Jegyzőkönyv

Készült:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. október 17-én,
16 óra 30 perctől megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.
A polgármester megállapítja a határozatképességet, és javaslatot tesz az alábbi napirendi
pontok elfogadására.
A képviselőtestület ülése határozatképes.
A képviselőtestület igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el.
Napirendi pontok:
1.) Döntés a Református Iskola elnevezésű ingatlan varroda céljára történő használatba
adásáról.
2.) Egyebek.

1.) Napirendi pont: Döntés a Református Iskola elnevezésű ingatlan varroda céljára
történő használatba adásáról.
Kerekes Attila: elmondja, hogy lehetőségként merült fel a Református Iskola épületben
varroda létesítése a Herukon Hungary Kft részéről. Az önkormányzat vállalná az épület
ingyenes használatba adását a tevékenység céljára, öt év időtartamra. Köszönti a Kft. két
ügyvezetőjét, Margittay Istvánt és Hantos Tamást.
Margittay István: bemutatja a céget, továbbá elmondja, hogy több önkormányzat területén
létesítettek már varrodát, és foglalkoztatnak munkavállalókat. 20-22 géppel indulna a
tevékenység, öt év időtartamra kérnek alkalmas helyiséget. 20-30 fő dogozna műszakonként,
mely 5-6 milliós beruházást jelentene a cég részéről. 15 fő létszám alatt a tevékenységet
megszüntetik. A jövő héten indulhatna a próbavarrás, az érdeklődők tájékoztatása.
Hantos Tamás: az elkövetkezendő öt évre folyamatos megrendelésük van, világpiaci
kereskedelmet folytató cégektől. A megkötött szerződések alapján szezonalitás nem jellemző,
a megrendelések teljesítése folyamatos. Szükségük van helyi munkaerőre, és egy épületre,
melyben dolgozhatnak. A géppark telepítését és a betanítást a Kft. végzi. A tevékenység két
hét alatt elsajátítható műveleteket tartalmaz. A minőségi elvárások magas szintűek.
Amennyiben nem megfelelő a munka minősége, a megrendelést nem fizetik ki, így a dolgozó
sem tarthat igényt teljesítménybérre.
Kovalik Miklós: Támogatandó az elképzelés, elfogadásra javasolja.
Andrássy István: javasolja Vámosújfaluban is meghirdetni, hogy a lemorzsolódás ellenére is
biztosított legyen a létszám.
Mikó Zoltán: hallott a lehetőségről, sokaknak már említette, örül neki, elfogadásra javasolja.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének
39/2012. (X. 17.) K. T. határozata:
A református iskola haszonkölcsönbe adásáról.
1.) Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat
kizárólagos tulajdonában lévő, Református Iskola elnevezésű, Olaszliszka 675
helyrajzi számú ingatlanát varroda létesítése céljára a Herukon Hungary Kft. részére,
öt év időtartamra, haszonkölcsönbe adja.
2.) A haszonkölcsön vevő tartozik viselni az ingatlan működtetésével kapcsolatos
költségeket.
3.) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a haszonkölcsönnel
kapcsolatos szerződés aláírására.
Felelős: polgármester

2.) Napirendi pont: Egyebek.
A napirendi pont keretén belül szólni senki nem kívánt, így polgármester a rendkívüli
testületi ülést 17 óra 29 perckor berekesztette.
Kmf.

dr. Rózsahegyi Ferenc
körjegyző

Kerekes Attila
polgármester

