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(Az ülésre történő meghívás az idő rövidsége miatt telefonon történt, a napirendi
pontok megjelölésével.)
Szigethi István polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel annak 4 tagja jelen van. Bak Balázs
munkahelyi elfoglaltsága miatt, Vargháné Horváth Bernadett és Zambó István
külföldi tartózkodása miatt nem tud jelenni az ülésen. Az ülést megnyitotta.
Napirendnek javasolta az új termálvízkút kiépítéséről szóló döntést, a kutatófúrás
mérési eredményei alapján; a Tündérrózsa Óvoda Alapító okiratának módosítását,
továbbá a Fertő-táj Általános Iskola igazgatói állására benyújtott pályázat
véleményezését. Ez utóbbi témával kapcsolatban elmondta, hogy az érintett, Zambó
Istvánné az ülésre meghívást kapott, azonban nem tud jelen lenni, mivel külföldön
tartózkodik. Állásfoglalást igénylő személyi ügyét nem kérte zárt ülésen tárgyalni.
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 4 fő vett
részt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
83/2013.(VI. 26.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. június
26-odiki ülés napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Napirendi pont:
Döntés az új termálvízkút kiépítéséről, a kutató fúrás mérési
eredményei alapján
Előadó: Szigethi István polgármester
2. Napirendi pont:
A Tündérrózsa Óvoda Alapító okiratának módosítása
Előadó: Szigethi István polgármester
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3. Napirendi pont:
A Fertő-táj Általános Iskola intézményvezetői állására benyújtott
pályázat véleményezése
Előadó: Szigethi István polgármester
1. Napirendi pont:
Szigethi István polgármester: Zajlik a termálvízkút fúrás kivitelezése. A vállalkozó
400 méterig kiépítette a kutat és 862 méterig végzett a kutatófúrással. Ennek
műszeres vizsgálata megtörtént. A kút geofizikai mérése alapján a saruzárást 530
méternél célszerű elvégezni, mivel 549 és 738 méteres mélységek között mutatta ki a
mérés a jelentősebb vízadó rétegeket. A legmagasabb rétegben 32 Celsius fok, a
legmélyebben lévő rétegben 41 Celsius fokú vizet találtak. Az átlagos geotermikus
hőmérsékletből 37,9 fokos vizet prognosztizálnak, amely a felszínen várhatóan 33-34
fokos vizet jelent. A kitermelhető vízmennyiség legalább 300 liter/perc, azaz 430
m3/nap lesz. A kutat tervező mérnök - aki egyben a kivitelezés műszaki ellenőre is –
véleménye szerint a kialakuló kút a fürdő termálvíz gazdálkodásába jól illeszkedik.
A méréseknek megfelelően a kivitelezővel egyetértve javasolja a kút kiképzését.
Külön kértük, hogy az alsó két melegebb réteg termelésbe fogása érdekében a
kivitelező fokozottan járjon el, hiszen így remény van magasabb hőfokkal
kitermelhető termálvízre. Vállalkozói szerződésünk szerint elállhatunk a kivitelezés
befejezésétől, és a további költségek kifizetésétől, amennyiben a kitermelt víz
kútfejen mért hőfoka legalább a 40 Celsius fokot és a 300 liter percenkénti
mennyiséget nem éri el. A mennyiséggel nincs gond, sőt az várhatóan meghaladja az
általunk minimálisan elvárt mértéket. Sajnos, a hőfok kevesebb a vártnál, de a
szakemberek szerint mélyebbre fúrni nincs értelme, hiszen 738 és 862 méter között
sem találtak vízadó réteget, így az 950 méterig sem várható. Javaslom ugyanakkor,
hogy a szerződést ne szüntessük meg, a kút kiképzését folytassuk, fejezzük be,
hiszen a prognosztizált 33-34 Celsius fokos víz is jól hasznosítható a termálfürdőn.
Ma már léteznek olyan korszerű gépészeti berendezések, szigetelt vezetékek,
amelyek alkalmazásával a hő-veszteség minimalizálható. Tudni kell azonban azt is,
hogy ezek az adatok még mindig csak becslések, a ténylegesen kitermelhető
mennyiséget és vízhőfokot teljes bizonyossággal a kút kiépítésének befejezését és a
próbaüzem lezárását követően lehet majd teljes bizonyossággal meghatározni.
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. június 6-án és 20-án a
VIKUV Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 72.) által elvégzett kútgeofizikai mérések
alapján a termálvízkút létesítésére vonatkozó önkormányzati megrendelést továbbra is
fenntartja és a prognosztizált paraméterekre (a kútfejen legalább 300 liter/perc mennyiségben
kitermelhető minimum 33-34 Celsius fokos hőmérsékletű hévíz) tekintettel kéri a kút
vállalkozói szerződésben foglalt változatlan feltételekkel történő kiépítését.”
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 4 fő vett
részt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
84/2013.(VI. 26.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. június
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6-án és 20-án a VIKUV Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 72.) által
elvégzett kútgeofizikai mérések alapján a termálvízkút létesítésére
vonatkozó önkormányzati megrendelést továbbra is fenntartja és a
prognosztizált paraméterekre (a kútfejen legalább 300 liter/perc
mennyiségben kitermelhető minimum 33-34 Celsius fokos
hőmérsékletű hévíz) tekintettel kéri a kút vállalkozói szerződésben
foglalt változatlan feltételekkel történő kiépítését.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont:
Szigethi István polgármester elmondta, hogy a Magyar Államkincstár hiánypótlást
írt elő a Tündérrózsa Óvoda elmúlt ülésen jóváhagyott Alapító okiratának
törzskönyvi nyilvántartásba vételéhez. A hiánypótlás egyik fontos eleme, hogy a
Kincstár által elvárt formai követelményeknek megfelelően kell az alapító okiratot
elkészíteni. Az előző ülésen meghozott, átszervezést érintő döntéseket és egyébként
lényeges tartalmi elemet ez a módosítás nem érint.
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hegykő Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 63/2013.(VI. 13.) határozatát visszavonva, a Tündérrózsa Óvoda
közoktatási intézmény Alapító okiratának módosítását (és annak módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Alapító okiratát) a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint –
jóváhagyja.”
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 4 fő vett
részt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
85/2013.(VI. 26.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hegykő
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 63/2013.(VI. 13.)
határozatát visszavonva, a Tündérrózsa Óvoda közoktatási intézmény
Alapító okiratának módosítását (és annak módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Alapító okiratát) a jelen határozat mellékletében
foglaltak szerint – jóváhagyja.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont:
Szigethi István polgármester elmondta, hogy a soproni tankerület igazgatója a Fertőtáj Általános Iskola intézményvezetői állására beérkezett pályázat véleményezését
várja a képviselő-testülettől. Ezt a nemzeti köznevelésről szóló törvény írja elő. A
pályázati felhívásra mindössze egy pályázat érkezett, Zambó Istvánné jelenlegi
igazgatótól. Ezt követően Szigethi István polgármester kivonatosan ismertette a
pályázatban leírtakat.
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
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„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Zambó Istvánné született:
Piacsek Erzsébet 9437 Hegykő, Jókai u. 80. szám alatti lakos a Fertő-táj Általános Iskola
intézményvezető állására benyújtott pályázatát és intézményvezetői megbízását.”
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 4 fő vett
részt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
86/2013.(VI. 26.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja
Zambó Istvánné született: Piacsek Erzsébet 9437 Hegykő, Jókai u. 80.
szám alatti lakos a Fertő-táj Általános Iskola intézményvezető állására
benyújtott pályázatát és intézményvezetői megbízását.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2013. július 2.
Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Szigethi István polgármester az ülést 16 óra 10
perckor bezárta.

Kmf.

Szigethi István
polgármester

dr. Jakab Zsolt
jegyző
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Mellékletek:
 jelenléti ív;
 melléklet a 85/2013.(VI. 26.) képviselő-testületi határozathoz (Tündérrózsa Óvoda
közoktatási intézmény Alapító okiratának módosítása, egységes szerkezetbe foglalt
Alapító okirat).

