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Farsangi mulatság - „Kreativitás, hagyomány és közösség”
TÁMOP program záró rendezvénye
A Hercegkúti Nyugdíjas Klub tagjai az év eleji megbeszélésükön egyeztették az idei „Farsang – farka” program
időpontját. Farsangi mulatságra szólt a meghívó 2012.
február 14-re és ezen alkalomhoz kapcsoltuk a
„Kreativitás, hagyomány és közösség – Nem formális és
informális tanulási lehetőségek bővítése Sárospatakon és
térségében” című TÁMOP 3.2.3-08/2009-0036 projekt
záró rendezvényét is.
A Művelődési házban egybegyűlteket Rák József polgármester köszöntötte:
„Köszöntök mindenkit, ezen a hagyományosnak nem
mondható rendezvényen. Lehet, hogy egy kívülálló nem
érti, hogyan szórakozik és múlatja az időt együtt idős és
fiatal itt Hercegkúton.
Mi ma este összekötöttünk két számunkra fontos rendezvényt. Az új formában működő nyugdíjas klub immár
több éve tart farsang végén rendezvényt, „farsangfarka”
néven. Nálunk is, mint sok helyen az országban a fánk
az az étel, amely köré a rendezvény épül. Így van ez ma
is, hiszen a szorgalmas asszonyok, akik mindannyian a
klub tagjai, kora délutántól azon szorgoskodtak, hogy az
asztalunkra kerülhessen a finom fánk, amely sokféleképpen készül az országban, de a miénk természetesen egy
kicsit más, és persze nekünk a legjobb. Köszönjük nekik
munkájukat és szorgalmukat. És hogy a hagyományt kultúrával is színesítsük, úgy gondoltuk, egy a kultúrát, hagyományőrzést támogató pályázat záró eseményét is erre
az alkalomra időzítünk.
Hercegkút Község Önkormányzata konzorciumi partnerként vett részt abban a programban, amely a sárospataki
Művelődés Háza és Könyvtára gesztorságában jött létre,
és 2010 júniusától, e hónap végéig tart
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pályázat lehetőséget teremtett arra, hogy az addig is színvonalasan működő hagyományőrző csoportok munkája
fellendülhessen, illetve új területen – a hagyományok
feltárása során - a múlt még rejtett értékei is felszínre
kerülhessenek. Erre több mint 11 és fél millió forint állt
rendelkezésünkre.
A projektnyitó rendezvényt 2010. november 12-én, pénteken itt, a hercegkúti Művelődési Házban tartottuk.A
projekt általános célja olyan kreatív kezdeményezéseket
tartalmazó, a hagyományokra épülő közösségi tanulási
alkalmak megteremtése, amely figyelembe veszi a helyi
igényeket.
Hercegkút esetében ez a helyi hagyományok ápolása és
fejlesztése oly módon, hogy abba rendszerezetten bevonásra kerüljenek az itt élő nemzetiségi hagyományok.2010. novemberétől e TÁMOP projekt keretében
történik a helyi hagyományokat ápoló énekkarok és tánccsoportok és egy helyi hagyományokat feltáró csoport
működése. Ezek a csoportok, az elmúlt több mint másfél
év alatt minden helyi rendezvényen bemutatták munkájukat.2011 nyarán és őszén nemzetiségi tábor szervezésére került sor Tarjánban, amelyek során még tovább bővíthették a csoportok tagjai ismereteiket. E tábor költségén túl, lehetőség nyílott a projekt keretén belül technikai
eszközök beszerzésére, a tánccsoportok ruhatárának a
teljes felújítására, valamint egy, a hagyományokat feltáró
kiadvány szerkesztésére és kiadására is.
A végén meg kell köszönnöm Csatlósné Komáromi Katalinnak, a sárospataki Művelődés Háza és Könyvtára
vezetőjének, hogy partnerként számolt velünk. És természetesen kollégáinak is, akikre folyamatosan számíthattunk.
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Meg kell köszönnöm a munkáját dr. Stumpf Enikő körjegyzőnek, aki a konzorciumi tárgyalásokat lefolytatta,
és folyamatosan a kezében tartotta projektet kollégájával, Nádasi Bálintné, Verával együtt. Köszönet illeti az
öt oktatót, Csehi Ferenc karnagy urat, Fábián Krisztinát, Gujdiné Götz Juliannát, Borsósné Fischinger Henriettát, és Joószné Naár Erikát, akik mindvégig színvonalas munkát végeztek. És köszönet Joósz Antalnak,
aki egyik mozgatója volt az ügynek.
De a legnagyobb köszönet azokat illeti, akik mindvégig
aktív és lelkes résztvevői voltak a programnak, az öt
kulturális csoport tagjai, kicsik és nagyok, idősek és fiatalok egyaránt.
Kérem, érezzék jól magukat ma este, köszönöm, hogy
meghallgattak!”
Polgármester úr köszöntőjét követően Csatlósné Komáromi Katalin értékelte a TÁMOP program eredményeit.:
„Sárospatak Művelődési Háza olyan konzorciumi partner keresett akiknél ennek a hármas hívó szó gyökerei
már részben megvoltak, illetve láttuk annak a lehetőségét hogy a „kreativitás, hagyomány, közösség” téma
köré építve még több értéket tudunk ezekkel a csoportokkal létrehozni. A kistérségünkben Hercegkút ennek
ékes bizonyítéka és példája.
Nagyon örülök, hogy annak idején a település döntéshozói úgy nyilatkoztak és olyan döntést hoztak, hogy a
pályázati konstrukcióhoz csatlakoznak. A polgármester
úr által említett eredmények, akárcsak a csoportok fellépési lehetőségei, a ruhatár bővítés, a nyári táborozás, az
elvégzett szakmai munka azt igazolja, hogy jól döntöttük és Hercegkút sem bánta meg ezt az együttműködést. A hagyomány címszó alatt örültünk, hogy olyan
települést találtunk, ahol erősek a nemzetiségi kötődések, így valójában semmi olyan dolog nem történt, amivel megerőszakoltunk volna a település egyébként is
harmonikusan zajló közművelődési életét, hanem még
inkább lehetőséget tudtunk teremteni, hogy a sváb hagyományokat Tokaj hegyaljára jellemző közművelődési
működési formát erősíteni tudjuk.
Összefogás, amit a hercegkúti amatőr csoportok és a
falu egész közössége bizonyított, elegendő erő hogy a
pályázat a fenntartási időszakban tovább folytatódjon.

A település ékes bizonyítéka annak, hogy nem csak az
ünnepnapokon gyűlnek össze és alkotnak ilyen erős összefogást, hanem az év minden napjára, az én általam megfogalmazott mindennapi közművelődésnek is egy nagyon jó
példája a település. Ez elegendő garancia arra, hogy ugyanezeket a csoportokat egy vagy két, év múlva viszont láthassuk. Hercegkúton mindig is erős volt az új generációk
megismertetése a hagyományőrző kultúrával, ezért szerintem a tánccsoportnak, az ifjúsági korosztályú vagy a felnőtt énekkarnak mindig lesz utánpótlása ebben a községben.”
A TÁMOP programban részt vevő csoportok közül a
Heimat Néptánc Egyesület gyermek tánccsoportja, a
Freundschaft Vegyeskórus Egyesület és a Klang
Singkapelle énekkar adott ízelítőt repertoárjából.
A Nyugdíjas Klub tagjai és az egybegyűlt népes közönség,
a fellépő csoportok a műsort követően jóízűen fogyasztották a finom fánkot, sajtos kiflit és mindehhez természetesen a hercegkúti borokat, amit a kórustagok ajánlottak
fel. Harmónikaszóval kísért közös nótázással, kötetlen
beszélgetéssel töltöttünk együtt néhány órát a hercegkúti
Farsangi Mulatságon.
dr. Stumpf Enikő
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Hercegkút Község Önkormányzat polgármestere
pályázatot hirdet

MEZŐŐR munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Hercegkút község közigazgatási
területe
Ellátandó feladatok:
A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a
mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény III.
fejezetében meghatározott mezőőri tevékenység ellátása.
Pályázati feltételek:
 Középfokú végzettség
 "B" kategóriás jogosítvány
 büntetlen előélet
 magyar állampolgárság
 betöltött 18. életév
Mezőőri vizsga és lőfegyvertartási engedély megszerzésére vonatkozó feltételeknek való megfelelés (A pályázónak vállalnia kell mezőőri vizsga és ezt megelőzően a lőfegyvertartási engedély megszerzését)
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 helyismeret Hercegkút közigazgatási területén
 saját tulajdonú személygépkocsival rendelkezés
Pályázathoz csatolandó:
 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány
 iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló
okiratok másolata
 Önéletrajz
 "B" kategóriás vezetői engedély másolata
Illetmény: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, valamint a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati
viszonyáról szóló 29/1998.(IV.30.) FM rendelet rendelkezései az irányadók.
Állás betöltésének kezdő időpontja: azonnal
Próbaidő tartama 3 hónap.
A pályázat benyújtási határideje: 2012. március 10.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 14.
A pályázatokat Hercegkút Község Önkormányzat címére
(3958 Hercegkút Petőfi u 110.) kell benyújtani.
A benyújtott pályázati dokumentáció alapján a
kinevezésről a polgármester dönt.
A pályázatot kiíró fenntartja azon jogát, hogy a
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban további információt
Rák József polgármester nyújt személyesen,
illetve az 546-000 telefonszámon.
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Önkormányzati hírek
Hercegkút Község Önkormányzata, 3958 Hercegkút, Petőfi u. 110.
Tel, fax : 06/47-346101, e-mail: hercegkut@pr.hu, honlap: www.hercegkut.hu
Hercegkút-Komlóska Önkormányzatok együttes
testületi ülése
Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatának
képviselő-testülete 2012. február 6-án Hercegkúton
együttes testületi ülést tartott. Az első napirendi pont
keretében a Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló pénzügyi beszámolót tárgyalták
meg a képviselők és határozatban hagyták jóvá a működési hozzájárulás elszámolásával kapcsolatos kimutatást.
Dr. Stumpf Enikő körjegyző az önkormányzati törvényben foglalt kötelezettségnek megfelelően tájékoztatót
adott a képviselő-testületeknek a Körjegyzőség 2011.
évben végzett munkájáról.
„Beszámoló Hercegkút-Komlóska Körjegyzőség
2011. évben végzett munkájáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 40.§ (4) bekezdésében szabályozott rendelkezéseknek megfelelően Hercegkút-Komlóska Körjegyzőség
2011. évi munkájáról az alábbiak szerint tájékoztatom
Hercegkút és Komlóska Községek Önkormányzatának
képviselő-testületét.
A Körjegyzőség az Alapító Okiratában, a két önkormányzat között létrejött Megállapodásban, a Körjegyzőség Szervezeti és Működési Szabályzatában és Ügyrendjében, továbbá a jogszabályi előírásokban foglaltak
alapján látta el feladatait az elmúlt évben is.
A körjegyzőség folyamatosan végezte a képviselőtestületek működésével kapcsolatos önkormányzati igazgatási feladatokat, a polgármesterek hatáskörébe tartozó
államigazgatási döntések előkészítését és végrehajtását, a
jogszabályok által jegyzői hatáskörbe utalt hatósági feladatok intézését. Az önkormányzatok által önként vállalt
feladatok indokolták, hogy az törvényben előírt hat kötelező ülés helyett Hercegkúton 2011. évben 14 , Komlóskán 21 alkalommal ülésezett a képviselő-testület. Az
éves hatósági ügyintézésről a tárgyévet követő január 31
-ig hatósági statisztika készült, mely az ügyiratforgalomra vonatkozó számszerűsített adatokat tartalmazza. A
testületi működéshez kapcsolódó adminisztratív teendőket a Hercegkúti Német és a Komlóskai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat tekintetében is ellátta.
A Körjegyzőség köztisztviselői 2011. év elején a Területi Német és Ruszin Kisebbségi Önkormányzat tagjainak
választása előkészítését, lebonyolítását, mint a Helyi
Választási Iroda tagjai végezték. Hercegkút településen
a polgármesteri tisztség lemondás következtében történt
megüresedése miatt időközi polgármester választás volt
2011. augusztus 7-én. Az időközi választás előkészítése
a HVI feladata volt.

2011. év októberében a Körjegyzőség köztisztviselői, mint
számlálóbiztosok működtek közre a Népszámlálásban,
azt megelőzően kötelező felkészítésen vettek részt.
Matisz Emese és Stumpfné Balázs Edit köztisztviselők
mérlegképes könyvelői képesítést szereztek államháztartási szakon a 2011. évben, képzésüket a Körjegyzőség finanszírozta.
Napi munkakapcsolatban volt a Körjegyzőség az Önkormányzat intézményeinek vezetőivel, a Munkaügyi Központ Sárospataki Kirendeltségével, a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetével, a Magyar Államkincstár ügyintézőivel, a számlavezető pénzintézettel,
az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség
koordinátoraival, pályázatkezelőivel, illetve az egyes pályázati konstrukciókhoz kapcsolódóan a támogatást nyújtó
szervezetek (MVH, NEKH, HACS) munkatársaival, A
Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Jegyzői Kollégiumának elnökhelyetteseként a körjegyző rendszeresen
részt vett az STKT tanácsüléseit előkészítő Jegyzői Kollégiumi üléseken. Az önkormányzatok törvényességi ellenőrzése miatt folyamatos volt a kapcsolattartás a B-A-Z
Megyei Kormányhivatal törvényességi referensével.A
Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzési
csoportja pénzügyi- és szabályszerűségi ellenőrzést végzett
mindkét Önkormányzatot és intézményeit érintően.
Hercegkút és Komlóska Önkormányzata fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében folyamatosan történt a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, pályázati anyagok és elszámolások összeállítása. (Hercegkút –
IKSZT beruházás - kifizetési kérelem összeállítása).
Mindkét önkormányzat döntött LEADER pályázatok
benyújtásáról is, továbbá civil szervezetek pályázatai is
összeállításra kerültek.
Működési kiadások csökkentése érdekében Hercegkút és
Komlóska település részéről be lett nyújtva a Nemzetiségi
oktatás kiegészítő támogatására a pályázat, melyből az
oktatási intézmények működtetéséhez támogatásban részesült.
Mindkét településen 2011. évben kezdődött meg a „2010.
évi esőzések következtében keletkezett károk helyreállítása” vis maior beruházások megvalósítása. A beruházások
műszaki átadását követően Hercegkúton 3, Komlóskán
13 pályázatból 8 esetében történt meg a pénzügyi elszámolás, majd azt követően a helyszíni ellenőrzés a MÁK
és Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről.
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Komlóskán 2011. évben az LHH- Közművelődési funkciót ellátó épület felújítása pályázat támogatási szerződésének megkötését és közbeszerzési eljárás lefolytatását követően megtörtént a kivitelezés, e beruházás Projekt Előrehaladási Jelentésének és Záró kifizetési kérelmének a benyújtása.
Komlóskán 2011. évben ezen túlmenően a vízkárok elhárítása érdekében további pályázatok (Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése ÉMOP-20093.2.1.F kódszámú pályázati felhívás alapján „Záportározó
építése Komlóskán”, valamint „Településrekonstrukció az
árvíz sújtotta településeken ÉMOP-3.1.2/E-11 kódszámú
pályázat lett benyújtva.
Hercegkút Önkormányzata a „Hercegkúti és Kisgéresi
Pincesorok turisztikai vonzerő és infrastruktúra fejlesztése” célra irányuló, Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program megvalósításáról döntött
és nyújtott be igénylést.
Mindkét település fenti pályázatainak összeállítása a külső
szakértői közreműködés mellett jelentős mértékben igényelte a Körjegyzőség személyi erőforrásait.
A köztisztviselők mindkét településen aktívan közreműködtek az önkormányzati rendezvények előkészítésében,
szervezésében és lebonyolításában. Komlóska településen
az önkormányzat által szervezett Vállalkozóink Napja rendezvényen a meghívott vállalkozóknak a helyi önkormányzati adóhatósági hatásköröket ellátó HercegkútKomlóska Körjegyzőség működéséről és a hatáskörébe
tartozó adóügyi feladatokról tartottam tájékoztatást.
Az előző évekhez hasonlóan az egyes önkormányzatok
által meghatározott sajátos feladatokat is végeznek az
egyes ügyintézők, illetve a körjegyző. Hercegkút hivatali
egységében a köztisztviselők látják el továbbra is a hivatalsegédi munkakörbe tartozó tevékenységeket (iratok kézbesítése helyben, takarítás stb), továbbá egyes helyi civil
szervezetek adminisztrációs feladatait (Hercegkúti Tornaclub, Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület, Hercegkútért Közalapítvány), illetve a német testvértelepüléssel
való kapcsolattartást is biztosítják.

Az adófizetők körének jelentős növekedése és az ezzel
együtt járó havi változások feldolgozása, a MÁK felé
történő kötelező adatszolgáltatás (időszakos zárási összesítők összeállítása) indokolja továbbra is a hercegkúti
adóügyi ügyintéző részéről a szakmai segítségnyújtást a
Komlóskai Ügyfélszolgálaton. Az adóügyi ügyintéző
kolléga kezeli a komlóskai házipénztárat, ügykezelési,
adminisztrációs és titkársági feladatokat végez. A hatósági ügyintézést a Komlóskai Ügyfélszolgálaton a körjegyző végzi. A Körjegyzőség munkájának szervezését
sok esetben nem az ügyfélfogadási rendhez, hanem a
határidőhöz kötött feladatok elvégzéséhez kell igazítanom, hogy mindkét helyen eleget tudjunk a hatóságok
felé teljesítendő kötelezettségeinknek. Hercegkúti kolléganők közül Nádasi Bálintné gazdálkodási előadó és
Stumpfné Balázs Edit adóügyi ügyintéző rendszeresen
segítik komlóskai kollégáik munkáját.
A Hercegkút-Komlóska körjegyzőjeként célom továbbra
is az, hogy a köztisztviselők mindkét település lakosságának megelégedésére dolgozzanak, együttműködve a polgármesterekkel, testületi tagokkal és Hercegkúton Komlóskán egyaránt hatékonyan működő, a hatósági
ügyeket határidőben, udvariasan, szakmailag kifogástalanul ellátó körjegyzőségi hivatal működjön.
Bízunk benne, hogy az alapjaiban megváltozott jogszabályi környezet mellett is munkánkkal hozzájárulhatunk
Zemplén két kis települése további dinamikus fejlődéséhez.”
A harmadik napirendi pont keretében Hercegkút –
Komlóska Körjegyzőség 2012.évi költségvetésének elfogadása történt meg.
A napirendek tárgyalását követően a körjegyző az önkormányzatokat érintő jogszabályváltozásról adott
információt: „Jelenleg Magyarországon hatályban van
a régi és az új önkormányzati törvény is. Az új törvény
lényeges változásai jövő januártól hatályban lépnek,
ami érinteni fogja a körjegyzőségi együttműködést is.
A közös önkormányzati hivatalt 2013. márciusától kell
létrehozni, ami új alapokra helyezi a jelenlegi együttműködést, hiszen a 2.000 fős lakosságszámot kell elérni. Nemzetiség esetén, amennyiben a népszámlálási
adatok alapján a nemzetiséghez tartozók aránya a 20
% -ot eléri, a lakosságszám 1.500 főben van meghatározva. Másik nagy terület, az oktatás, ami a köznevelési törvény új szabályozása alapján fog átalakulni.”

Komlóska településen a 2011.06.30-ig a Komlóskáért
Alapítvány 12 fővel az OFA támogatásával távmunka
programot bonyolított, mely a községháza épületében
végezte a pályázatban vállalt feladatait. A két szervezet
tevékenysége jogilag egymáshoz nem kapcsolódott,
azonban a komlóskai gazdálkodási ügyintéző pénzügyi
feladatokat látott el e programban a munkaköre mellett és
részt vett az elszámolás összeállításában. A távmunka
megszűnését követően a vállalkozások telephely létesíté- A hivatalos ülést követően a két képviselő-testület tagjait
séhez kapcsolódó adminisztrációs többlet teher az önkormányzat vacsorával látta vendégül az iskola ét(küldemények utánküldése) a köztisztviselők munkaköré- kezőjében.
be került át.
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Hercegkút Község Önkormányzat 2012. februári
képviselő-testületi ülése

Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testülete
2012. február 8-án ülésezett. A napirendi pontok között
első helyen szerepelt az Önkormányzat 2012. évi költségvetése.
Az írásban kiküldött részletes előterjesztés megvitatását
követően a képviselő-testület az alábbi rendeletet fogadta
el: Hercegkút Község Önkormányzat képviselőtestületének 1/2012. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya
(1)
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak
bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre
(intézményekre) terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi
költségvetését:
132.214 eFt Költségvetési bevétellel
148.396 eFt Költségvetési kiadással
16.182 eFt Költségvetési hiánnyal
16.182 eFt -ebből működési
állapítja meg.
(2)
Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési
bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a
finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a
rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület.
(3)
A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati
szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4)
A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.
(5)
A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4.
melléklet szerint határozza meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint részletezi.
(3) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 6. melléklet szerint határozza meg.

(4)
Az EU-s támogatással megvalósuló programokat
és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet
szerint hagyja jóvá.
(5)A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és
kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a
közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 8-10. mellékletek szerint határozza
meg.
4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1)
Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a körjegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások
csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli,
elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió
forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30
nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési
szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási
szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt
nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.
(4)
A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési
hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselőtestület elrendeli, hogy a Körjegyzőség Hivatala készítse
elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges
igénybejelentést.
(5)
A (6) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről
és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester
gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
5. § Az előirányzatok módosítása
(1)
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2)
A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról,
átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(3)
A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére,
kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében
történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak
a személyi juttatások terhére növelhető.
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(4)
Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a
polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(5)
A képviselő-testület – az első negyedév kivételével
– negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési
beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei
hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő
módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait
zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését
követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6)
A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan
működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § A gazdálkodás szabályai
(1)
A költségvetési szervek rendeletben meghatározott
bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2)
Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő
-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3)
Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai
ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő
és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(4)
Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles
belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó
szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás
figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat
végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség
a mindenkori intézményvezetőt terheli.
7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1)
Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért
az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2)Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a
Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Záró és vegyes rendelkezések
(1)
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezései 2012. január 1-től visszamenőleg
érvényesek.

A 2. napirendi pont keretében a Gyöngyszem Német
Nemzetiségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról határozott.
Egyebek keretében tájékoztatta a polgármester a képviselő-testületet az előző ülés óta tett intézkedésekről.
Szólt arról, hogy a rendkívüli időjárás miatti katasztrófahelyzetre történő felkészülés Hercegkúton is megtörtént,
a szociális gondozók is fel lettek készítve, ennek része
volt az egyedül élők és nyugdíjas idősek felé irányuló
fokozott figyelem.
A közfoglalkoztatás lehetőségeiről szólva elmondta,
hogy a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében
február 1-től 6 órában 5 hónapra iskolatitkár, a szociális
gondozói közfoglalkoztatás keretében pedig 2 hónapra
100 % támogatással további egy fő alkalmazására került
sor. Az önkormányzat a Munkaügyi Központon keresztül, egy TÁMOP kiírás keretében az iskolába szeretne
takarítónőt alkalmazni. Elmondta, hogy a Start Közfoglalkoztatási munkaprogram 2012. február 1-én beindult
13 fővel, 1 fő Sárospatakról, 1 fő Bodrogolasziból, 4 fő
Makkoshotykáról, és 7 fő pedig Hercegkútról került foglalkoztatásra. Program: az utak, árkok egész éves karbantartása. A makkoshotykaiak a Makra szőlőt körbevevő árkok tisztítását, kitakarítását kezdték el, a hercegkútiak a Pogánykút, a GDC a vízelvezető árkok, övárkok
tisztítását, rendbetételét végzik. Dologi kiadásokra is lehetőséget ad a pályázat, pl. a kézi szerszámok, üzemanyag beszerzésére és egy nagyobb tétel lesz a traktor
megvásárlása. Hozzáfűzte, hogy remélhetőleg közfoglalkoztatás keretében az intézmények év közbeni karbantartására is lesz kapacitás.
A téli közmunkaprogram
keretében lehetőség volt az
orvosi rendelőben megrepedt válaszfal bontására és
új gipszkarton válaszfal
kialakítására.
Beszámolt a polgármester a Zempléni Gombász Egyesület megkereséséről. Az idei Zempléni Gomba Fesztivál
Hercegkúton lesz, együttműködést kértek a szervezéshez, lebonyolításhoz.
A közvéleményt leginkább
foglalkoztató esetről is szó
esett a képviselő-testület ülésén: Január 28-án szomorú
esemény történt, reggelre
megrongálták a kálváriát, a
bronz tájékoztató feliratokat
és kereszteket vittek el, másnap, vasárnapra pedig a 14. stáció domborművét és a
VIII. stációtól felfelé a többi feliratot és keresztet. A
Rendőrség nyomoz, de egyelőre eredmény nincs.
dr. Stumpf Enikő körjegyző
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Suli ☼-tár
Hercegkúton a Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola február 17- én tartotta farsangi bálját.
A hagyományokhoz híven a farsangi mulatság helyszínét
a Művelődési Ház adta, hiszen a gyerekek mellett a szülők, testvérek, óvodások is eljöttek erre az eseményre.
A gyerekek már hetek óta izgatottan várták az ünnepet,
az iskolában álarcokkal, otthon pedig a jelmezekkel készültek.
A szülők minden évben tevékenyen részt vesznek az
előkészületekben, ötleteikkel segítik a jelmezválasztást,
kisebb produkciók előadását. Emellett finom süteményekkel, tombola tárgyakkal támogatják a rendezvény
sikeres megrendezését.
Az estét a pedagógusok műsora nyitotta meg, vidám kínai táncukkal megalapozták a jó hangulatot.
A jelmezes felvonuláson megjelentek a gyerekek által
kedvelt klasszikus alakok: hercegnő, királynő, Hófehérke
és a hét törpe, boszorkányok, cigánylány, angyal, katona,
pincérnő.
De képviseltették magukat korunk modernebb jelmezei
is: karatésok, nindzsák, bokszolók, rock zenekar, a Csillagok háborújából egy klón.
A farsangi karneválok állandó szereplője a bohóc, ez
most sem maradhatott ki, de elhozta magával az egész
társulatát is: a bűvészt, a zsonglőrt, az artistákat, a balerinát, a műlovarnőt, a porondmestert.
A felvonulást Borsósné Fischinger Henrietta által vezetett táncház követte, ahová a táncot kedvelő gyerekek és
felnőttek is bekapcsolódtak.
Magyar néptáncot rophattak először, majd ezt természetesen német nemzetiségi tánclépések is követték.
A farsangi mulatságra a pedagógusok minden évben tréfás vetélkedőkkel is készülnek, így történt ez idén is:
székfoglaló versenyen, lufi fújásban, táncversenyen próbálhatták ki ügyességüket a jelentkezők.
A farsangi forgatagban megéhező gyerekeket és szülőket
a konyha dolgozói pizzával és teával kínálták, amit természetesen mindenki jó étvággyal fogyasztott.
Az estét a tombolasorsolás zárta, amelyen nagyon sok
nyeremény került kisorsolásra, köszönhetően az önkormányzatnak és a szülői felajánlásoknak.
Mindenki nagyon jól érezte magát ezen az estén, reméljük, sikerült elűznünk a hosszú telet.
Tanítók
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TISZTELT SZÜLŐK!
A hercegkúti
Gyöngyszem Német
Nemzetiségi
Általános Iskola

NYÍLT NAP- ot tart

a leendő első osztályosoknak
és szüleiknek a következő
időpontban
2012. március 13-án (kedden)
9-11 óráig nyílt tanítási órák
11-12 óráig játékos ismerkedés a
gyerekekkel
További farsangi fotók a www.hercegkut.hu honlapon,
a Galériában tekinthetők meg….

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT
SZERETETTEL VÁRUNK!
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GYERMEK ROVAT
Kedves Gyerekek!

A Hercegkúti Hírek oldalain ezentúl minden
számban rejtvényekkel találkozhattok.
Ha a rejtvényeket sikerül megfejtenetek, a következő hónap 15-éig, küldjétek el a következő címre:
Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános
Iskola Hercegkút, Kossuth u.2.
A jó megfejtést beküldők közül minden hónapba
kisorsolunk egy-egy nyertest, aki ajándékot kap.
tanítók
A meghatározások szerint írd be a szavakat a hálóba. A két
vastag vonal közötti négyzetekben levő betűket lefelé olvasva
egy madár nevét kapod.
1. Büszke, gőgös
2. Ha a versenyben első vagy, ez történik
3. Vakmerő
4. Sok ilyen van a konyhaszekrényben
5. Délben szokták enni
Melyik ez a madár? Hányféle él nálunk? Hányat lép egy esztendőben?

Írj az üres négyzetekbe 1-től 9-ig terjedő
számokat úgy, hogy vízszintesen, függőlegesen és átlósan a számok összege mindig
26 legyen.
Kérdésünk: hányszor fog szerepelni az
ötös szám?
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Bigda Istvánné, Annuska néni nyugdíjas-búcsúztatója

„Minden embernek kell, legyen egy feladata ebben az

életben - kötelességen belül, vagy azon felül is talán -,
mert különben nem lenne értelme annak, hogy él. Az
emberi világ több kell, legyen, mint egy bonyolult szerkezetű gép, melyben minden ember egy fogaskerék szerepét tölti be... Minden embernek kell, legyen egy feladata,
egy titkos küldetése, mely Istentől való.”
Megválasztásom óta eltelt fél év alatt volt lehetőségem
különböző alkalmak, események, rendezvények során
szólni a hallgatósághoz, ünnepi beszédet mondani, de
bevallom férfiasan, egyikre sem volt ilyen nehéz felkészülni, mint a maira. Mert lehetne itt puffogtatni közhelyeket, de úgy gondolom, ennek a körnek, akik ma itt
összejöttünk, nem ez a fontos.
Nem mindennapos eseményre gyűltünk ilyen szép számmal össze. Egy búcsúzó munkatársunk köszöntésére,
nyugdíjba vonulása alkalmából. Hadd menjen csak tovább a „felgyorsult idő”, mi most nem előre, visszafelé
akarunk nézni.
Csodálatos az emberi elme. Csak a szépre emlékezik. S
ha most megkérdezzük az ünnepeltet, biztosan úgy beszélne a munkában eltöltött évtizedekről, hogy az minden gond és probléma ellenére szép volt, mert fiatal volt,
egészséges volt és mert dolgozhatott…megtalálta a napok értelmét, s olyan messzinek tűnt mindig a nyugdíjkorhatár.
Igaz lenne, ha így válaszolna, miért is emlékezne a rosszra? A rossz emlék mérgez, a szép emlék meg olyan, mint
a fény: jó benne megfürödetni arcunkat. Mert évtizedek
távlatából is torokszorítóan szép emlék, mikor eszünkbe
jut az első munkahely, a munkakezdés izgalma, ahol
megmérettetett közösségbe illeszkedésünk képessége,
ahol ismeretségek, barátságok, tartalmas emberi kapcsolatok szövődnek. Ahol az ember megvalósíthatja önmagát, ahol jóleső érzéssel végezheti tennivalóit, mert hasznára lehet környezetének, miközben ő maga is folyton
tanul, változik, tapasztalatokkal gazdagodik.

36 évet ledolgozni egy munkahelyen, azonos munkahelyen és munkakörben, mondhatnánk rá, hogy nem semmi. A mai korban lehet, hogy tényleg nem az. Eleget tenni a változó kor követelményeinek. Megtalálni a közös
hangot a munkatársakkal. Kötelességtudóan végezni a
munkát, nap, mint nap. Főzni a gyerekeknek, időseknek,
munkatársaknak. Helytállni a munkahelyen akkor is, amikor családi nehézségek nyomják az ember vállát. Mindig
derűsen, hangosan. Néha morcosan vagy odamondósan,
de mindig a hivatást szem előtt tartva.
Elmondhatom - bár nem dolgoztunk hosszú éveket
együtt - szót értettünk nem csak a közösen eltöltött négy
hónap alatt, hanem az azt megelőző években is, amikor
egyesület elnökeként kértem együttműködést a konyhától,
vagy a konyhai dolgozóktól.
Bonyolítottunk gyereknapot, /nem is egyet/ kértem segítséget bálok szervezésénél, de a polgárőr évzárók szervezését is mindig a konyhában kezdtem, úgy mint a családi
napokat. És partnerre találtam Annuska néniben csakúgy,
mint a konyha többi dolgozójában, akik aktív közreműködésükkel, kreativitásukkal mindig elősegítették ezeknek
a rendezvényeknek a sikeres lebonyolítását.
Sosem unta meg a munkát, mert általa megvalósíthatta
önmagát. Jóleső érzéssel végezte tennivalóit, mert hasznára volt környezetének, miközben munkája gyümölcsét
élvezhették fiatalok, idősek egyaránt.
Elérkezett a nyugdíj, a pihenés ideje. A nyugdíjas évektől
nem kell félni, én már csak tudom. Lesz idő és lehetőség
mindannak a megvalósítására, amire a felgyorsult évek
alatt idő hiányában nem kerülhetett sor. Kívánjuk, hogy
sok boldog órát tölthessen jó egészségnek örvendve családja körében, segítse fiataljait, örüljön unokájának és vegye fel a telefont, ha hívjuk.
Váltsa valóra álmait. Tudja megvalósítani tervét, amit a
napokban felvázolt. És ami méltó megkoronázása lenne a
szakács szakmában eltöltött munkás, dolgos 36 évnek.
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És ha egyszer csakugyan kopogna az öregség, kérem ne
nyisson annak ajtót nagyon sokáig!
Bódi Irén Az idő vonatán című vers részlettel zárom gondolataimat.
„Egy pálya útja véget ér. A gyorsvonat megáll,
s a búcsúzó útitárs más vonatra száll.
Az idő vonatán lassan döcög tovább, s ha kinéz ablakán,
nem fut el úgy a táj, ahogy elfutott - az ifjúság.”
Rák József polgármester e szavakkal búcsúzott a nyugdíjba
vonuló Bigda Istvánnétól a 2012. január 27-én a
Művelődési Házban megtartott nagyszabású nyugdíjas búcsúztató ünnepségen.
A Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola és
Óvoda diákjai nevében Götzné Frikker Mária igazgató
mondott köszönetet a több évtizedes szakácsnői munkáért.
Közvetlen kollégái nevében Pandák Tibor élelmezésvezető
búcsúzott Annuska nénitől, majd Hoffmann János, Hercegkút volt polgármestere emlékezett vissza a közös évekre.
Ezután az ünnepelt meghatottan fogadta unokája, Soma és
Joósz Antal harmónika játékát.
A vacsorát követően dalolással és beszélgetéssel töltötték
együtt az önkormányzat jelenlegi és nyugdíjas alkalmazottai
a búcsúzás óráit.
(drse)
Boldog Nyugdíjas Éveket kívánunk, Annuska néni!

2011. JANUÁR 1-TŐL A HÁZIORVOS RENDELÉSI IDEJE!
DR. KÖTELES LÁSZLÓ HÁZIORVOS 06-20/5536104
RENDELÉSI IDŐ Hercegkút
Makkoshotyka
HÉTFŐ
12.00 - 13.30
13.30 - 15.30
KEDD
13.30 - 15.00
12.00 - 13.30
SZERDA
8.00 - 9.30
9.30 - 11.30
CSÜTÖRTÖK
11.00 - 13.00
13.00 - 15.00
PÉNTEK
10.00 - 12.00
12.00 - 13.30
KÖZPONTI ÜGYELET: du.16 órától reggel 8.00 óráig, hétvégén
Sárospatak Rendelőintézet Ügyeleti szolgálata: 311-456
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Farsang az óvodában
Februárban még javában tart a tél. De már a tavasz jelei
is felbukkanak imitt-amott. Megszólalnak a madarak,
előbújik a még félig fagyos földből a hóvirág. A nap melegebben süt. Hosszabbak a nappalok, ezért egyre több
időt tölthetünk a szabadban. A hosszú, hideg télből már
mindenkinek elege van, de ha magától nem megy el, riogatni, űzni kell. A farsangolók a telet igyekeznek elriasztani maskarájukkal és hangos ricsajukkal.
Farsang
A farsang a gondtalan mulatozás, tréfálkozás ideje. Az
óvodai farsangi mulatságot nagy készülődés előzi meg. A
várva várt napon mindenki azzá változhat, amivé csak
szeretne. Még az óvónénik is jelmezbe öltöznek. Királylányok, tündérek, törpék, sárkányok, katicák és még sok
mások ropják a táncot.
Ez a lábam, ez, ez, ez
Jobban járja, mint emez,
Édes lábam, jól vigyázz,
Mert a másik meggyaláz!
Vesszen a tél!
A téltemetés szokása a farsang végéhez kapcsolódik. A
telet egy szalmabábú jelképezte, amit a faluban körbevittek, majd elégettek a farsangolók.
Így temették el a telet.
Jer, jer, kikelet,
seprűzd ki a hideget,
ereszd be a meleget,
dideregtünk eleget!
Népi időjóslás:
Ha Gyertyaszentelő napján a barlangjában előbújó medve meglátja az árnyékát, visszabújik, mert még hosszú
lesz a tél.
Közel a tavasz, ha február 19-én, Zsuzsanna napján megszólal a pacsirta.
Február 24. jégtörő Mátyás. A népi megfigyelés szerint
ha Mátyás nem talál jeget, akkor hoz majd eleget. Vagyis
ha ezen a napon enyhe az idő, a következő napokban
erős lehűlésre kell számítani. Ha Mátyás talál jeget, a
bárdjával feltöri, azaz melegebb napok következnek.

„Itt a farsang, áll a bál….”
A gyerekek már ősz óta kérdezgetik: óvó-néni találd ki,
mi leszek a farsangon? – természetesen nem tudjuk kitalálni, nagy örömükre. Ebből is látszik, hogy folyamatosan
készülnek erre a nagy napra, ami február 10-én végre
elérkezett. Az örömteli készülődést a dekorációval, mulatsággal, a szülők által behozott finomságokkal próbáltuk felejthetetlenné tenni. Mindenki magára ölthette
megálmodott jelmezét, melyek az idén is változatosak
voltak. Mi magunk is jelmezt öltöttünk. Vidáman mulattak és ropták a táncot együtt Ninják, Pókemberek, hercegnők és tündérek.
A közös éneklés és verselés után az óvónénik meglepetése következett, a bábelőadás. A gyerekek végigszurkolhatták az aranyostarajos kiskakas történetét, ami néhány
perc izgalmat is tartogatott a vidámság mellé. Az ünnepi
ebéd elfogyasztása után a nagyobbaknak tovább folytatódott a farsangi mulatság: vetélkedővel, játékkal, mesékkel,
tánccal.
Fáradtan, de élményekkel telve térhettek haza a gyerekek
az óvodából. Reméljük, hogy sikerült az idei farsangot is
emlékezetessé tennünk.
Óvónők
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Hercegkútért Közalapítvány
A Hercegkútért Közalapítványt a B-A-Z Megyei Bíróság 8. Pk.1560/1999/2. számon vette nyilvántartásba
1999-ben.
Adószám: 18431393-1-05 Számlaszám: 11994105-05402098
Borsósné Fischinger Henrietta kuratóriumi elnök, tagjai: Rák Józsefné , dr..Stumpf Enikő kuratórium titkára
Hercegkút Gyermekeiért Alapítvány
A Hercegkút Gyermekeiért Alapítvány 1998. december 28-án alapíttatott. Alapítói: Matisz Gyuláné óvodavezető
és Benda Judit akkori iskolaigazgató. A kuratóriumi tagjai : Hoffmann Jánosné elnök, Jaskóné Götz Julianna ,
Joószné Naár Erika , Götzné Frikker Mária.
Bankszámla száma: ERSTE Bank Rt Sárospatak 11994105-06102193-100000001
Adószáma: 18430385-1-05
Heimat Néptánc Egyesület
Az Egyesületet a B-A-Z Megyei Bíróság Pk. 63.375/2002/4. számon vette nyilvántartásba 2002. október 15-én.
Az Egyesület elnöke: Gujdiné Götz Julianna , Hercegkút Petőfi u. 127.
Bankszámla száma: 11994105-06379984-10000001 ERSTE Bank Rt, Sárospatak
Adószáma: 18441471-1-05
Freundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület
Az Egyesületet a B-A-Z Megyei Bíróság Pk. 63.374/2002/4. számon vette nyilvántartásba 2002. október 18-án.
Az Egyesület elnöke: Nádasi Bálintné Hercegkút Petőfi u. 138.
Bankszámla száma: 11994105-06361262-10000001 ERSTE Bank Rt, Sárospatak
Adószáma: 18441495-1-05

Hercegkúti Tornaklub
Az Egyesületet a B-A-Z Megyei Bíróság Pk.62.515/1998/11. számon vette nyilvántartásba 1998-ban. A Hercegkúti Tornaklub egyesületi formában működő civil szervezet. Az Egyesület elnöke: Kiss Attila Hercegkút Petőfi u.
20.
Bankszámla száma: 11994105-06292854-10000001 ERSTE Bank Rt, Sárospatak
Adószáma: 19915768-1-05
Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület
Az Egyesületet a B-A-Z Megyei Bíróság Pk.60.310/2006/4. számon vette nyilvántartásba 2006. december 11- én.
Az Egyesület elnöke: Matisz Antal Hercegkút Petőfi u. 169.
Bankszámla száma: 11600006-0000000-22861085 ERSTE Bank Rt, Sárospatak
Adószáma: 19331076-1-05
A Zenemplén, Zenével a Zempléni Kultúráért Egyesület
Az Egyesület elnöke: Markovics Ádám
Hercegkúti Világörökségi Pincesorokért Egyesület
Az Egyesületet a B-A-Z Megyei Bíróság 11.Pk.60.048/2011/4. számon vette nyilvántartásba 2011. márciusában.
Az Egyesület elnöke: Kiss Csaba
Bankszámlaszáma: K&H Bank 10400315-50526586-56651000 Adószám: 18209510-1-05

Kérjük támogassák
személyi jövedelemadójuk
1 %-ának
felajánlásával
Hercegkút civil szervezeteit!
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