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ÁRA: 200,- FT

6. születésnapját ünnepelte a Klang Singkapelle énekkar
2014. február 15-én ünnepelte énekkarunk fennállásának
6. évfordulóját. 6 évvel ezelőtt néhányan összeültünk és
úgy döntöttünk, hogy létrehozunk egy fiatalokból álló
énekkart. Ezzel a gondolattal kerestük meg néhány barátunkat, ismerősünket, és nagyon örültünk annak, hogy
elfogadták meghívásunkat és úgy gondolták, hogy szívesen részt vennének az újonnan alakuló énekkar munkájában.
Célunk elsősorban az volt, hogy egy újabb lehetőséget
teremtsünk az együttlétre, szórakozásra baráti társaságunknak. Továbbá tovább mélyítsük baráti kapcsolatainkat és újabb kapcsolatokat alakítsunk ki. Fontosnak tartottuk, hogy részt vegyünk a falusi és más települések
rendezvényein, eseményein és műsorunkkal színesítsük
az éppen aktuális rendezvényt.
Az elmúlt 6 év alatt nem csak énekhangunk, zenei hallásunk, hanem zenei tudásunk is sokat fejlődött, amit karnagyunknak, Fábián Krisztának köszönhetünk. Ezt bizonyítja, hogy egyre színvonalasabb és jó hangulatú műsorokat adunk elő, és sokkal magabiztosabbak vagyunk
már.

6 év alatt több rendezvényen, eseményen vettünk részt,
ahol megmutathattuk tudásunkat. 32 fellépés alkalmával
több településen megfordultunk. Elsősorban Hercegkúton Farsangi mulatságokon, Tájházak napján, Borospünkösdön, Pincefesztiválokon, Hercegkúti napokon,
Szüretvégi vigasságokon, Alapítványi bálokon, Karácsonyi kántálásokon szerepeltünk, de felléptünk Sárospatakon Sváb bálokon, Idősek Otthonában, Károlyfalván,
Rátkán, Ináncson, Diósgyőrben Nemzetiségi találkozón,
Komlóskán Ruszin napon és Tarjánba is ellátogatott
énekkarunk.
190 próbánk alkalmával közel 50, különböző műfajú
számot tanultunk meg.
Minden fellépésünkről felvétel, a felvételekből és fényképekből pedig film készül az utókor számára. Legtöbb
műsorszámunkat zenei kísérettel adjuk elő.
Továbbra is lelkiismeretesen, szorgalmasan járunk majd
próbákra, hogy alaposan, felkészülve léphessünk színpadra és szerepléseinkkel tovább színesítsük falusi és a
környékbeli rendezvények műsorait.
Matiszné Boós Edina
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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
Január 31-i rendkívüli képviselő-testületi ülésről
2014. év első hónapjának utolsó napján már második
rendkívüli képviselő-testületi ülésére került sor. Az ülésen Rák József polgármester tájékoztatta a képviselőtestületet arról, hogy január 29-én szerdán Lázár János
államtitkár úr látogatást tett Tokaj-Hegyalján. A Mádon
megtartott tanácskozásra meghívást kapott a 27 borvidéki település polgármestere és konszenzusos alapon
felosztásra került 1,5 milliárd Ft összegű, Tokaj-Hegyalja
fejlesztését biztosító támogatás. Ezen összegből Hercegkút 60 millió Ft támogatásban részesül. Az államtitkári bejelentés szerint további két körben nyílnak még
források, elsőként egy 2 milliárd Ft összegű keret, mely
turisztikai attrakciók fejlesztésére van előirányozva, az
év második felében pedig egy további 3,5 milliárd Ft
összegű csomagot hirdetnek.
A 60 millió Ft felhasználásáról ezen a rendkívüli ülésen
kellett a képviselő-testületnek döntést hozni. Rák József
polgármester azt a javaslatot terjesztette a képviselőtestület elé, hogy a régi szövetkezeti pince megvásárlására kötött előszerződés alapján történjen meg a végleges
adás-vételi szerződés megkötése.
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testülete az
előterjesztés alapján úgy határozott, hogy a „Hercegkút
385. hrsz-ú „kivett préshez” megnevezésű 2183 m2
területű ingatlan megvásárlására adás-vételi szerződést
köt 60.000.000,-Ft + áfa vételáron. A vételárat az önkormányzat a Borvidék-Tokaj-Hegyalja Fejlesztési Programon keresztül elérhető támogatásból egyenlíti ki.
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testülete
kifejezi azon szándékát, hogy a Hercegkút határában
termőterülettel rendelkező termelők érdekében a pincét
és feldolgozó épületet hasznosítani, továbbá az idegenforgalom kiszolgáló létesítményeként és fejleszteni szeretné. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
az adásvételi szerződés megkötésére.”

Bodrogolaszi, Hercegkút, Komlóska Község Önkormányzatok képviselő- testületeinek 2014. február 3án együttesen megtartott üléséről
A Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó három önkormányzat képviselő-testülete az idei év első együttes
ülésén jogszabályi kötelezettségként előírt napirendi pontokat tárgyalt Bodrogolasziban 2014. február 3-án.
Az 1. napirendi pont keretében a „Beszámoló a Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi munkájáról” előterjesztést tárgyalták meg és
elfogadták a beszámolót.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján a jegyző minden évben beszámol a képviselő-testületeknek a hivatal munkájáról. Fenti jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve a Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról az alábbiakban számolok be.
A Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.
január 1. napjával alakult meg Bodrogolaszi, Hercegkút
és Komlóska Községek Önkormányzatainak képviselőtestületei döntésével – Bodrogolaszi – Sárazsadány Körjegyzőség és Hercegkút-Komlóska Körjegyzőség jogutódjaként.
A jelenleg hatályos önkormányzati törvény hivatalokra
vonatkozó előírásai keretszabályozást tartalmaznak, biztosítva ezzel azt, hogy a képviselő-testületek a helyi sajátosságok figyelembevételével alakíthassák ki a hivatali
szervezetet.
A Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal az Alapító Okiratában, a három önkormányzat között létrejött
Megállapodásban, a Szervezeti és Működési Szabályzatában, továbbá a jogszabályi előírásokban foglaltak alapján
látta el feladatait az elmúlt évben.
A hivatal személyi és tárgyi feltételeinek alakulása.
A Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló Megállapodás 3.3. szerint:
3.3.1. A közös önkormányzati hivatal létszáma:
Szakmai létszám:
jegyző
1 fő
aljegyző
1 fő
köztisztviselők
6 fő, ebből:
Bodrogolaszi székhely
2 fő 8 órában
Hercegkúti Kirendeltség
2 fő 8 órában
Komlóskai Kirendeltség
2 fő 8 órában
ügykezelő 1 fő Hercegkúti Kirendeltség 8 órában
Összesen:
7 fő
Létszám mindösszesen: 9 fő
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Az Mötv. Átmeneti rendelkezések alcím alatt szereplő
146/C.§ (2) bekezdése alapján a Bodrogolaszi Közös
Önkormányzati Hivatalt alkotó önkormányzatok polgármesterei az Alapító Okirat elfogadásakor az Mötv.
83.§ b) pontjának megfelelő alkalmazásával megállapodtak, hogy a megszűnő Hercegkút-Komlóska Körjegyzőség körjegyzőjét dr. Stumpf Enikőt a létrejövő közös
önkormányzati hivatal jegyzőjeként, a megszűnő Bodrogolaszi-Sárazsadány Körjegyzőség körjegyzőjét Ráski
Gábornét a létrejövő közös önkormányzati hivatal aljegyzőjeként foglalkoztatják, a 146/C.§ (3) bekezdése
alapján a közös önkormányzati hivatal jegyzője – a
Mötv.-ben meghatározottak figyelembe vételével – döntött arról, hogy a megszűnő körjegyzőségekben közszolgálati jogviszonyban állókat a közös önkormányzati hivatalban tovább foglalkoztatja.
A Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal jelenleg
8 fő köztisztviselőt foglalkoztat.
1 fő jegyző (jogi egyetemi végzettség), 1 fő aljegyző
(államigazgatási főiskolai végzettség) , Bodrogolaszi
székhelyen 1 fő köztisztviselő (mérlegképes könyvelői
végzettség), Hercegkúti Kirendeltségen 2 fő köztisztviselő (mindkét fő mérlegképes könyvelői végzettség) , 1
fő ügykezelő (szociális ügyintézői végzettség) , Komlóskai Kirendeltségen 2 fő köztisztviselő (1 fő pénzügyi
főiskolai végzettség, 1 fő szociális ügyintézői végzettség).
Hercegkút-Komlóska Körjegyzőség 2013.01.01. napjával 1 fő köztisztviselőt adott át a Sárospataki Járási Hivatal megalakulásához, így január 1. nappal közigazgatási
területen tapasztalattal nem rendelkező köztisztviselő
betanítása kezdődött meg a Hercegkúti Kirendeltség
adóügyi ügyintéző munkakörének betöltésére. Négy
hónap után e munkavállaló közös megegyezéssel távozott a hivataltól. Hercegkút polgármesterének egyetértésével kezdeményeztem a Sárospataki Járási Hivatalhoz
átadott köztisztviselő áthelyezését, melyhez a hozzájárulást 2013. július 1. hatállyal adta meg a Kormányhivatal.
Így két hónapon keresztül a pénzügyes kolléga látta el e
munkakört.
A Bodrogolaszi székhelyen foglalkoztatott szociális ügyintéző 40 év szolgálati időt elérve nyugdíjba vonult, emiatt az álláshelye 2013. október 1. naptól megüresedett.
Bodrogolaszi Önkormányzat polgármestere kérésére
ezen álláshely betöltésére nem került sor, így a székhelyen jelenleg 1 fő aljegyző és 1 fő pénzügyes megosztva
látja el e munkakörhöz tartozó hivatali feladatokat. Az
aljegyző munkakörébe került át valamennyi szociális
ellátást érintő ügy, a házipénztár vezetése, a pénzügyes
munkakörébe az adóügyi feladatok végzése.
2014. március 1-től a Komlóskai Kirendeltségen is személyi változás következik be, a gyermekvállalás miatt
tartósan távol lévő kinevezett köztisztviselő helyre határozott időre alkalmazott munkavállaló is gyermekvállalás
miatt távozik.

Mindkét településen az üres álláshely mielőbbi betöltésére
lenne szükség. Az adóügyi és pénztárosi, szociális feladatok ellátása munkakörre előírt iskolai végzettséggel rendelkező személlyel indokolt.
A hivatal ügyfélfogadási rendje a székhelytelepülésen és
kirendeltségeken a korábbi évekhez hasonlóan, a Megállapodásban rögzített rendben zajlik. A gyakorlat azonban
továbbra is az, hogy munkaidőben – ügyfélfogadási időn
kívül is – minden esetben fogadjuk a hozzánk forduló
polgárokat.
A jegyző és az aljegyző a Megállapodás 3.2.3 pontja alapján egyes településeken az alábbi beosztás szerint végzik
a munkájukat, tartanak ügyfélfogadás:
Bodrogolaszi: aljegyző miden nap, jegyző szerda délelőtt
Hercegkút: jegyző - hétfő, szerda délután, péntek délelőtt
Komlóska: jegyző - kedd és csütörtök
A munkavégzéshez szüksége tárgyi feltételek adottak valamennyi szervezeti egység számára.
A Megállapodás 4.2 pontja alapján a székhelyen és kirendeltségeken a közös önkormányzati hivatali feladatok
ellátására használt ingatlanok, ingóságok a közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzat tulajdonában
maradtak. A tulajdonos önkormányzat viseli az ingatlan
fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos költségeket.
A Hivatal önkormányzati döntések előkészítésével
és végrehajtásával kapcsolatos munkája
A Közös Önkormányzati Hivatal mindhárom településen
ellátja a képviselő-testületek, bizottságok és nemzetiségi
önkormányzatok döntéseinek előkészítésével, végrehajtásuk szervezésével kapcsolatos feladatokat.
A Megállapodás 3.2.5. pontja szerint „A képviselőtestületi (bizottsági, német és ruszin nemzetiségi) üléseken történő részvétel szabályai:
A jegyző vesz részt az alábbi települések testületeinek
ülésein: Hercegkút, Komlóska
Az aljegyző vesz részt az alábbi települések testületeinek
ülésein:Bodrogolaszi
A jegyző és az aljegyző távolléte vagy akadályoztatása
esetén a testületek ülésein való részvétel a munkaköri
leírásukban rögzített helyettesítési rend szerint történik.”
Jegyzőként Hercegkút és Komlóska valamennyi képviselő-testületi, nemzetiségi önkormányzatok képviselőtestületi ülésein részt vettem, továbbá a székhelytelepülés
testületi ülésein (két rendkívüli ülés kivételével). Az aljegyző Bodrogolaszi képviselő-testületi ülésein és bizottsági ülésein vett részt
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A képviselő-testületi ülések jellemző adatai 2013-ban
Bodrogolaszi
17

Hercegkút
20

Komlóska
20

Testületi
ülések száma
Határozatok
75
89
114
száma
Megalkotott
12
18
18
rendeletek száma
A képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei határidőben
történő felterjesztési kötelezettségének igyekszünk eleget tenni. Július hónaptól ezzel kapcsolatban újabb jogszabályi előírásként a Nemzeti Jogszabálytárban is közé
kell tenni az elfogadott rendeleteket, továbbá PDF formátumban a jegyzőkönyveket és rendeletek egy további
felületre felcsatolni.
A Közös Önkormányzati Hivatal látja el a megállapodások alapján a nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos adminisztrációs és egyéb feladatokat is.
A nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületi üléseinek jellemző adatai:
Hercegkút
Komlóska
Német
Ruszin
Nemzetiségi
Nemzetiségi
Önkormányzat
Önkormányzat
Testületi
7
8
ülések száma
Határozatok
53
34
száma
Bodrogolaszi Önkormányzat Szociális és Népjóléti Bizottsága érdemi határozatait átmeneti segély, tüzifa támogatás ügyekben hozta:
Bodrogolaszi Önkormányzat
Szociális és Népjóléti
Bizottsága
Bizottsági ülések
13
száma
Határozatok szá106
ma
A Hivatal a testületi ülések előkészítésével, a döntések
végrehajtásának szervezésével kapcsolatos feladatai körében többletfeladatként jelentkezett az Mötv. által előírt azon kötelezettség, hogy az önkormányzatoknak
2013. június 30. napjáig felül kellett vizsgálniuk és a
megváltozott jogszabályoknak megfelelően módosítaniuk kellett az önkormányzat közreműködésével működő
társulások társulási megállapodásait.
Bodrogolaszi székhelye volt a Makkoshotyka Önkormányzatával közösen fenntartott Óvodafenntartó társulásnak, mely június 30. nappal megszűntetésre került.
Ezt követően Sárazsadány Önkormányzatával kötött
Feladat-ellátási Megállapodást.

2013. július 1-től mindhárom önkormányzat tagja lett az
átalakuló Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulásnak.
Államigazgatási hatósági feladatok ellátása
Az Mötv. 84.§ (1) bekezdése alapján a Hivatal látja el a
polgármester, illetve a jegyzői feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat is.
Az államigazgatási hatósági ügyek címzettje a jegyző, míg
az önkormányzati hatósági ügyek a képviselő-testület, illetve a polgármester hatáskörébe taroznak.
Bodrogolaszi Község Önkormányzat képviselő-testülete
önkormányzati hatósági hatáskörét a Szociális és Egészségügyi Bizottságára ruházta át.
Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzat képviselő
-testülete az önkormányzati hatósági hatáskörét a polgármesterre ruházta át.
Önkormányzati hatósági ügyek: átmeneti segély, temetési
segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.
A nagyobb számban előforduló államigazgatási hatósági
ügyek:
 szociális igazgatás területén: aktív korúak ellátása, lakásfenntartási támogatás, méltányossági közgyógyellátás,
védendő fogyasztói státusszal kapcsolatos igazolás
 adóügyi ügyintézés (iparűzési adó, magánszemélyek
kommunális adója, gépjárműadó)
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság
 hagyatéki ügyintézés
 kereskedelmit tevékenységgel kapcsolatos ügyintézés
 anyakönyvi ügyintézés (halálesetek anyakönyvezése,
utólagos anyakönyvi bejegyzések teljesítése, anyakönyvi
kivonatok kiállítása, ASZA rendszer kezelése)
 népesség-nyilvántartással
kapcsolatos
ügyintézés
(lakcímváltozás, lakcím igazolások kiadás)
A közigazgatási szerv az ügy érdemében határozattal dönt,
még közbeeső intézkedéseit végzés formájában hozza
meg.
Az államigazgatási ügyek intézésének, iktatásának helye
részletesen a Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatában került rögzítésre,
ennek megfelelően kerültek az ügyek iktatásra is.
Mindhárom településen azonos szoftver használatával
elektronikusan történik az iktatás.
Az ügyiratforgalom a különböző ágazatok között e beszámolóhoz csatolt hatósági statisztika szerint oszlik meg az
egyes településeken és összesítve. A csatolt táblázatok jól
mutatják, hogy a határozatok döntő többsége szociális,
gyermekvédelmi területen, illetve adóügyekben születik.
A hatáskör gyakorlója által hozott érdemi határozatok
ellen fellebbezést nem nyújtottak be.
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Egyéb, az igazgatási feladatokhoz szorosan nem
kötődő feladatok ellátása
- Választási igazgatási feladatok ellátása (2013. júliusában körzetesítés, felkészülés az országgyűlési képviselők
választására, NVR rendszer, VÜR kezelése)
- Katasztrófavédelemmel kapcsolatos adatszolgáltatások teljesítése - a településeken főállású közbiztonsági
referens foglalkoztatására nincs lehetőség, így a B-A-Z
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére az adatszolgáltatási kötelezettségeket a hivatal teljesíti
- Takarnet program kezelése – jegyző és aljegyző végezhet lekérdezéseket , elsősorban hagyatéki ügyek, adó- és
értékbizonyítványok kiállításához, szociális ügyekben
vagyoni helyzet vizsgálatához
- BURSA rendszer kezelése, kapcsolattartás a Támogatáskezelővel
- KSH felé statisztikai jelentések készítése
- Egyéb titkársági feladatok ellátása
Költségvetési gazdálkodási feladatok ellátása
A költségvetési gazdálkodási feladatokat valamennyi
településen helyben, államháztartási szakon mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkező pénzügyes látja
el az alábbi intézményekre vonatkozóan is:
Bodrogolaszi székhelyen:
- Bodrogolaszi Község Önkormányzat
- Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal
- Bodrogolaszi Óvoda
Hercegkút Kirendeltségen:
- Hercegkút Község Önkormányzat
- Hercegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat
- Hercegkúti Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvoda
Komlóskai Kirendeltségen:
- Komlóska Község Önkormányzat
- Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
- Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Óvoda
A költségvetési szervek elkülönült gazdálkodásából eredően 2012. január 1. napja óta valamennyi államháztartási szervezet önálló törzskönyvel bejegyzett szervezet,
ebből eredően önálló bankszámlával, önálló házipénztárral rendelkezik. A Magyar Államkincstár felé a fent
felsorolt 9 szervezet külön-külön készít költségvetés,
beszámolót, negyedévente pénzforgalmi jelentést, mérlegjelentés, valamint 2013. július 1. napjával bevezetve
havi pénzforgalomról jelentés. A NAV felé szervezetenként áfa bevallást kell benyújtani.
A beérkezett számlák tartalmi ellenőrzést követen analitikus nyilvántartásba kerülnek az utalás elektronikus
úton történik. A főkönyvi könyvelés a Magyar Államkincstár által biztosított és folyamatosan karbantartott
programokkal történt 2013. évben. (Ez 2014. január 1től változik, az önkormányzatoknak új könyvelési programot kell beszerezniük és a rendszerkövetési díjat is
fedezni kell).

A költségvetési szervek bevételeinek, kiadásainak alakulásáról, kötelezettségekről és követelésekről a gazdálkodási
előadók minden napirenden szerinti ülésen részletesen
tájékoztatják a képviselő-testületeket.
A közfoglalkoztatással kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása mindhárom településen közfoglalkoztatott
adminisztrátor bevonásával történik. A munkaviszony
létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos ügyintézést a
KIR rendszerben a Hercegkúti és Komlóskai Kirendeltségen a gazdálkodási ügyintéző végzi.
A belső ellenőrzési feladatok mindhárom településen a
Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás keretben a
Sárospataki Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott belső
ellenőr látja el. A belső ellenőrzési terveket minden évben
a képviselő-testületek elé terjesztjük, beszámolunk a belső
ellenőrzés által lefolytatott ellenőrzések tapasztalatairól.
Pályázatok kezelésében közreműködés
A településfejlesztési elképzelés megvalósításának érdekében szükséges és indokolt a kiírásra kerülő pályázatokon
való részvétel. Ehhez kapcsolódóan a Hivatal valamennyi
településen ellát projekt generálási és nyomon követési
feladatokat. Külön pályázati referenst a Hivatal nem foglalkoztat, így elsősorban a jegyző, aljegyző, illetve pénzügyesek látják el a kapcsolódó feladatokat. Bodrogolaszi és
Komlóska Önkormányzata igénybe vesz külső közreműködő szervezetet, Hercegkúton a jegyző koordinálja a pályázatok kezelését, kifizetési kérelmek összeállítását, projektfenntartási jelentések készítését. A pályázatok összeállítása külső szakértői közreműködés mellett is jelentős
mértékben igényli a Hivatal személyi erőforrásait.
Rendezvények szervezésében és lebonyolításában
közreműködés, egyéb feladatok
A köztisztviselők mindhárom településen aktívan közreműködtek az önkormányzati rendezvények előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában.
Az előző évekhez hasonlóan az egyes önkormányzatok
által meghatározott sajátos feladatokat is végeznek az
egyes ügyintézők, illetve a jegyző. 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 testvértelepülésekkel való
kapcsolattartást is biztosítják.
Komlóska Önkormányzata székhelye a Világ Királynője
Engesztelő Mozgalom Egyesületnek, ezen szervezet adminisztrációs feladatainak végzését közfoglalkoztatott bevonásával végzi az önkormányzat.
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A Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal kapcsolattartása
Napi munkakapcsolatban volt a Közös Hivatal az önkormányzati intézmények vezetőivel, a Munkaügyi Központ
Sárospataki Kirendeltségével, a Magyar Államkincstár
ügyintézőivel, a számlavezető pénzintézettel, az Északmagyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség koordinátoraival, pályázatkezelőivel, illetve az egyes pályázati
konstrukciókhoz kapcsolódóan a támogatást nyújtó szervezetek (MVH, NEKH, HACS) munkatársaival, az önkormányzatok törvényességi ellenőrzése miatt folyamatos volt a kapcsolattartás a B-A-Z Megyei Kormányhivatal törvényességi referensével.
Tisztelt Képviselő-testületek!
A magyar közigazgatási rendszer átalakításának keretében megalakított Bodrogolaszi Közös Önkormányzati
Hivatal működése megfelel a jogszabályi előírásoknak és
az elvégzett munkát illetően a lakosság és a kormányzati
szervek által támasztott elvárásoknak is. A beszámolás
időpontjában elmondható, hogy az átállás zavartalanul
megvalósult. Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjeként célom továbbra is az, hogy a köztisztviselők mindhárom település lakosságának megelégedésére dolgozzanak, együttműködve a polgármesterekkel,
testületi tagokkal és Bodrogolasziban - Hercegkúton Komlóskán egyaránt hatékonyan működő, a hatósági
ügyeket határidőben, udvariasan, szakmailag kifogástalanul ellátó hivatal működjön. Bízunk benne, hogy az
alapjaiban megváltozott jogszabályi környezet mellett is
munkánkkal hozzájárulhatunk e három zempléni kis
település további dinamikus fejlődéséhez.
Kérem, hogy a Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról szóló beszámolómat elfogadni
szíveskedjenek. Bodrogolaszi, 2014. január 29.
dr. Stumpf Enikő jegyző”
A 2. napirendi pont keretében a Bodrogolaszi Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót vitatták meg a képviselőtestületek Az előterjesztés során elhangzott, hogy a következő költségvetési évet úgy szeretnék kezdeni, az elszámolás megtörtént. Bemutatásra került, hogy milyen
összegű volt a normatív módon megítélt támogatás, és a
két társtelepülés az e célra kapott állami támogatáson
felül mennyit adott át s Bodrogolaszi székhely településnek. A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolóját 31 345 169,-Ft bevételi és kiadási összeggel fogadták el a képviselő-testületek.
A 3. napirendi pont keretében Közös Önkormányzati
Hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadása történt
meg. Az előterjesztés tartalmazta a tavalyi évhez képest
bekövetkezett azon változást, hogy a székhely település
önkormányzata részére folyósítja a MÁK a közös hivatali finanszírozást. A normatív állami támogatás összege:
32.151.600.-Ft. A képviselő-testületek egyhangú szavazattal fogadták el a 2014. évi költségvetést.

Hercegkút Község Önkormányzat 2014. február 5-i
képviselő-testületi ülése
Az idei év első – munkaterv szerinti – rendes ülését Hercegkút Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megtárgyalásával kezdte a képviselő-testület.
Az írásban kiadott előterjesztés kiegészítéseként elhangzott, hogy költségvetés tervezete a költségvetési koncepció és Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló törvény alapján lett összeállítva.
A költségvetés bevételi és kiadási oldalát részletező táblázatokból az alábbi főbb szempontok lettek kiemelve:
„ A bevételek között a helyi és átengedett adóknál emelkedéssel nem számolhatunk. A szakfeladatok működési
bevételeinek nagy részét az intézményi étkeztetéshez
kapcsolódó bevételek teszik ki. A működési célú támogatásértékű bevételek között található a start közfoglalkoztatás, aminek előirányzata év közben valószínűleg
módosulni fog. Finanszírozási kiadásként szerepel a
költségvetésben az óvoda támogatása.
Változás a gyermekétkeztetésnél, hogy normatív támogatás formájában bértámogatás és működtetési támogatás
is lesz. A szociális étkeztetésnél 57 főre tudunk igényelni
támogatást. A felhalmozásnál a megítélt pályázati támogatásokkal számoltunk – a HUSK, Leader pályázatok,
IKSZT-vel és a start mezőgazdasági programmal. A működés összesen 118.503 eFt. A felhalmozási bevételek
197.477eFt. Összesen 315.980 eFt bevételt tervezünk,
ami reméljük növekedni fog ebben az évben. A kiadásoknál is a 2013. évi teljesítési adatokból indultunk ki. Az
intézményi étkeztetést az ismert létszámok alapján terveztük. A zöldfelület kezelésnél a mezőőr, illetve kiadásai vannak tervezve, az önkormányzati jogalkotásnál a
polgármester, illetve az önkormányzati képviselők tiszteletdíja lett tervezve. A város és községgazdálkodás szakfeladaton a karbantartó bére és egyéb karbantartás szerepel. A járóbeteg ellátásnál a háziorvos finanszírozása van,
aminek a 60 %-át Makkoshotykától megkapjuk.
A család és nővédelmi egészségügyi gondozásnál a védőnő bére van betervezve, illetve a jubileumi jutalma. A
védőnőről el kell még mondanunk, hogy nyugdíjba készül, jelenleg felmentési idejét tölti.
Az önkormányzatok és többcélú kist.t. igazgatási tevékenysége alatt a HUSK pályázat kiadásai vannak. A start
közfoglalkoztatásnál várható változás. Külön szerepel a
téli képzéses közfoglalkoztatás. A művelődési házak tevékenység működtetése alatt az IKSZT kiadásait vannak.
A máshová nem sorolható sporttámogatásnál pedig a
Hercegkúti Tornaclub támogatása szerepel. A felhalmozási kiadások a pályázatok alapján lettek betervezve. Az
óvoda működtetése intézményfinanszírozás keretében
történik.”
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Rák József polgármester előterjesztésében kiemelte, hogy
a korábbi évekhez képest magas bevételi és kiadási öszszeggel tervezhető az idei költségvetés, tekintettel a folyamatban lévő beruházásokra. Hangsúlyozta, hogy kellően
optimistán tekinthetünk az idei év elé, remélve hogy évet
eredményes gazdálkodással, valamennyi tervezett beruházást és feladatot megvalósítva fogjuk zárni.
„Mindannyiunk előtt egy cél van, Hercegkút, hiszen itt
van az a közösség, amiért érdemes és kell dolgozni” –
mondta a költségvetés zárószavazása előtt.
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete az
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás és Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján
a 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya
(1)
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési
szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:
315 980 eFt
Költségvetési bevétellel
315 980 eFt
Költségvetési kiadással
állapítja meg.
(A kihirdetett önkormányzati rendeletek a www.njt.hu
oldalon tekinthetők meg.)
A 2. napirendi pont keretében a Hercegkúti Polgárőr és
Tűzoltó Egyesület 2013.évi tevékenységéről szóló tájékoztatót hallgatta meg a képviselő-testület. Matisz Antal
egyesületi elnök előterjesztését az alábbiakban olvashatják:
Tisztelt Polgármester úr, jegyző asszony, képviselő urak
kedves jelenlévők!
Ismét eltelt egy esztendő és eljött az ideje annak, hogy
visszatekintsünk és számot vessünk arról mi is történt
velünk az elmúlt évben.
A Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület tagjaiként az
elmúlt évben is az eddigiekhez hasonlóan végeztük az
önként vállalt feladatainkat: járőrszolgálatot láttunk el a
községünkben és annak közvetlen környékén, végeztük a
tűzoltó és tűzmegelőzési feladatokat, képzéseken vettünk
részt és ezen kívül ahol csak tudtuk segítettük az önkormányzat munkáját a rendezvények lebonyolításában, vagy
akár a település szebbé tételében.
Engedjétek meg, hogy egy pár szót szóljak az elmúlt évben történt fontosabb eseményekről.

Az év elején az új törvényi szabályozásnak értelmében új
polgárőr igazolványokat kellett készítenünk, melynek a
tagság nagy része eleget is tett. A régi igazolványokat folyamatosan cseréljük.
Áprilisban megrendezésre került a hagyományos Húsvéti
Locsoló bál, melyet közösen az egyesületekkel szerveztünk és rendeztünk meg.
Áprilisban megtörtént a lomtalanítás, különösebb rendkívüli esemény nélkül. A helyi lakosság megértette, hogy a
saját biztonságunk és nyugalmunk érdekében csak az elszállítás reggelén tegyük ki a lomokat, így megelőzve az
éjszakai „lomolást” és az illetéktelenek faluban tartózkodását. A lomtalanítás előestéjén folyamatos volt a polgárőr jelenlét a faluban.
Április végén a kispályán a tábortűznél lehetőségünk volt
kipróbálni az új tűzoltó egységet, mely tökéletesen működött és ahogy vártuk közel 20 percig tudtunk vele tüzet
oltani.
Azóta már többen megcsodálták ezt a kis egységet és a
hivatásos állomány is elismeréssel szólt róla és követendő
példaként állította a többi önkéntes egyesület elé.
Májusban megújítottuk az Együttműködési Megállapodásunkat a Sátoraljaújhelyi HTP-vel.
E hónapban került kiírásra az évi első pályázat az önkéntes tűzoltó egyesületek felé, melyben eszközökre, üzemanyag támogatásra és képzésre lehetett pályázati pénz
nyerni. Természetesen élve a lehetőséggel elkészítettük a
pályázati anyagot és időre beadtuk azt.
Május 9-12 között lehetőségem nyílt a hercegkúti delegáció részeseként az egyesület képviseletében részt venni az
obersulmi barátainknál tett látogatáson, ahol a testvértelepülések találkozóján vettünk részt. A partnertalálkozó
estélyén az obersulmi tűzoltók szervezésében és lebonyolításában történt az étel és italkimérés, amelyből a befolyt
összeg az ő bevételeiket növelte. Az ilyen találkozók mindig jó alkalmat adnak arra, hogy erősítsük a kapcsolatot az
ottani tűzoltóság és a mi egyesületünk között.
Újra megtapasztaltuk a már megszokottá vált baráti vendégszeretetet és láthattuk újra azt a szervezeti felépítést és
működési formát amit itthon is követendő példaként kellene tekinteni.

-
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Júniusban közösen a civil szervezetekkel és az önkormányzattal megtartottuk a hagyományos gyermeknapot.
A légpuska lövészetet felügyeltük és irányítottuk, de természetesen az előkészületekben és pakolásban is segítettünk.
Június 25-én megtörtént az évi ellenőrzés a Sátoraljaújhelyi HTP részéről, az ellenőrzés során mindent rendben
találtak.
Június 27-én kiírásra került az évi II. pályázat az önkéntes tűzoltó egyesületek felé, melyben régi vágyunknak
megfelelően lehetőség nyílt szertár építésre, vagy átalakításra pályázni.
Megbeszélések és egyeztetések után úgy döntöttünk,
hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, a buszmegálló
és a telefontársaság által használt helység közötti rész
alkalmas lehet a meglévő eszközeink számára, így erre a
helységre adtunk be átépítési pályázatot tűzoltó szertár
számára.
Június végén felszerelésre kerültek településünkön a térfigyelő kamerák, ezzel ismét egy régi vágyunk teljesült és
reméljük ez által is biztonságosabb lesz településünk.
Augusztus elején értesültünk az első pályázat sikeréről és
8-án alá is írtuk a támogatási szerződést. Ennek értelmében eszközöket: 3 db „C” tömlőt, 1 db puttonyfecskendőt, 1 db kombinált sugárcsövet, 1 db melles csizmát, 3
pár tűzoltó védőkesztyűt nyertünk, ezek értéke 249.938
Ft.
Továbbá: 35.000 Ft üzemanyag támogatást, és 50.000 Ft
képzési támogatást, melyből 10 fő motoros láncfűrész
tanfolyamot végezhet és vizsgát tehet, 10 fő tűzoltó szivattyú kezelő tanfolyamot végezhet és vizsgát tehet és 1
fő PÁV I. vizsgát tehet. A nyertes pályázat összértéke:
334.938 Ft.
Augusztus 16-17-18-án Hercegkúti Napok rendezvénysorozat volt. A szokásos feladatokat vállaltuk és láttuk el.
Vasárnap pedig a Koronaőrség tagjaival ismertettük meg
a Hercegkútiak vendégszeretetét és töltöttünk el velük
egy kellemes estét, ahol újabb barátságok alakultak ki.
Augusztusban a Sátoraljaújhelyi HTP vezetésében változás történt, Barna Norbert őrnagy urat soron kívül előléptették és Budapestre helyezték és helyette Juhász Péter alezredes urat (régi-új) parancsnoknak nevezték ki.
Az ő személyében egy régi ismerőst köszönthettünk,
akivel már előtte is jó volt a kapcsolatunk.
Szeptemberben megtörtént az üzemanyag elszámolás és
a jelentkezés az oktatásra és 1 fő Bányai Attila sikeres
PÁV I. vizsgát tett, amihez innen is gratulálunk. Mint azt
bizonyára mindannyian tudjátok többek között ez a vizsga kell ahhoz, hogy valaki megkülönböztetett, tehát kék
színű villogóval ellátott autót vezethessen.
Október hónapban Juhász Péter tűzoltó alezredes úr is
ellenőrzést végzett egyesületünknél és mindent rendben
talált.
A hónap közepén megkaptuk az értesítést a II. pályázat
sikeréről is és aláírtuk a támogatási szerződést, amelynek
értelmében 500.000 Ft –ot nyertünk szertár átalakításra.

Ebből az összegből kívánjuk elvégezni azt az átalakítást
amivel a már említett helységet alkalmassá tesszük az
eszközeink tárolására. Gondolok itt egy nagy méretű
garázsajtó beszerelésére és egy oldalsó bejárat kialakítására. A padló burkolását a művelődési házból felszedett
lapokkal tökéletesen meg tudjuk oldani. Egyébként a
helység most is nagyon jó állapotban van. A későbbiekben tervezzük még a bővítést, polgármester úr már megkezdte a tárgyalásokat a posta és a telefontársaság képviselőivel a lehetséges megoldásokról. Ha minden a terveink szerint alakul, az egyesületnek egy olyan bázisát alakíthatnánk ki itt, ahol nemcsak az eszközeink és felszereléseink kerülnének méltó helyre, hanem ahol mi magunk
is összejöhetnénk és megbeszélhetnénk az aktuális feladatokat.
November 6-án átadásra került az új cigándi őrs, melynek parancsnoka legnagyobb örömünkre Hoffmann
Zsolt lett, aki egyesületünknek is tagja. Gratulálunk neki
az előléptetéshez és reméljük, hogy továbbra is számíthatunk a segítségére.
November 19-én az I. pályázaton elnyert képzés vizsgájára került sor Miskolcon.
Tagjaink közül 8 fő „motoros láncfűrész kezelő” és
ugyanaz a nyolc fő „tűzoltó szivattyú kezelő” vizsgát tett
sikeresen.
Novemberben kiírásra került egy MVH-s pályázat, melyben polgárőr egyesületek pályázhatnak szolgálati személygépjárműre, 100% -os támogatással. A megyében 30
db gépjárműre volt lehetőség pályázni, ebből mi egy
Suzuki SX4 Cross típusú gépjárműre adtunk be pályázatot. Az autók egységes megjelenéssel lesznek ellátva.
November 25-én fel lett töltve a pályázat, reméljük sikeres lesz és egy újabb nagy értékű eszközzel gyarapodik
egyesületünk, ami nagyban segíti majd a munkánkat.
Az elmúlt évben a járőrszolgálat a megszokott módon
történt, minden nap más-más két fő volt szolgálatban. A
beosztást mindig mindenki időben megkapta és remélhetőleg szívvel-lélekkel
el is végezte azt. Ezen a jól bevált módszeren nem kívánunk a jövőben sem változtatni.

Matisz Antal elnök a HPTE
2013. decemberi zárórendezvényén
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A jövő évi terveinkhez tartozik a polgárőr ruházat és felszerelés bővítése, szükségünk van új nyári és téli ruházatra,
a lámpák is cserére szorulnak és a technikai felszerelést is
bővíteni kell. Reméljük a jövő évben ezek beszerzéséhez
megfelelő pályázatok lesznek kiírva.
Anyagi helyzetünk stabil, kapcsolatunk a tűzoltósággal és a
rendőrséggel jó. A Polgármesteri Hivatallal az együttműködés korrekt, kiszámítható és mindig pontos elszámolással történik.
Tagságunk létszáma az év folyamán nem változott 42 fő,
mindannyian biztosítottak. Továbbra is tagjai vagyunk a
Megyei Polgárőr és a Megyei Tűzoltó Szövetségnek. Tagjaink közül 23-an rendelkeznek 40 órás tűzoltó alapfokú
képesítéssel, 1 fő középfokú, 1 fő felsőfokú tűzvédelmi
képesítéssel, 8 fő tűzoltó szivattyúkezelő és 8 fő motoros
láncfűrész kezelő képesítéssel.
Az eszközeinket a lehetőségeinkhez képest folyamatosan
bővítjük.
Beszámolóm végén a szó a köszöneté, köszönöm mindazoknak akik adójuk 1 százalékával támogatták egyesületünket, köszönöm nagylelkű támogatóinknak az egész évi
támogatást legyen az bármilyen formájú! Köszönöm a
hivatal dolgozóinak az egész évi segítséget, köszönöm
Stumpfné Balázs Editnek az egyesület könyvelését, Dr.
Stumpf Enikő jegyzőnek a pályázatok elkészítésében
nyújtott segítségét. Köszönöm polgármester úrnak a segítségét, kinek kapcsolatai által sok kapu megnyílt előttünk.
Végül de nem utolsó sorban megköszönöm az egyesületünk tagságának az egész évben önként, ellenszolgáltatás
nélkül végzett munkát. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Matisz Antal egyesületi elnök”
Rák József polgármester a beszámoló elfogadását javasolta
a képviselő-testületnek azzal a véleménnyel kiegészítve,
hogy az egyesületről elmondható, hogy Hercegkút legerősebb szervezete, mely teszi a dolgát Hercegkútért. Anyagilag stabil az egyesület, a pályázati lehetőségek maximális
kihasználásával. Tájékoztatást adott továbbá arról, hogy a
2014. évi start közfoglalkoztatási programban az önkormányzat tervez egy helyi sajátosságokra épülő programot,
melynek keretében az egyesület eszközeinek, felszereléseinek kíván szertár helyiséget kialakítani. Ehhez a forrásokat részben az egyesület által elnyert pályázati támogatásból, illetve egyesületi tagok munkájával és a start közfoglalkoztatásból tud erőket biztosítani. Örömét fejezte ki,
hogy Kormány járműtechnikával szereli fel ezeket a szervezeteket, melyre pályázat került kiírásra. A pályázat november 25-én be lett nyújtva és nagy esély van arra, hogy ez
a jármű meg is lesz, ami Hercegkútat fogja szolgálni.
(Az MVH támogatási kérelmet jóváhagyó döntése február
közepén érkezett meg.) Megköszönte az egyesületnek,
illetve vezetőjének az egész éves munkát, kérve, folytassák
tovább hiszen Hercegkút érdeke is ezt kívánja.

A képviselő-testület előtt a továbbiakban Rák József
polgármester beszámolt az előző ülés óta történt eseményekről. Külön kiemelte a január 24-én a Német
Nemzetiségi Önkormányzattal közösen megszervezett
bált, amely a visszajelzések szerint is az elmúlt évek
egyik legszínvonalasabb ilyen jellegű rendezvénye volt.
Megköszönte Stumpf Andrásné elnökasszonynak, a
képviselőknek az együttműködést a lebonyolításban.
Elhangzott továbbá, hogy 2014. február 4-én este a
Kálvárián felgyulladtak a lámpák, elkészült a kandeláberes díszvilágítást a HUSK pályázat keretében.
Szólt arról a polgármester, hogy a Start közfoglalkoztatás és a képzés gyakorlati oktatása folyik, tervezés és a
Munkaügyi Központtal való egyeztetés alatt van az idei
közfoglalkoztatási program, aminek köszönhetően
biomasszával megy a fűtés és a gázcsapok el lettek zárva.
A Kőporosi pincesoron a kivitelező folyamatosan végzi
a munkát, szerencsére az időjárás nem akadályozta a
beruházást. A decemberben beállított napelemek termelik az energiát a közintézményekben.
Ezen az ülésen egy további fejlesztési célú és egy működési célú pályázat benyújtásáról született döntés:
„a képviselő-testület úgy határozott, hogy pályázatot
nyújt be az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatásokról szóló 4/2013. (I.31.)
BM rendelet alapján bölcsődei - óvodai nevelést végző
intézmény infrastrukturális fejlesztése beruházás megvalósítására. A képviselő-testület a 29.024.806,-Ft összköltségű beruházás megvalósításához szükséges 20 %
saját forrást 5.804.962,-Ft-ot 2014. évi költségvetéséből
biztosítja az igényelt 23.219.844,-Ft támogatás megítélése esetén.”
„Hercegkút Község Önkormányzata úgy határozott,
hogy működőképességének megőrzése, feladatának
ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló
2013. évi CCXXX. törvény, valamint a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.
31.) BM rendelet alapján támogatási igényt iránti kérelmet nyújt be.”
dr. Stumpf Enikő jegyző

10

Farsang a 85 éves Gyöngyszem Német Nemzetiségi Iskolában
A februári időszakot, a télzáró hónapot már megtölti a
vigasság és jókedv. A hagyományok szerint ez az önfeledt mulatozás, dús lakomák időszaka, amikor búcsúzunk
a téltől és köszöntjük a tavaszt.
A farsang vízkeresztkor kezdődő és hamvazószerdáig
tartó, évszázadok óta évente megismétlődő ünnepsorozat, nagyon gazdag szokáshagyományokkal. Megelőzi a
karácsonyi ünnepkör és követi a húsvéti ünnepkör, pontosabban annak kezdete, a Húsvétot megelőző 40 napos
böjt.
Bár a farsang hazája Olaszország, Magyarországon a német fasching szót vettük át a karnevál helyett ezen időszak és a hozzá tartozó hagyományok megnevezésére.
A legismertebb farsangi népszokások az asszonyfarsang,
alakos játékok, farsangi jelmezek, farsangtemetés. Farsanghoz kötődik egyik legérdekesebb népszokásunk,
a mohácsi busójárás is. Az ételek közül Magyarországon
tipikusan a húsételek, kocsonya, káposzta és a farsangi
fánk terjedtek el.
Iskolánkban február 21-én tartottuk farsangi mulatságunkat. Hagyományunkhoz híven a tanítók táncát a gyermekek jelmezes felvonulása követte, melyet a közönség sok
tapssal jutalmazott. Egyéni és csoportos jelmezek felváltva kerültek bemutatásra. Egyéni jelmezek közül sokan
bújtak valamilyen állat, meseszereplő vagy híres személy
bőrébe.

A

csoportos produkciók közül egy kedvenc film története,
a Shrek elevenedett meg a 2. osztályosok előadásában, a
3. osztályosok segítségével a Négyszögletű kerek erdőbe
látogattunk el, akik egy jelenetet adtak elő Lázár Ervin
meséje nyomán, de a Szulák Andrea show is nagy sikert
aratott néhány 4. osztályos előadásában.
A jelmezes felvonulás után a gyermekeket megvendégeltük egy kis enni-innivalóval, majd ezután következett a
szórakozás, vetélkedők, s az estét a tombolasorsolás zárta.
Ebben a tanévben ünnepeljük iskolánk fennállásának 85.
évfordulóját. Az évnyitón elkezdett ünnepségsorozatot
folytattuk ezen az estén, amikor a gyerekek örömére egy
„születésnapi” tortával emlékeztünk erre a fontos dátumra. Ez az az alkalom, amikor szinte minden gyerek, szülő,
kisebb-és nagyobb testvér jelen van, ezért iskolánk életének fontosabb eseményeiből készült képekből állítottunk
össze egy csokorra valót, amit kivetítőn nézhettek meg
az érdeklődők. Reméljük, mindenki jól szórakozott és
sikerült együtt eltöltenünk egy vidám, önfeledt, emlékezetes estét.
Tanítók
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Borisz&The Bacons+Dj.Luigi buli Hercegkúton
Február 15-én szombaton, ismét egy hangulatos estén
vehettek részt a Művelődési Házba látogatók érdeklődők.
Immáron sokadik alkalommal került megrendezésre, egy
koncerttel egybekötött retro buli. Előbbiért a helyi illetőségű Boris & The Bacons zenekar, utóbbiért pedig a
Zenemplén Fesztiválról is jól ismert DJ Luigi felelt.
Szép számú közönség gyűlt össze az este folyamán, a
hangulat pedig egyértelműen felülmúlta a várakozásokat.
Sokan tartották magukat a koncert előtti felhíváshoz, mely
szerint érdemes valamilyen retro jelmezben megjelenni

(ezzel is erősítve a farsangi időszak hangulatát). A legjobban sikerült kollekciók díjazásban részesültek. Nyugodtan
mondhatjuk, hogy a szervezők lassan hagyományt teremtenek a hasonló koncepciójú estékkel.
A visszajelzések alapján pedig bátran állíthatjuk, hogy ennek is megvan a helye a falu rendezvényeinek palettáján.
Bízunk benne, hogy hamarosan ismét találkozunk, s hogy
egyre több érdeklődőt vonzanak majd ezek a felülmúlhatatlan hangulatú esték.
Markovics Soma

6 éves a Klang Singkapelle
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Hercegkúti és Kisgéresi Pincesorok turisztikai vonezerő és
infrastruktúra fejlesztése HUSK 1101/1.3.1/0297 projekt

A Gombos-hegyi Kálvária útvonalán elhelyezésre
kerültek a tájba illő kandeláberek
2014. februárban a HUSK beruházás keretében.

Vis maior beruházás a
Kőporosi pincesoron
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„Es ruft die Zeit!” Deutsche Liste – Die erste Wahl!
Tisztelt Magyarországi Német Honfitársunk!
A 2014. évi országgyűlési választások során a nemzetiségeknek – így a magyarországi német közösségnek is első alkalommal lesz lehetőségük saját jogon országgyűlési képviselőt juttatni a Parlamentbe!
A választási törvény a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata számára teszi lehetővé a német
nemzetiségi lista állítását, képviselőnket pedig mi, a magyarországi német közösség választópolgárai választhatjuk meg. Ehhez - a választást megelőző 15. napig - kérnünk kell a német nemzetiségi névjegyzékbe való felvételünket az országgyűlési képviselők választására is kiterjedően. A nemzetiségi névjegyzék folyamatosan vezetett, ezért nem egyetlen választásra szól. Aki tehát
már most nyilvántartásba veteti magát német nemzetiségi választópolgárként, annak a 2014. őszi nemzetiségi
önkormányzati választásokra már nem kell külön kérnie
a felvételét a névjegyzékbe. A feliratkozó mindaddig a
névjegyzékben marad, amíg törlését nem kéri abból.
A kérelem nyomtatványt, amely szabadon másolható, illetve az internetről is letölthető, a választási
szervek 2014. január 1-jétől minden háztartásba
eljuttatják egy példányban.
A névjegyzékbe vételi kérelmet 2014. január 1-jétől
a helyi választási irodában (a helyi polgármesteri
hivatalban a jegyző, vagy helyettese vezeti) személyesen vagy postai úton, illetve a Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu honlapján, vagy az
ügyfélkapun - www.magyarorszag.hu - keresztül
lehet benyújtani. (2014.03.21-ig)
A nemzetiségi választói névjegyzékbe történő felvételről a választópolgár értesítést kap.
Amennyiben Ön az országgyűlési képviselők választására is kiterjedően kérte a német névjegyzékbe való felvételét, listás szavazatát a német nemzetiségi listára adhatja le és természetesen szavazhat valamely párt egyéni
választókerületi jelöltjére is.
Ha a német nemzetiségi lista eléri vagy meghaladja a
választási eredmények alapján megállapított kedvezményes kvótát, egy képviselői mandátumot szerez. Ez –
leegyszerűsítve - azt jelenti, hogy a magyarországi németeknek akkor lesz parlamenti képviselőjük 2014-től,
ha a német lista megkapja az országos pártlistákra leadott szavazatok egy képviselőre eső szavazatszámának
legalább egy negyedét.
Kérjük, iratkozzon fel Ön is a német nemzetiségi választói névjegyzékre és 2014 tavaszán szavazatával járuljon hozzá, hogy a magyarországi németeknek végre
képviselőjük legyen a Parlamentben!
Heinek Ottó
elnök

Kedves Honfitársaink!
Hosszú évek után a magyarországi németek 2014 tavaszán
végre saját jogon juttathatnak képviselőt a Magyar Országgyűlésbe! A Német Lista lehetőség, hogy a német nemzetiség
sorsát ne csak pártpolitikai érdekek határozzák meg a magyar
parlamentben. A magyarországi németek képviselője minden
demokratikus párttal együtt fog működni. Azért fog dolgozni, hogy az oktatásügyben
Ø biztosítsák a kétnyelvű és tisztán anyanyelvű oktatás lehető
legtöbb iskolában történő bevezetésének anyagi és személyi
feltételeit és a többnyelvűség, a kulturális sokszínűség az iskolai élet természetes elemeivé váljanak;
Ø a német nemzetiségi óvodák és iskolák, mint jövőnk legfontosabb zálogai a kis településeken is fennmaradjanak; a
szakképzésben is bevezetésre kerüljön a kétnyelvű oktatás;
Ø a felsőoktatásban megfelelő számú államilag finanszírozott
hely és ösztöndíj biztosítsa a nemzetiségi gimnáziumok végzősei számára a szülőföldjükön való tanulás lehetőségét; a
civil társadalom, mint a fejlett polgári demokrácia egyik alappillére megfelelő állami támogatásban részesüljön;
Ø a nemzetiségi egyesületek, szervezetek működését kiszámítható normatív támogatás segítse;
Ø a szervezetek hosszabb távra tervezhető és igazságosan
felosztott program – és projekttámogatásokat kapjanak;
Ø a nemzetiségek képviselőinek valós beleszólásuk legyen a
döntésekbe; a nemzetiségi önkormányzatok a települési önkormányzatok egyenrangú partnereivé váljanak;
Ø visszakapják együtt döntési és egyetértési jogaikat az oktatás, a kultúra és a pénzügyek területén;
Ø kulturális és oktatási intézmények fenntartóivá válhassanak
az ehhez szükséges feltételek megteremtése révén; feladataiknak megfelelő támogatásban részesüljenek.
Kedves Honfitársaink!
Mi, magyarországi németek évszázadok óta otthon vagyunk a
Kárpát-medencében. Magyarország a hazánk. Ezer szállal
kötődünk ugyanakkor őseink szülőföldjéhez, a német nyelvű
országokhoz is. A testvérvárosi, testvérközségi kapcsolatok, a
diákcserék sokasága, anyanyelvünk, kulturális értékeink megőrzéséért végzett munkánk támogatása mind- mind erősítik
önazonosságunkat. A német nyelvű országok gazdasági, kulturális és szociális teljesítménye minket is büszkeséggel tölt
el, miközben példaként is szolgál számunkra csakúgy, mint
anyaországaink európai elkötelezettsége.
Nekünk magyarországi németeknek Magyarország a hazánk,
de Európa is az otthonunk: A nyelvi és kulturális sokszínűség
és az egyenjogúság Európája. A demokratikus értékek Európája. Képviselőnknek ezért
Ø hazánk európai integrációjának erősítéséért;
Ø az általunk lakott régiók európai programok általi támogatásáért;
Ø nemzetiségeknek szóló EU támogatási programok kiírásáért is dolgoznia kell.
Közös céljaink megvalósításához az Önök támogatására
van szükségünk! Kérjük, vetessék fel magukat németként
a nemzetiségi névjegyzékre és támogassák szavazatukkal a
magyarországi németek listáját! Heinek Ottó elnök
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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: Stumpf András, Hercegkút Petőfi u. 216/B.
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 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 Kossuth u 6.
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 3958 Hercegkút, Petőfi u 187.
Adószám: 19337216-1-05
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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