
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 

2015.  SZEPTEMBER   HÓ,  16. ÉVFOLYAM  9. SZÁM   ÁRA: 200,- FT 

Suli-☼tár 

Ismét véget ért a nyár, minden kis és nagyobb di-
áknak elkezdődött egy újabb tanév. 
A hercegkúti iskolában már több éve hagyomány-
nak számít, hogy a vakáció végén egy estére sza-
lonnasütésre hívjuk a gyerekeket és a szülőket. A 
Gombos-hegyen a Filagóriánál gyűltünk össze, 
sokan eljöttek, hiszen a gyerekek – különösen az 
elsősök- már nagyon izgatottan várták a találko-
zást az osztálytársaikkal és a tanító nénikkel. Ezen 
a kötetlen programon örömmel vették birtokukba 
a hegyet, bújócskáztak, játszottak, miközben a 
felnőttek beszélgettek. 
A szalonnasütés minden tanév kezdésénél jó alka-
lomnak bizonyul az iskolára való ráhangolódás-
hoz, az ismerkedéshez, a szülőkkel, családdal való 
kapcsolattartáshoz. Minden bizonnyal az idén is 
elérte a célját, hiszen láthatóan jól érezték magu-
kat a gyerekek és a felnőttek egyaránt. 

 

A hivatalos tanévnyitót szeptember elsején tartot-

tuk az iskolában. Idén 40 tanuló kezdte meg általá-

nos iskolai tanulmányait intézményünkben, 1. osz-

tály: 9 fő, 2. osztály: 8 fő, 3. osztály: 15 fő, 4. osz-

tály: 8 fő. 
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 Szeptember 30-án, a magyar népmese napján Sá-

rospatakon, a Művelődés Házában rendezték meg a 

mesemondó versenyt. 

Szeptember 30-án Benedek Elek, „a nagy mese-

mondó” születésnapján ünneplik Magyarországon a 

magyar népmese napját, amelyen már tíz éve felol-

vasásokat, mesemondóversenyeket, kötetbemutató-

kat, előadásokat szerveznek országszerte és a hatá-

ron túl egyaránt a műfaj népszerűsítésére. 

 

Idén a következő gyerekek képviselték iskolánkat: 

Braun Boróka Sára, Nezáczky Kata Szofi, Szabó 

Anna Sára, Turányi Gréta Fruzsina, Gaál Imola, 

Boós Virág, Révész Janka Rozália, Frei Anna Flóra. 

A verseny két kategóriában zajlott, 50 gyerek rész-

vételével. Nagyon szép eredmények születtek: 

 Első kategóriában 2. helyezést ért el Szabó Anna 

Sára, második kategóriában 2. helyezést Frei Anna 

Flóra, 3. helyezést pedig Révész Janka Rozália. 

Nekik és minden résztvevőnek gratulálunk az ered-

ményes szereplésért. 

                                                                tanítók 
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 ÉMOP-2.1.1./F-14-2014-0001 azonosító számú 
„Kiemelt turisztikai attrakciók – és  

szolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt 
 

Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-
testülete szeptember hónapban négy alkalommal 
ülésezett és valamennyi ülésen az  ÉMOP-2.1.1./F-
14-2014-0001 azonosító számú „Kiemelt turisztikai 
attrakciók – és szolgáltatások fejlesztése” elnevezé-
sű projekt megvalósításához kapcsolódó napirende-
ket tárgyalt.  
 

Hercegkút egyik helyszíne a 2,3 milliárd összköltsé-
gű projektnek, melynek konzorcium vezetője a Szé-
chenyi Programiroda. Hercegkút fejlesztési célokra,  
komplex kerékpáros turisztikai szolgáltatások létre-
hozására, ezen belül:  
- kerékpár tárolók,  
- kerékpáros pihenőhelyek,  
- wi-fi pontok, 
-  kerékpárok,  
- túratérképek, 
-  GPS alapú túranavigátor beszerzésére, valamint a 
-  belterületi sétányok, makadám utak kiépítésére  
mindösszesen 50 millió Ft összegű támogatásban 
részesül.   
További 20 millió Ft összegű beszerzést lefedő               
Tokaj-Hegyalja Könyv nyomdai előkészítési mun-
kálatai a konzorcium vezető döntése alapján került 
önkormányzatunk, mint ajánlatkérő közreműködé-
sével közbeszerzésre.  
 

A projekt Megvalósíthatósági Tanulmánya alapján:  
„a Tokaj–hegyaljai történelmi borvidék 27 települé-
sének megvalósított és még folyamatban lévő pályá-
zatai döntő többségben az infrastruktúra és a turisz-
tika fejlesztését helyezik előtérbe.   
 

A BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Program 
előkészítéséről szóló 1981/2013. (XII. 29.) Korm. 
határozat értelmében kiemelt cél a Tokaj-hegyaljai 
történelmi borvidék kultúrtáj UNESCO világörök-
ségi helyszín természeti, társadalmi, gazdasági és 
kulturális környezetének az ökológiai egyensúly 
fenntartásával történő komplex fejlesztése, a hosszú 
távú térségfejlesztés feltételeinek megteremtése.  
A  projekt keretében a térség hagyományain alapu-
ló, a világörökségi helyszín kulturális infrastruktúrá-
ját hasznosító fejlesztések, kulturális, vallási, művé-
szeti rendezvények és a hozzájuk szorosan kapcso-
lódó turisztikai szolgáltatások valósulhatnak meg,  

melyek együttesen teszik vonzóvá Tokaj-hegyalja, 
mint attrakció turisztikai látogathatóságát. 
A turisták számára vonzerőt, élményeket, időtöltési le-
hetőséget nyújtó kulturális infrastruktúra, kulturális 
örökségi helyszínek valamint turisztikai szolgáltatások 
fejlesztése volt támogatható. Fő cél, hogy a kultúra esz-
közrendszerének felhasználásával a térség önállóan is 
vonzerőt jelentsen a turisták számára, ezáltal hozzájárul-
va a régióba érkező látogatók és a vendégéjszakák szá-
mának növekedéséhez, valamint közvetetten a szektor 
bevételeinek emelkedéséhez.    
Kiemelt attrakciók létrehozása során szükség van olyan 
kiegészítő elemekre, azaz szolgáltatásokra is, amelyek 
lehetővé teszik a turisták számára a további időtöltést és 
kikapcsolódást, amelyek újabb pozitív élményekkel gaz-
dagítják az eltöltött időt, bár önmagukban nem szükség-
szerűen jelentenek elegendő vonzerőt az odalátogatás-
hoz, de az attrakciók kiegészítésével azok funkciójához 
járulnak hozzá. 
A projekt megvalósulásával olyan turisztikai látványos-
ságok, attrakciók, objektumok újulnak/épülnek meg, 
melyek a régió életében döntő szereppel bírnak majd. 
Azzal, hogy egy projekt létrejön, új lehetőségek tárháza 
nyílik meg hegyközösség életében, hisz a beruházások, 
újítások más, eddig a település életében nem jelenlévő 
eseményt is megvalósíthatóvá tesznek. A hegyaljai tele-
pülések projektjei egymást kiegészítve, felerősítve jelen-
nek majd meg az észak-magyarországi térség program-
kínálatában. 
A fejlesztés megvalósulásával a hegyaljai térség még in-
kább turisztikai desztinációvá válik, hisz a fejlett infra-
strukturális helyzet, új látványosságok, új programok 
nagy tömegeket vonzanak, így növekedni fog azoknak a 
száma, akik az ország más részeiről vagy külföldről ér-
keznek. A tervezett kulturális és szabadidős szolgáltatá-
sok fejlesztése révén olyan kulturális és idegenforgalmi 
értékeket alakulnak meg, melyek országos szinten integ-
rált szolgáltató központtá és egyben idegenforgalmi 
attrakcióvá fejlődnek. 
 

A turisták igényeihez igazodva a projekt megvalósulásá-
nak fő célkitűzése a régió turisztikai adottságaival össz-
hangban, illetve azokra építve: 

a kulturális létesítmények, infrastruktúra fejlesztése, 
a hagyományok bemutatása, 
innovatív, magas színvonalú, egyedi, önálló vonzerő-
vel bíró turisztikai termékek kialakítása, illetve 
a régió egyedi értékein, alapvetően a természeti és 
épített örökségen alapuló nemzetközi vagy országos 
jelentőségű turisztikai vonzerők, termékek és temati-
kus hálózatok fenntartható fejlesztése. 

Önkormányzati hírek 
Hercegkút Község Önkormányzata,  3958  Hercegkút, Petőfi u. 110.  

Tel, fax :  06/47-346101, e-mail: hercegkut@pr.hu, honlap: www.hercegkut.hu 

mailto:hercegkut@pr.hu
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A Tokaj-hegyalján megvalósítandó projekt a már 
meglévőkön túl számos kikapcsolódási, sportolási, 
kulturális lehetőséget kínál majd a térségbe érke-
zőknek. A látványosságok (múzeum, tájház, temp-
lom, emlékmű, stb.) és egyéb lehetőségek 
(kerékpárút, sétány) önállóan is nagy tömegű láto-
gatókat vonzanak, viszont programokat összekap-
csolva, összehangolva, még inkább maradásra ösz-
tönzi a látogatót, így növelve a helyben eltöltött 
vendégéjszakák számát. Cél, olyan komplex progra-
mok, egymást kiegészítő program-együttesek létre-
hozása, melyben a turisták településről településre 
járva megismerkedhetnek a hegyaljai kultúrával, 
értékekkel, gasztronómiával. 
 
A 2012. január 1-én életbe lépett világörökségi tör-
vény Tokaj-hegyalja esetében, amely 2002-ben 
megkapta a világörökségi címet, alapja és kiindulása 
lehet a Tokaj-hegyalja Világörökségi Kezelési Terv 
és Térségfejlesztési Program megvalósításának. 
Ezek a tervezési irányok összességében és egyszer-
re biztosíthatják majd az 1972. évi UNESCO Világ-
örökség Egyezményben foglalt nemzetközi kötele-
zettségvállalások teljesítését, valamint a térség mun-
kahelyteremtő, jövedelemtermelő és lakosságmeg-
tartó erejének növelését, összhangban az adott kor-
mányzati törekvésekkel.  
 
 A projekt átfogó célja a Tokaj-hegyaljai történelmi 
borvidék kultúrtáj UNESCO világörökségi helyszín 
természeti, társadalmi, gazdasági és kulturális kör-
nyezetének az ökológiai egyensúly fenntartásával 
történő komplex fejlesztése a meghatározó turiszti-
kai desztinációvá válás érdekében.  

A térség turisztikai potenciáljának fejlesztésének elvárt 
eredménye, hogy közvetlenül hozzájáruljon a régióba 
érkező látogatók és a vendégéjszakák számának növe-
kedéséhez, illetve az idegenforgalmi adóbevételek által 
közvetetten a szektor bevételeinek emelkedéséhez.    
A Tokaj-hegyaljai desztináció fejlesztésével erősödik a 
belföldi turizmus versenyképessége, jelentősen javul a 
hazai turisztikai kínálat volumene és minősége, nő a 
helyi és térségbeli vállalkozások, gazdaságok verseny-
képessége és teljesítménye, mely tényezők kiemelt 
mértékben hozzájárulnak a turisztikai szektor nemzeti 
szintű stratégiai céljainak eléréséhez. 

(ÉMOP - Megvalósíthatósági tanulmánya alapján)  
 

A környező településen megvalósuló beruházások                   
pl. Bodrogolasziban és Olaszliszkán Zarándok pihe-
nőhely létesül, Sárazsadányban csónak és kishajó kikö-
tő és kapcsolódó szolgáltató létesítmények és szolgál-
tatások turisztikai célú fejlesztése és kiépítése, Kerék-
páros turisztikai szolgáltatások, krosszpálya, ügyesség-
fejlesztő tanpálya, kerékpárok beszerzése, Magaslati 
fejlesztőpark, mozgáskorlátozott játszópark,  Makkos-
hotykán Ökoturisztikai látogatóközpont kialakítása 
folyik.  
 
Sátoraljaújhelyben a  Szár-hegyen lévő Magyar Kálvá-
ria, 100. Országzászló történelmi emlékhely és Szent 
István kápolna szakrális emlékhelyhez vezető sétány 
kialakítása, Sárospatakon a Várbástya kazamatájának 
átalakítása, szőlészeti múzeummá, bemutató tér kiala-
kítása;  Komplex kerékpáros turisztikai szolgáltatások 
létrehozása, Rendezvények és programhelyek eszköz-
fejlesztése, a Bodrog-part turisztikai infrastruktúra 
fejlesztése valósult meg. 

Tokaj-Hegyalja és települései 
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Képviselő-testület szeptember 4-i üléséről 
 
Az ÉMOP-2.1.1./F-14-2014-0001-es kiemelt 
projekt keretében elkészül a „Tokaj-hegyalja 
Könyv”, melyben a 27 tájegységi település vala-
mint az ott megvalósuló beruházások és a helyi 
jellegzetességek is bemutatásra kerülnek.  
 
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-
testülete 2015. szeptember 4-i ülésén a „Tokaj-
Hegyalja Könyv  - nyomdai előkészítés  
ÉMOP-2.1.1./F-14-2014-0001 azonosító számú 
„Kiemelt turisztikai attrakciók – és szolgáltatá-
sok fejlesztése” elnevezésű projekt közbeszerzé-
si eljárásnak lezárásáról hozott döntést és tekin-
tettel arra, hogy az eljárás során kizárólag ér-
vénytelen ajánlatot nyújtottak be, az eljárást 
eredménytelennek nyilvánította.  
 
Ezen az ülésen döntött arról a képviselő-
testület, hogy új  közbeszerzési eljárást indít a 
Tokaj-Hegyalja Könyv  - nyomdai előkészítési 
munkálataira (kiadvány arculattervezés, szer-
kesztés, tördelés, fotógondozás, témamenedzse-
lés, programkoordináció, korrektúra) közbeszer-
zési eljárást folytat le  a  közbeszerzésekről szó-
ló 2011. évi CVIII. tv. alapján. 
 
A képviselő-testület döntött az ajánlattevő gaz-
dasági szereplők kijelöléséről és  az Ajánlattételi 
felhívást és Ajánlattételi dokumentációt az elő-
terjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta. 

 
 

A GPS alapú túranavigátor beszerzése 
 

A képviselő-testület  az ÉMOP-2.1.1/F-2014-0001 
jelű pályázat közbeszerzési értékhatárt el nem érő be-
szerzései keretében a GPS alapú túranavigátor be-
szerzésére érkezett  árajánlatok alapján a legalacso-
nyabb összegű árajánlatot adó céggel  történő szerző-
déskötésről döntött az alábbiak szerint:  
Magyar Tudományos Akadémia  Számítástechnikai 
és Automatizálási Kutató Intézetét (1111 (Budapest 
Kende u. 13-17.)  bízza meg bruttó 2.400.000.-Ft be-
szerzési értéken  az árajánlatban részletezett mennyi-
ségi mutatókkal  GPS alapú túranavigátor elkészítésé-
vel.   
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Rák József polgármester tájékoztatta a képviselő-
testületet, hogy augusztus közepén megkezdődött 
a sétány építés a felvégen és a makadám utak épí-
tése a Kőporosi pincesor felett.   
 

Elmondta, hogy folyamatos a kapcsolattartás az 
ingatlantulajdonosokkal, sok konstruktív kritika 
van, de meg kell oldani a felszíni vizek elvezetését 
is, a neuralgikus pontokon helyszíni egyeztetés 

van. 
 

Tájékoztatást adott arról, hogy a  START köz-
munkaprogram keretében történik a TSZ pince 
villanyszerelése 
 

Szólt arról, hogy szeptember első napján a  Virá-
gos Magyarországért verseny főzsűrije látogatott 
el Hercegkútra, mivel a régióból a mi települé-
sünk lett országos első helyezésre jelölve. Össze-
sen 9 település van község kategóriában jelölve, 
különböző régiókból, nem lehet tudni milyen 
esély van a győzelemre. A közalkalmazottak, köz-
tisztviselők előző délután még egy utolsó szépí-
tést végeztek a közparkokban, közintézmények 
környékén, lelkes összefogással.  
 

A polgármester ezen az ülésen köszönte meg a 
Hercegkúti Napok fesztiválon végzett munkát 
képviselő-társainak és valamennyi segítőnek. 
Örömét fejezte ki, hogy sikerült ismét egy nagy-
szabású, Hercegkúthoz méltó rendezvényt szer-
vezni.  

 

Kertek feletti út - makadám út, építése előtt 

Kertek feletti út - makadám út, építés közben 
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-  Szeptember 15-i képviselő-testületi ülés 

ÉMOP-2.1.1./F-14-2014-0001 azonosító számú 
„Kiemelt turisztikai attrakciók – és szolgáltatások 
fejlesztése” elnevezésű projekt további eszközbe-
szerzéseiről döntött a képviselő-testület a közbe-
szerzési értékhatárt el nem érő beszerzései kereté-
ben: 
 

-„GEPIDA kerékpárok beszerzésére” érkezett   
árajánlatokat  megismerve és a legalacsonyabb ösz-
szegű árajánlatot adó Gepida Kerékpár Kft vállalko-
zást bízza meg bruttó 1.389.990,-Ft beszerzési érté-
ken  az árajánlatban részletezett mennyiségi muta-
tókkal  GEPIDA kerékpárok leszállításával. 
 

- „WIFI bekötése 4 ponton” beszerzésre érkezett  
árajánlatokat  megismerve és a legalacsonyabb ösz-
szegű árajánlatot adó POICAM Magyarország Kft 
vállalkozást bízza meg bruttó 2.000.000,-Ft beszer-
zési értéken  az árajánlatban részletezett mennyiségi 
mutatókkal  “WIFI bekötése 4 ponton” rendszer 
leszállításával.  
 
- Az ülésen első lakáshoz jutás feltételeinek helyi 
támogatásáról szóló   12/2013. (IX.11.) számú   
helyi rendelet alapján  történő támogatás nyújtásáról 
is határozott a képviselő-testület. 
- Határozatot hozott arról, hogy az önkormányzat 
csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához. Felhatal-
mazta a polgármestert a szándéknyilatkozat megté-
telére és a pályázati felhívások közé tételére. 
 

- Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-
testülete a helyi önkormányzatok szociális célú tűzi-
favásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról 
szóló pályázati kiírás alapján úgy határozott, hogy  
benyújtja igényét a 30 erdei m3 kemény lombos fa-
fajta mennyiségre. A képviselő - testület 2015. évi 
költségvetésében a 30 m3 szociális tűzifavásárlás 
céljára benyújtott 533.400,-Ft összegű támogatási 
igényéhez 1000 Ft/erdei m3 + áfa önrészt, összesen 
38.100,-Ft összegben biztosítja. 

 
Rák József polgármester tájékoztatta a  képviselő-
testületet, hogy a Z.H.K megkezdte  a sárga színű, 
szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas edényzet szét-
osztását, melyek rendszeres ürítése 2016. januártól 
várható, minden lakos pontos tájékoztatást tartal-
mazó szórólapot kapott az edény mellé.  
 

Sétány az alvégen - sétány építés előtt 

Sétány az alvégen - építés után 

Sétány és kerékpáros pihenő az alvégen 
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Sétány a felvégen -  építés előtt 

Sétány a felvégen - építés után 

 

Az építkezés pillanat képei 
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Az ülésen a jegyző előterjesztésében elmondta, hogy a 
B-A-Z Megyei Kormányhivatal Törvényességi Osztá-
lya a települési önkormányzatok helyi adórendeletei-
nek felülvizsgálatát végezte el az elmúlt hónapokban a 
helyi jogalkotás magasabb szintű jogszabályokkal való 
összhangjának megteremtése érdekében. Hercegkúton 
két helyi adórendelet van hatályban, a magánszemé-
lyek kommunális adójáról szóló 16/2000. (XII.13.) és 
a talajterhelési díjról szóló 2/2004.(XII.15. ). Mind a 
két rendeletre készült egy egységes szerkezetű tervezet, 
az adó mértékben és egyéb rendelkezésekben nem 
történt módosítás. 

Hercegkút Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 7/2015. (IX.16.)  

önkormányzati rendelete 
a magánszemélyek kommunális adójáról 

Hercegkút Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontja, vala-
mint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi  CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 
13.pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

Általános rendelkezések 
1. §  Az önkormányzat  a magánszemélyek kommuná-
lis adóját Hercegkút község közigazgatási területére 
határozatlan időre vezeti be. 

Az adó mértéke 
2.§   Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetőleg la-
kásbérleti jogonként 6.000 Ft. 

 Adómentesség 
3. § Mentes az adó  alól a telek, valamint a külterületen 
lévő építmény. 

Záró rendelkezések 
4. § (1) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti Hercegkút Német Nemzetiségi 
Községi Önkormányzatának a  magánszemélyek kom-
munális adójáról szóló   16/2000.(XII.13.) rendelete  
és az azt módosító 15/2007. (XII.20.) önkormányzati 
rendelet. 
 (3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 
mindenkori hatályos helyi adókról szóló, valamint az 
adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell al-
kalmazni. 
 

Hercegkút Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

8/2015. (IX.16.) önkormányzati rendelete 
a talajterhelési díjról 

Hercegkút Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekez-
dés a) pontjában,  

valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a talaj-
terhelési díjról a következőket rendeli el: 

 
A talajterhelési díj mértéke 

1.§  Mérési lehetőség hiányában az átalány mértékét a 
47/1999. (XII.28.) KHVM rendelet 3. számú melléklete 
szerinti vízfogyasztás alapulvételével kell megállapítani. 

 
A talajterhelési díj bevallása,  

megállapítása, befizetése 
2.§ A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó 
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a 
kibocsátónak kell megállapítania, bevallania az 1. mel-
léklet szerinti nyomtatványon és megfizetnie (önadózás) 
a tárgyévet követő év március 31. napjáig                
Hercegkút Község Önkormányzata 11734169-
15349514-03920000 talajterhelési díj beszedési számlá-
jára.  

Díjkedvezmény, mentesség 
3.§ (1)  Mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség 
alól az a kibocsátó, akinek ingatlana csak kerti csappal 
rendelkezik. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti mentesség érvényesítéséhez 
a talajterhelési díj bevallásakor csatolni kell a rendelet 2. 
számú mellékletében szereplő nyilatkozatot. 
(3)  Az (1) bekezdésben foglalt mentességet csak termé-
szetes személy kibocsátó és kizárólag személyenként 
egy ingatlan után a bevallás és a nyilatkozatok szabály-
szerű kitöltésével, a megfelelő igazolások bemutatásával 
lehet érvényesíteni. 
 

Ellenőrzés, adatszolgáltatás 
4.§  (1) A közszolgáltató a helyi vízgazdálkodási hatósá-
gi jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 
talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez 
szükséges adatokat a tárgyévet követő év február 28. 
napjáig  az önkormányzat rendelkezésére bocsátja. 
 

(2)A bevallásra került adatokat az adóhatóság a közszol-
gáltató által rendelkezésre bocsátott adatok alapján el-
lenőrzi.  

Vegyes és záró rendelkezések 
5.§(1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.  
(2)Hatályát veszti Hercegkút Német Nemzetiségi Köz-
ségi Önkormányzatának a talajterhelési díjról szóló  
12/2004. (IX.15.) rendelete  és az azt módosító 7/2005. 
(II.1.) önkormányzati rendelet.  
(3)Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tör-
vény talajterhelési díjra vonatkozó rendelkezéseit és az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendel-
kezéseit kell alkalmazni. 
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Szeptember 25-i képviselő-testületi ülés 
Rák József a napirend előterjesztése során elmondta, 
hogy a képviselő-testület  szeptember eleji ülésén dön-
tést hozott arról, hogy  Hercegkút projektjének részét 
képező Hegyalja Könyv  - nyomdai előkészítési mun-
kálataira új közbeszerzési eljárást kellett kiírni. A jegy-
ző tájékoztatást adott arról, hogy a  tárgyalásos eljárás 
során egy közbenső döntést kell hozni az ajánlattevő 
alkalmasságáról és a tárgyalás ajánlattevővel való le-
folytatásáról. A bíráló bizottság javaslata alapján a 
„Tokaj-hegyalja Könyv” Konzorcium nem áll kizáró 
okok hatálya alatt, a szerződés teljesítésére alkalmas, 
ajánlata megfelel a felhívásban és a dokumentációban 
meghatározott feltételeknek.  
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testülete 
az ÉMOP-2.1.1/F-2014-0001 azonosító számú 
„Kiemelt turisztikai attrakciók – és szolgáltatások fej-
lesztése” elnevezésű projekt keretében a Tokaj-
Hegyalja Könyv  - nyomdai előkészítési munkálataira 
(kiadvány arculattervezés, szerkesztés, tördelés, fotó-
gondozás, témamenedzselés, programkoordináció, 
korrektúra) indított közbeszerzési eljárás alapján az 
alábbi közbenső döntést hozta:  
„Tokaj-hegyalja Könyv” Konzorcium (1124 Budapest, 
Vercse utca 19. 1/6.) Tagok adatai: 
Vezető tag: Itthon Van Otthon Szolgáltató Nonprofit 
Kft. (2063 Óbarok, Vázsony puszta 11.), Tag neve: 
Harsányi Tamás egyéni vállalkozó (1053 Budapest 
Kossuth Lajos u. 3.1/1) közös ajánlattevő nem áll a 
kizáró okok hatálya alatt, a szerződés teljesítésére alkal-
mas, első, ajánlati kötöttséggel nem terhelt ajánlata ér-
vényes, közös ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás-
ban és a dokumentációban meghatározott feltételek-
nek. 
Az ajánlatkérő úgy határozott, hogy a tárgyalást „Tokaj
-hegyalja Könyv” Konzorcium (1124 Budapest, Vercse 
utca 19. 1/6.) közös ajánlattevővel kívánja  lefolytatni. 
A képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy  a tárgyaláson a képviselő-testület nevében tár-
gyalást folytasson. 

Képviselő-testület szeptember 29-i ülése 
A képviselő-testület az előző ülésén döntött a  Her-
cegkút projektjének részét képező Hegyalja Könyv  - 
nyomdai előkészítési munkálataira benyújtott közbe-
szerzési ajánlat érvényességéről. 2015.09.28-án tár-
gyalás lefolytatására került sor az ajánlattevővel Bu-
dapesten, az Ész-ker Kft, mint megbízott közbeszer-
zési szakértő cég székhelyén. A tárgyalás eredményes 
volt, ami alapján Rák József polgármester javaslatot 
tett a szerződés megkötésére  az ajánlattevővel.  
 

A képviselő-testület a Bíráló bizottság javaslata alap-
ján a következő döntést hozta a Tokaj-Hegyalja 
Könyv nyomdai előkészítése az ÉMOP-2.1.1/F-14-
2014-0001 azonosító számú „Kiemelt turisztikai att-
rakciók – és szolgáltatások fejlesztése” elnevezésű 
projekt keretében eljárás eredményének megállapítá-
sáról:  
1.Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-
testülete megállapítja, hogy  a „Tokaj-hegyalja 
Könyv” Konzorcium Tagok adatai: Itthon Van Ott-
hon Szolgáltató Nonprofit Kft. (2063 Óbarok, 
Vázsony puszta 11.) és Harsányi Tamás egyéni vál-
lalkozó (1053 Budapest Kossuth Lajos u. 3.1/1) 
közös Ajánlattevő ajánlata érvényes. 
2.A „Tokaj-Hegyalja Könyv nyomdai előkészítése 
az ÉMOP-2.1.1/F-14-2014-0001 azonosító számú 
„Kiemelt turisztikai attrakciók – és szolgáltatások 
fejlesztése” elnevezésű projekt keretében” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményes. 
3.Az ajánlatkérő az eljárás  nyertesének a „Tokaj-
hegyalja Könyv” Konzorcium közös Ajánlattevőt 
hirdeti ki, tekintettel arra, hogy közös ajánlattevő 
nyújtotta be a legalacsonyabb összegű ellenszolgálta-
tást tartalmazó érvényes ajánlatot, továbbá az aján-
lott ellenszolgáltatás az Ajánlatkérő rendelkezésére 
álló anyagi fedezet összegére tekintettel is megfelelő. 
4.A képviselő-testület felhatalmazza Rák József pol-
gármestert, hogy  a „Tokaj-hegyalja Könyv” Kon-
zorcium közös ajánlattevővel 8.818.000,-Ft + áfa, 
összesen bruttó 11 198 860,- Ft vállalási díj ellené-
ben a vállalkozói szerződést megkösse.  

 

dr. Stumpf Enikő jegyző 

Kerékpáros pihenő a sportöltöző mellett 
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Szüreti számvetések a 80-as években 

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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A ZEMPLÉN Csoport 2015/2016.évi bajnokság sorsolása – őszi idény 
6. forduló 
2015.10.03    szombat    15:00     1 085 970 Ricse  -Györgytarló 1 086 838 
2015.10.03    szombat    15:00     1 085 971 Mikóháza -Kovácsvágás ----- 
2015.10.04    vasárnap   15:00     1 086 299 Cigánd II -Taktaszada ----- 
2015.10.04    vasárnap   15:00     1 086 300 Tarcal  -Bodrogolaszi 1 086 743 
2015.10.04    vasárnap   15:00     1 085 968   Hercegkút -Zemplén OVT 1 086 837  
2015.10.04    vasárnap   15:00     1 085 969 Fűzér  -Felsőhegyköz 1 086 836 
2015.10.04    vasárnap   15:00     1 085 972 Mád ÖFI -Taktaharkány ----- 
7.forduló 
2015.10.10    szombat    15:00     1 085 977 Györgytarló -Hercegkút 1 086 840 
2015.10.10    szombat    15:00     1 085 975 Zemplén OVT -Füzér  1 086 841 
2015.10.11    vasárnap   15:00     1 085 976 Taktaszada -Mád ÖFI 1 086 843 
2015.10.11    vasárnap   15:00     1 085 973 Felsőhegyköz -Cigánd II ----- 
2015.10.11    vasárnap   15:00     1 086 301 Bodrogolaszi -Mikóháza -----   
2015.10.11    vasárnap   15:00     1 086 302 Kovácsvágás -Ricse  1 086 845 
2015.10-11    vasárnap   15:00     1 085 974 Taktaharkány -Tarcal  -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
8.forduló 
2015.10.17    szombat     15:00     1 086 304 Mikóháza -Tarcal    ----- 
2015.10.17    szombat     15:00     1 086 303 Ricse  -Bodrogolaszi 1 086 851 
2015.10.18    vasárnap    15:00     1 085 981 Cigánd II -Olaszliszka  OVT----- 
2015.10.18    vasárnap    13.30     1 085 978 Mád ÖFI -Felsőhegyköz 1 086 847 
2015.10.18    vasárnap    13:30     1 085 982 Hercegkút -Kovácsvágás 1 086 850 
2015.10.18    vasárnap    13:30     1 085 980 Fűzér  -Györgytarló 1 086 849 
2015.10.18    vasárnap    13:30     1 085 979 Taktaszada -Taktaharkány ----- 
9.forduló 
2015.10.24    szombat     13:00     1 085 985 Zemplén OVT -MádÖFI 1 086 853 
2015.10.24    szombat     13:00     1 085 987 Györgytarló -Cigánd II ----- 
2015.10.25    vasárnap    13:00     1 085 983 Felsőhegyköz -Taktaszada 1 086 854 
2015.10.25    vasárnap    13:00     1 085 986         Kovácsvágás -Fűzér  1 086 856 
2015.10.25    vasárnap    13:00     1 086 397 Bodrogolaszi  -Hercegkút 1 086 855 
2015.10.25    vasárnap    13:00     1 086 396 Tarcal  -Ricse  1 086 761 
2015.10.25    vasárnap    13:00     1 085 984 Taktaharkány -Mikóháza           ----- 
10.forduló 
2015.10.31    szombat     13:00     1 085 991 Ricse  -Mikóháza -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2015.11.01    vasárnap    13:00     1 085 988 Cigánd II -Kovácsvágás ----- 
2015.11.01    vasárnap    13:00     1 085 990  Füzér  -Bodrogolaszi 1 086 862 
2015.11.01    vasárnap    13:00     1 086 398 Hercegkút -Tarcal  1 086 769 
2015.11.01    vasárnap    13:00     1 085 992 Felsőhegyköz -Taktaharkány ----- 
2015.11.01    vasárnap    13:00     1 085 989 Mád ÖFI -Györgytarló 1 086 860 
2015.11.01    vasárnap    13:00     1 086 399 Taktaszada -Zemplén OVT 1 086 859 
11.forduló 
2015.11.07    szombat     13:00     1 086 400 Mikóháza -Hercegkút ----- 
2015.11.07    szombat     13:00     1 085 994 Zemplén OVT -Felsőhegyköz 1 086 865  
2015.11.07    szombat     13:00     1 085 997 Györgytarló -Taktaszada 1 086 864 
2015.11.08    vasárnap    13:00     1 085 996 Tarcal  -Füzér  1 086 776 
2015.11.08    vasárnap    13:00     1 085 995 Taktaharkány -Ricse  ----- 
2015.11.08    vasárnap    13:00     1 085 993 Bodrogolaszi -Cigánd II ----- 
2015.11.08    vasárnap    13:00     1 086 402 Kovácsvágás -Mád ÖFI 1 086 868 
12.forduló 
2015.11.14    szombat     13:00     1 085 998 Zemplén OVT -Taktaharkány ----- 
2015.11.15    vasárnap    13:00     1 085 999 Mád ÖFI -Bodrogolaszi     1 086 873 
2015.11.15    vasárnap    13:00     1 086 000 Hercegkút -Ricse   1 086 875 
2015.11.15    vasárnap    13:00     1 086 001 Taktaszada -Kovácsvágás  1 086 872   
2015.11.15    vasárnap    13:00     1 086 002 Füzér  -Mikóháza  ----- 
2015.11.15    vasárnap    13:00     1 086 403 Felsőhegyköz -Györgytarló  1 088 062                          
2015.11.15    vasárnap    13:00     1 086 404 Cigánd II -Tarcal   ----- 
13.forduló 
2015.11.21    szombat     13:00     1 086 004 Mikóháza -Cigánd II             ----- 
2015.11.21    szombat     13:00     1 086 007 Györgytarló -Zemplén OVT  1 086 876 
2015.11.21    szombat     13:00     1 086 405 Ricse  -Füzér   1 086 877 
2015.11.22    vasárnap    13:00     1 086 003 Kovácsvágás -Felsőhegyköz  1 086 880 
2015.11.22    vasárnap    13:00     1 086 005 Bodrogolaszi -Taktaszada  1 086 879                             
2015.11.22    vasárnap    13:00     1 086 006 Tarcal  -Mád  ÖFI  1 086 788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2015.11.22    vasárnap    13::00    1 086 406 Taktaharkány -Hercegkút  ----- 
 
Megjegyzés: 
-Az utánpótlás (tartalék) mérkőzés a felnőtt mérkőzés előtt 2 (kettő) órával előbb kezdődnek. 

                                                                                                                     Zemplén Versenyszervező Bizottság  
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Programok a 

 Pihenőparkban 
 

11.00 órától   
Helyi termék bemutató és vásár  méz, mézeskalács, sajt 

Népi mesterségek   szövés-fonás, nemezelés, korongozás, kosárfonás  

Kemencében népi étkek készítése  dagasztás, kelesztés, sütés 

 Sváb Tájház udvarán kovács és kádárbemutató  
Lorántffy Zsuzsanna Hímző műhely kiállítása úri hímzés 

Népi gyermekjátékok 

13.00 órától   
Hagyományos szüreti felvonulás  

14.00 órától 
Gólyalábasok  a Pihenőparkban  

 

Helyi hagyományőrző csoportok   műsora                            
A  40 éves  Vegyes kórus köszöntése 

 

Bodrog Néptánc Együttes bemutatója 
Szüretvégi Mulatság  
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Hercegkúti Hírek 
Hercegkút község információs lapja 

 
Kiadja: Hercegkútért Közalapítvány 

Felelős kiadó: Borsósné Fischinger Henrietta 
Szerkesztő: dr. Stumpf Enikő 

Hercegkút, Petőfi u. 110. 
Megjelenik: havonta 

Nyilvántartási szám:  ISSN 2060-4483  
Nyomdai munka: Sárospataki Nyomda 

Sporthírek 
2015/2016 –os Megye III. labdarúgó bajnokság őszi szezon 

 
1. forduló 
2015.08.30. (Vasárnap)     17.00 
Hercegkút – Fűzér   1:3    IFI 9:0 
Bordás Cs, Mihalkó R, Szabó G, Ráski P, Tóth Á, Tóth D (Ringer I), Csomós M, Egyed A, 
Ródé Zs, Tuss P, Bartha Á    
Gólszerző: Tuss P 
 
2. forduló 
2015.09.06. (Vasárnap)     17.00    Hercegkút – Cigánd II.  4:2  
Bordás Cs, Szabó G, Ráski P, Egyed A (Ringer I), Szabó M, Kiss A, Bányai G, Hoffmann R, 
Ródé Zs (Ringer Z), Tuss P, Bartha Á    
Gólszerzők: Ródé Zs (2), Kiss A, Egyed A  
 
3. forduló 
2015.09.13. (Vasárnap)     16.30 
Mád ÖFI – Hercegkút  2:7     IFI 4:2 
Bordás Cs, Szabó G, Ráski P, Tóth Á, Tóth D, Ringer I, Csomós M, Ródé Zs, Tuss P,  
Bartha Á, Kiss A    
Gólszerzők: Csomós M (3), Tuss P (2), Kiss A, Tóth Á 
 
4. forduló 
2015.09.20. (Vasárnap)     16.00 
Hercegkút – Taktaszada  3:1    IFI 4:2 
Bordás Cs, Szabó G, Szabó M, Ráski P, Tóth Á, Tóth D (Kiss A), Ringer I, Csomós M,  
Ródé Zs, Tuss P, Bartha Á    
Gólszerzők: Csomós M (2), Tuss P 

 


