
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 

   2016.  FEBRUÁR   HÓ,  17. ÉVFOLYAM  2. SZÁM   ÁRA: 200,- FT 

ÚTon…  
(gondolatok a nagyböjt margójára) 

Nem kedvelem Paulo Coelho-t. Az összes bölcses-
séget, melyet könyveiben olvashatunk, be akarnánk 
tartani, kevés lenne hozzám két-három emberöltő-
nyi lét is e földön. Ugyanakkor mégis vannak olyan 
momentumai, amiktől valahogy nem akarózik sza-
badulni. Ilyen például „A zarándoklat” című köny-
vében megfogalmazott „az út a fontos, nem a meg-
érkezés" gondolata, amelynek igazságát az élet 
számtalan sok területén tapasztalhatjuk, ha odafi-
gyelünk az életre, akarom mondani, az Életre, ma-
gára. 
Mit jelent hívő embernek lenni? Nem, nem azt, 
hogy én azt mondom magamról, hogy az vagyok, 
és kész, mindenféle következmény nélkül. Nem is 
azt, hogy jogi és pszichológiai értelemben csatla-
koztam egy vallási közösséghez, és igyekszem minél 
inkább elsajátítani a tanaikat. Azt sem, hogy amúgy 
érdeklődöm a transzcendens dolgok iránt, nyitott 
vagyok a láthatatlan szellemi világra. De még az is 
kevés, ha azt mondom, meg vagyok keresztelve, 
járok templomba, minden nap imádkozom. 
Azt hinnénk talán sokan, hogy ez utóbbi esetben 

már azt mondhatnók magunkról, hogy hívők va-

gyunk. Pedig ez még mindig édeskevés a hívőség-

hez. Mert ezek külső dolgok, a hit pedig nem külső, 

hanem nagyon is benső valóság kell, hogy legyen. 

Egy benső út, egy lelkünkben átélt, élethosszig tartó 
– vagy legalábbis a földi életünk végéig, hiszen on-
nantól reményeink szerint már teljes valóság lesz, és 
nem pusztán lelki – utazás, amelyben valóban igaz, 
hogy nem a cél a legfontosabb, hanem maga az ÚT, 
az az ÚT, amit végigjárunk, sőt, végigküzdünk. Illet-
ve hogy hogyan járjuk, hogyan küzdjük végig ezt az 
utat, kivel, mivel, milyen útjelzőket követve, milyen 
emberi hidakat építve, hogyan segítjük, vagy éppen 
akadályozzuk magunkat és másokat az előrehaladás-
ban. Mert az út a fontos… 
 
Hívőnek lenni nem más, mint tudatosan lelki életet 
élni. Egy állandó úton levés, úton az Isten felé, úton 
legbensőnk, önnön magunk felé, az élet értelmének a 
megértése, a boldogság elérése, a másik ember szíve 
és lelke felé. És mindennek az alapja, hogy elfogad-
juk útitársként, kísérőként, útmutatóként, mentor-
ként, lelki GPS-ként, és sorolhatnám még, mennyi 
féle képen azt, aki nem csak hogy erre az utazásra 
meghívott minket, hanem aki maga az ÚT.  
 
Elfogadjuk társként az Istent, Jézus Krisztust, az Él-
tető Lelket, minden nap kimondjuk rá az igenünket, 
és újból, és újból megerősítjük, igen, végig akarjuk 
járni az utat. Mert az út a fontos…  
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Mi a nagyböjt? Sokan úgy képzelik, hogy negyven 
napig nem eszünk húst, vagy éppen az egész nagy-
böjt lényege a lemondásban, az önsanyargatásban 
keresendő. Pedig mindaddig, amíg így valaki tekint 
rá, soha nem lesz a benső lelki út része a nagyböjt, 
hanem megmarad a felszínen, mint valami érthetet-
len, de kötelező, és ezzel együtt feleslegesnek tar-
tott, fájdalmas dolog.  
 
Sokan annyit látnak meg a böjtből, hogy „akkor el 
kell menni gyónni”, ha már egyszer valaki „jó kato-
likus” akar lenni. De hogy a gépies bűnfelsoroláson 
túl, ami még mindig csak a felszín, esetleg mélyebb-
re hatoljon a lelkében, s őszinte önmagával való 
szembenézés ideje legyen a nagyböjt, na azt már 
nem, mert az túlontúl megterhelő és fájdalmas. Meg 
amúgy is, egy felületes világban elégedjünk meg a 
felületessel, hangoztatják kimondva-kimondatlanul, 
akarva-akaratlanul nagyon sokan. És elfelejtik: az út 
a fontos… 
 
Mi lenne a jó akkor? Igazából a nagyböjt akkor lesz 
hasznos a számunkra, ha egyszerre zajlik életünk 
felszínén, de engedjük, hogy az ÚT része leegyen. 
Ha értelmet adunk a külső cselekvéseknek, ha en-
gedjük annak, aki maga az ÚT, hogy az ÚT által, 
mondhatom úgy is, saját maga által alakítson, for-
máljon bennünket.  
A nagyböjt az önmagunkkal történő igazi és mély 
szembenézés ideje. Olyan, mint amikor megáll a 
vándor, az úton levő, hogy átnézze a pakkját, mit 
kell onnan kidobni, és mit kell magára öltenie ah-
hoz, hogy az útja olyan mederben folytatódjék, 
amely egyre közelebb visz a célhoz. Mert az út a 
fontos, nem a megérkezés.  

Ugyanakkor éppen a nagyböjt, mint a keresztény 
ember útjának a része, pont arra hívja fel a figyelmet: 
a mostban, a jelenben kell változnunk, alakulnunk, 
most van itt az idő, hogy az Isten kegyelme átformál-
jon minket, most van ideje a metszésnek – bármily 
fájdalommal is járjon –, hogy majd szüretelni is tud-
junk.  
 
A külső önmegtagadásaink, bűnbánattartásunk pedig 
ezt a benső lelki utat szolgálják, de csak akkor, ha 
elég időt adunk magunknak az elmélyüléshez, és leg-
főképpen elég bátrak vagyunk hozzá. Mert az egyik 
legostobább kifogás az, amikor azt mondjuk, nincs 
időm Istenre, nincs időm imádkozni, szentmisére 
jönni, nincs időm önmagamra, nincs időm a lelkem-
re. Ez nem egyéb, mint hazug önbecsapás. Ahelyett, 
hogy azt mondanám, gyáva vagyok Úton lenni, gyá-
va vagyok szembenézni bűnös önmagammal, gyáva 
vagyok kilépni a rosszból, a tespedtségből, a bűnből. 
Inkább maradok a felszínen, mert az nem fáj, az 
nem okoz semmi gondot. Csak éppen az már régen 
nem az ÚT. Pedig azt is végig kell járni mindenki-
nek. Előbb-utóbb mindenképp. Mert az út a fon-
tos…  
 
És minél mélyebben bejárjuk az Utat, annál inkább 
felismerjük azt is: a cél sem elhanyagolható. Mert 
bármennyire is maga az út a fontos, nem a megérke-
zés, az egész út akkor is arról szól, hogy egyszer 
majd megérkezünk. De addig ÚTon vagyunk. Ne 
féljünk soha megélni, végigjárni, mert Ő úgyis ve-
lünk van, és velünk is lesz mindig. Nála jobb útitárs 
meg aligha képzelhető el. Haladjunk hát tovább vele. 
 

Mészáros Feri atya 
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Hercegkút Község Önkormányzat 2016. január 27-i 
képviselő-testületi ülése 
A 2016. évi év első – munkaterv szerinti – rendes ülésén 
Hercegkút Község Önkormányzat  képviselő-testülete az 
alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg:  
1./ Hercegkút Község Önkormányzat 2016. évi munka-

tervének elfogadása 
2./ Hercegkút Község Önkormányzata adósságot kelet-

keztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről 
határozathozatal 

3./ Hercegkút Község Önkormányzat 2016. évi költség-
vetésének elfogadása 

4./ Döntés a kéményseprőipari közszolgáltatási szerző-
dés fenntartásáról 

5./ Egyebek 
 

A 1.  Napirendi pontban fogadta a képviselő-testület a 
2016.évi munkatervét az alábbiak szerint: 
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-
testületének 2016. évi munkaterve 
Január 
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testülete 
2016. évi munkatervének elfogadása 
Hercegkút Község Önkormányzat 2016. évi költségveté-
séről szóló rendelet elfogadása 
Döntés a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés 
fenntartásáról 
Február   
Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal  költségve-
tésének elfogadása együttes ülésen 
Március    
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 2015. évi munkájá-
nak értékelése és 2016. évi munkaterve 
Heimat Néptánc Egyesület és Freundschaft Vegyeskórus 
Egyesület tájékoztatója  
Hercegkúti Tornaclub  és Polgárőrség tevékenységéről 
tájékoztató 
Április   
Hercegkút Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
szóló rendelet módosítása (előirányzat-módosítás)  
Hercegkút Község Önkormányzata 2015. évi költségve-
tésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása 
Május 
Hercegkútért Közalapítvány kuratóriumának  beszámo-
lója   
Zempléni Családokért Alapítvány Térségi Családsegítő- 
és Gyermekjóléti Szolgálata   családgondozójának tájé-
koztatója a gyermekvédelem helyzetéről 
Június 
Hercegkúti Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvoda 
vezetőjének beszámolója a 2015/2016.  év  munkájáról 
2016/2017. év  beindításával kapcsolatos feladatok 

Augusztus 
Hercegkút Napja – Partnerség Találkozó 
Zempléni Fesztivál  programjának előkészítése 
Szeptember 
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról 
szándéknyilatkozat elfogadása 
November  
2017. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása 
Közmeghallgatás 
December 
Bursa Hungarica felsőoktatási pályázatok elbírálása 
 
Az 2. napirendi pont keretében az adósságot keletkezte-
tő ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeiről szóló  ha-
tározatot fogadta el a képviselő-testület.  Elhangzott, 
hogy minden önkormányzatnak adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a költségvetési 
évet követő három évre kell bemutatni a határozat mel-
lékletét képező táblázatban. A helyi adóbevételek, illetve 
saját bevételként elismerhető bevételek kerültek bele a 
táblázatba, és annak 50 %-áig vállalhat adóságot keletkez-
tető ügyletre kötelezettséget. Hercegkút Önkormányzatá-
nak hosszú lejáratú kötelezettsége a VW kisbusz beszer-
zéséhez kapcsolódó önerő finanszírozására van jelenleg,  
melyet ezen adatszolgáltatás körében be kell mutatnunk a 
MÁK felé is. 
 
A 3.  Napirendi pont keretében Hercegkút Község Ön-
kormányzat 2016. évi költségvetését tárgyalta meg és fo-
gadta el a képviselő-testület.  
A kiadott részletes előterjesztés  szerint Hercegkút Köz-
ség  Önkormányzatának 2016. évi költségvetése az állam-
háztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 
törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásá-
ról rendelkező 368/2011.(XII.31.)  kormányrendeletben 
foglaltakat figyelembe véve került összeállításra. Az Áht. 
24.§ (3) szerint „ A jegyző által a (2) bekezdés szerint elő-
készített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester 
február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló tör-
vényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta 
el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalé-
pését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-
testületnek.” 
 
Az előterjesztés szóbeli kiegészítése során elhangzott, 
hogy a  bevételek számításának a  2015. január 1-i állandó 
lakosságszám az alapja,  ami Hercegkút esetén 665 fő. A 
gépjárműadó bevétel 40 %-a, a magánszemélyek kommu-
nális adója 100 %-a marad helyben.  

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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Szakfeladatok működési bevételei szakfeladatonként 
tételesen van részletezve, ami összesen 13.985 eFt.  A 
normatív támogatás a költségvetési törvény 2 sz. mel-
léklete alapján 50 mFt támogatást jelent. Általános tá-
mogatás 8.800 eFt,  amit célhoz kötött feladatként ka-
punk,  az az óvoda működtetési támogatás. A szociális 
feladatok támogatására 3.800 eFt, a szociális étkeztetést 
50 főre, házi segítségnyújtást 6 főre vesszük igénybe. 
Gyermekétkeztetésben elismert dolgozók bértámogatá-
sa már második éve ebben a rendszerben működik. A 
közművelődésre 1.200 eFt támogatást kapnak az ön-
kormányzatok egységesen. A TB alapoktól átvett bevé-
telek között a védőnői szolgáltatás finanszírozása szere-
pel. A közfoglalkoztatási programok között a tavalyról 
áthúzódó, illetve március 1-tól induló új programokra 
már megítélt támogatások kerültek betervezésre. To-
vábbra is kapunk a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatától a Regionális Irodára támogatást, 
illetve a mezőőri szolgálatra negyedévente igényeljük 
vissza a támogatást. Az Önkormányzat a Sárospatak és 
Térsége Önkormányzati  Társulásban továbbra is részt 
vesz, melynek fenntartásához hozzájárulást fizet a belső 
ellenőrzési és központi orvosi ügyeleti feladatok ellátá-
sához A költségvetési törvény szerint idén  is lehetőség 
lesz ÖNHIKI támogatást igénybe venni, ezen a soron  
4.600 eFt került betervezésre. A munkabérhitel felvétel 
az egész éves gazdálkodás likviditási helyzetén segít, 
ennek összege a bevételi és kiadási oldalon is ugyanany-
nyi, hiszen minden hónapban felvételre és visszatör-
lesztésre kerül a normatív támogatásból. 
A jegyző felhívta a figyelmet arra, hogy a  2016. évben 
is  a feladatfinanszírozás keretében az általános műkö-
déshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatá-
sokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó 
feladatokra fordítható. A megjelenő pályázati lehetősé-
geket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az 
önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való 
bővítése.  
Rák József polgármester hangsúlyozta, hogy a 2016. 
évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a követke-
zők:  takarékos, átlátható és biztonságos működtetés,  
kötelezően ellátandó feladatok biztosítása,  a  szociáli-
san rászorultak támogatása, az elindított beruházások 
megvalósítása, a forrás biztosítása, tudatos településüze-
meltetés és fejlesztés,  pályázatok figyelése. 
A polgármester kiemelte az idei évre tervezett fejleszté-
si célú feladatokat. Ezek  közül kiemelt helyen szerepel  
a BM által kötelező önkormányzati feladatot ellátó in-
tézmény fejlesztése jogcímen megítélt pályázati támoga-
tásból a Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvoda 
belső felújítása és  eszközbeszerzése projekt, mely-
re a BM által megítélt 28.371 eFt támogatást és 
1.493 eFt önerőt tervezünk a 2016. évi költségvetésben.  
Képviselői hozzászólások, vélemények ismertetését 
követően rendelet tel  fogadta el   a képvise lő -
testület  a  költségvetését 170 329 eFt főösszeggel. 

Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-
testületének 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete 

Hercegkút Község Önkormányzatának  
2016. évi költségvetéséről 

Hercegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (2)bekezdésében meghatározott ere-
deti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljár-
va  a következőket rendeli el: 
 
1. A rendelet hatálya 
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bi-
zottságaira, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költ-
ségvetési szervekre terjed ki. 
 
2. A költségvetés bevételei és kiadásai 
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi 
költségvetését: 

 170.329  E Ft Költségvetési bevétellel 
170.329  E Ft Költségvetési kiadással 

állapítja meg. 
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevéte-
lek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti 
megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszíro-
zási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete 
alapján határozza meg a képviselő-testület. 
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt 
előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként 
vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontás-
ban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg. 
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások elő-
irányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten 
a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a 
képviselő-testület az előző év költségvetési maradványá-
nak igénybevételét, rendeli el. 

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 
millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot kelet-
keztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása 
szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési 
célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső 
finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év költség-
vetési maradványának, vállalkozási maradványának igény-
bevételével történik. 
 

3. A költségvetés részletezése 
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyle-
tekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 
3. melléklet részletezi. 
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az 
adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési 
kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza. 
(3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető 
fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. 
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruhá-
zások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. mel-
léklet szerint határozza meg. 
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(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújí-
tások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint rész-
letezi. 
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és 
projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megva-
lósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet 
szerint hagyja jóvá. 
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és 
kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szerven-
kénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a 
közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szerven-
ként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, 
önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerin-
ti bontásban a 9.1.-9.8. mellékletek szerint határozza 
meg. 
 
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai 
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehaj-
tásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos 
feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a 
Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a 
polgármester felelős. 
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évköz-
ben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások 
csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. 
(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon 
túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának 
mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves ere-
deti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven 
millió forintot, az irányító szerv a  költségvetési szerv-

hez önkormányzati biztost jelöl ki. 
(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellék-
letében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról 
adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt 
esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – 
nemleges adat esetén is – negyedévente a tárgynegyedévi 
állapotnak megfelelően a tárgynegyedévet követő hó 15-
ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgál-
tatást teljesíteni. 
(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképessé-
get veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gon-
doskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 
(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcso-
latos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja. 
(8) A polgármester az Önkormányzat Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatáról szóló 7/2014. (XII.04.) önkor-
mányzati rendelet 3. §-ában foglalt jogkörében – és mér-
tékében – rendelkezhet az előirányzatok felett. 
(9) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak a 
pénzkezelési szabályzatban rögzített esetekben kerülhet 
sor. 
5. Az előirányzatok módosítása 
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak 
módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsopor-
tosításról a Képviselő-testület dönt. 

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzat-
ok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja 
magának. 
(3) A költségvetési szerv költségvetése kiemelt előirányza-
tain belül a rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. 
(4) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet a (2) és 
(5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-
átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételé-
vel - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési 
beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei 
hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év köz-
ben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások elő-
irányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés 
kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület 
elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szelle-
mi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő 
igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a szemé-
lyi juttatások terhére növelhető. 
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségve-
tési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez 
jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgár-
mester a képviselő-testületet tájékoztatja. 
(7) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirány-
zatokat a költségvetési szerv köteles betartani. Az elő-
irányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 
 

6. A gazdálkodás szabályai 
6. §  (1) A költségvetési szerv rendeletben meghatározott 
bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezető 
előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 
(2) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzat-
ban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó-
an a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a min-
denkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételé-
vel, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A sza-
bályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori in-
tézményvezetőt terheli. 
 

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzé-
se a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, mely-
nek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért 
az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények eseté-
ben az intézményvezető felelős. 
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Her-
cegkút Község Önkormányzata és a Sárospatak és Térsége 
Önkormányzati Társulás között megkötött „Megállapodás 
a belső ellenőrzési feladatok ellátására” keretében gondos-
kodik. A  megfelelő működtetésről és a függetlenség biz-
tosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 
 
8. Záró rendelkezések 
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatály-
ba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell 
alkalmazni. 
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Rák József polgármester az ülésen szólt arról, hogy fo-
lyamatos az egyeztetés a Terület és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP pályázatok) koordinálásával 
megbízott képviselői kabinet munkatársaival.  Elhang-
zott továbbá, hogy a gazdálkodó szervezeteket érintő 
hulladékszállítási problémák kezelésére - amint a város-
ok és a ZHK Nonprofit  Kft között megtörtént  az 
egyeztetés – a képviselő-testület elé kerül a rendeletmó-
dosítási javaslat. A szelektív hulladékszállítás járatrend-
jéről elhangzott, hogy Hercegkútról minden páratlan 
hét keddjén történik majd a szállítás. 

A 4.  Napirendi pont keretében  döntést hozott a kép-
viselő-testület arról, hogy a  Zemplén Idegenforgalmi 
Kft-vel fennálló kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellá-
tására irányuló közszolgáltatási szerződését annak lejártá-
ig fenn kívánja tartani. 
 
 

Az 5./ Napirendi pont keretében  egyebek között 
határozatot hozott a képviselő-testület a Sárospatak és 
Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás  Tár-
sulási Megállapodásának módosításáról, továbbá Sáros-
patak polgármesterének kezdeményezésére közös tulaj-
donban lévő cél-tehergépjárművek értékesítéséről. 
 

 
Rák József polgármester ismertette dr. Hörcsik Richárd 
országgyűlési képviselő  megkeresését, melyben a térség 
képviselő-testületeihez fordult az ügyben, hogy foglalja-
nak állást a betelepítési kvóta ügyében.   
 

 Magyarország Kormánya  a kötelező betelepítési kvóta 
ellen aláírás gyűjtést kezdeményezett. 1 millió 800 ezer 
ember aláírásával kinyilvánította tiltakozását a kötelező 
betelepítési kvóta ellen és ez ügyben Hercegkút is teljesí-
tette, ami elvárható volt.  
 

A kezdeményezésre Hercegkút Község Önkormányzat 
képviselő-testülete a következő döntést hozta a kötelező 
betelepítési kvóta elutasításáról: 
„Hercegkút Község Önkormányzata elutasítja a kötelező 
betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogta-
lan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a terror-
veszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a min-
dennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene 
a  egészségügyi és oktatási rendszerünkre.  
 
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel 
akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a 
kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot 
és a magyar embereket!” 
 
 
 
 

Hercegkútról minden páratlan hét  
keddjén történik  a szállítás 

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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egy megfelelő tapasztalttal, végzettséggel rendelkező köz-
tisztviselő ezen pozícióban. A személyi állományban az 
elmúlt évben is történtek  változások. A Komlóskai Ki-
rendeltségen kinevezett gazdálkodási előadó gyermekvál-
lalás miatt tartósan távol lesz, így helyére 2015. április 1-
től határozott idejű kinevezéssel,  heti 20 órás foglalkoz-
tatás keretében – 2016. március 1-től teljes munkaidőben  
- GYED jogviszony mellett került foglalkoztatásra köz-
tisztviselő. Tekintettel arra, hogy e személy a gazdálkodá-
si előadó munkakörre előírt képesítéssel nem rendelke-
zik, a hercegkúti adóügyi előadó végzi Komlóska és in-
tézményei gazdálkodásához kapcsolódó feladatok ellátá-
sát.  Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal aljegy-
zőjének jogviszonya 2015. október 12. nappal áthelyezés-
sel megszűnt. November hónapban az álláshely meghir-
detésre került, a pályázati eljárás eredménytelennek lett 
nyilvánítva. A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó 
települések polgármestereivel történt egyeztetés alapján 
az aljegyző álláshely 2016. január végén ismételten meg-
hirdetésre kerül. Bízom benne, hogy február hónapban a 
képesítési előírásoknak megfelelő, gyakorlattal rendelke-
ző köztisztviselő kinevezésére lesz lehetőség ezen pozíci-
óban.  
A hivatal ügyfélfogadási rendje a székhelytelepülésen és 
kirendeltségeken a Megállapodásban rögzített rendben 
zajlik. A gyakorlat azonban továbbra is az, hogy munka-
időben – ügyfélfogadási időn kívül is – minden esetben 
fogadjuk a hozzánk forduló polgárokat.  (…..) 
Tisztelt Képviselő-testületek! 
A magyar közigazgatási rendszer átalakításának kereté-
ben 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.  Bodrogolaszi 
Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjeként  célom to-
vábbra is az, hogy  a köztisztviselők mind az 5 település 
lakosságának megelégedésére dolgozzanak, együttmű-
ködve a polgármesterekkel, testületi tagokkal és Bodrog-
olasziban - Hercegkúton – Komlóskán – Olaszliszkán – 
Sárazsadányban  egyaránt hatékonyan működő, a hatósá-
gi ügyeket határidőben, udvariasan, szakmailag kifogásta-
lanul  ellátó   hivatal működjön.” 
A 2. napirendi pont keretében a  Bodrogolaszi Közös 
Önkormányzati Hivatal   2015. évi költségvetésének vég-
rehajtásáról szóló beszámolót került előterjesztésre. A 
Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi beszámolóját 
61.594 eFt bevételi és 55.598 eFt kiadási összeggel fo-
gadták el a képviselő-testületek.  A 3. napirendi pont 
keretében Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 
2016. évi költségvetésének elfogadása történt meg.   A 
2016. évi  állami támogatás és a 2015. évi pénzmaradvány 
összege alapján az összes bevétel : 62.273.000.-Ft A ki-
adások jelentős részét a személyi juttatások és az azzal 
kapcsolatos járulékok, közterhek teszik ki.  A képviselő-
testületek egyhangú szavazattal fogadták el a 2016. évi 
költségvetést.                         dr. Stumpf Enikő jegyző 

2016. február 1-i együttes képviselő-testületi üléséről 
Bodrogolaszi, Hercegkút, Komlóska, Olaszliszka és Sára-
zsadány Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek 
2014. december 9-én meghozott döntése alapján 2015. 
január 1. napjától az öt település közös önkormányzati 
hivatalt tart fenn.   
A  Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatalt  fenntar-
tó öt önkormányzat képviselő-testülete az idei évi együt-
tes ülésén jogszabályi kötelezettségként előírt napirendi 
pontokat tárgyalt Sárazsadányban 2016. február 1-én. 
Az 1. napirendi pont keretében  a „Beszámoló a Bodrog-
olaszi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájá-
ról” összeállított jegyzői előterjesztést tárgyalták az ön-
kormányzatok.  „Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban 
Mötv.) 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján a jegyző min-
den évben beszámol  a képviselő-testületeknek a hivatal 
munkájáról.  Fenti jogszabályi kötelezettségemnek eleget 
téve a Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. 
évi munkájáról az alábbiakban számolok be.  
A Bodrogolaszi Közös Önkormányzati  Hivatal az 
együttműködésben részt vevő öt önkormányzat – Bod-
rogolaszi, Hercegkút, Komlóska, Olaszliszka, Sárazsadány 
– 2014.  december elején struktúra változtatással kapcso-
latban meghozott döntése alapján 2015. január 1-től mű-
ködik a jelenlegi szervezeti keretek között. 
A jelenleg hatályos önkormányzati törvény hivatalokra 
vonatkozó előírásai keretszabályozást tartalmaznak, bizto-
sítva ezzel azt, hogy a képviselő-testületek a helyi sajátos-
ságok figyelembevételével alakíthassák ki a hivatali szer-
vezetet. A Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal  
az  Alapító Okiratában, az öt  önkormányzat között létre-
jött Megállapodásban,  a Szervezeti és Működési Szabály-
zatában, továbbá a jogszabályi előírásokban foglaltak 
alapján  látta el feladatait az elmúlt évben.  
 

A hivatal személyi és tárgyi feltételeinek alakulása. 
A Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozá-
sáról szóló Megállapodás 3.3.szerint: 
3.3.1. A közös önkormányzati hivatal létszáma: 
Szakmai létszám: 

jegyző   1 fő,  
aljegyző   1 fő 
jegyzői referens   1 fő 
köztisztviselők  12 fő, ebből: 

Bodrogolaszi székhely  2 fő 8 órában 
Hercegkúti Kirendeltség  2 fő 8 órában 
Komlóskai  Kirendeltség  2 fő 8 órában 
Olaszliszkai Kirendeltség  5 fő 8 órában 
Sárazsadányi Kirendeltség   1 fő 8 órában 

ügykezelő    
Hercegkúti  Kirendeltség 1 fő 8 órában 

Létszám mindösszesen: 16  fő 

A Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. 
évben a fenti engedélyezett létszámban megfelelő köz-
tisztviselői állományt foglalkoztatott. Az Olaszliszkai Ki-
rendeltség jegyzői referensi állása január elején meghirde-
tésre került és  2015. február 2. naptól kinevezésre került  
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A Nyugdíjas Klub februári hírei 

Február 8.-án, hétfőn délután a klubhelyiségben gyűltünk 
össze, hogy megtartsuk a már hagyományos farsang végi 
rendezvényünket. Asszonyaink közül már ebéd után öten 
elmentek a konyhára, hogy megsüssék az elmaradhatatlan 
finom fánkot. Mi pedig tizenöten vártuk, hogy azt meg is 
kóstolhassuk.  
Összejövetelünket megtisztelte Polgármester úr is, de el-
jött közénk Joósz Anti és a Hivatal három munkatársa is. 
Előkerültek az üvegek, volt minden, ami ki van írva és egy 
jó hangulat alakult végül is ki. Miután ettünk és ittunk, 
sorra vettük kedvenc dalainkat, nótáinkat, és szinte észre 
sem vettük, hogy este lett. Megint jó volt együtt lenni, és 
közösen elbúcsúztatni a telet. 

  

 
Február 16.-án, kedden került sor az eltervezett sáros-
pataki kirándulásra, melyen 17 fő vett részt. Első utunk 
a Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei 
Nagykönyvtárába vezetett, amely az iskola  legrégebbi 
tudományos gyűjteménye, egyidős a Kollégiummal, 
amit 1531-ben alapítottak. 
A közelmúltban gyönyörűen felújított országos hírű 
intézményt és a különleges könyv ritkaságokat szakava-
tott idegenvezető mutatta be számunkra. Megtudtuk, 
hogy a 17. század derekán a Rákócziak családi könyvtá-
rát kapta meg végrendeletileg az iskola, ami a becslések 
szerint 4500 mű lehetett. 
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 Az iskola 1671-es elűzetésekor könyvtára szinte teljesen 
megsemmisült. Talán még az egy tizedét sem tudta magá-
val menteni az Erdélybe menekült iskola. A Patakra tör-
tént visszatérés a 18. század elején lehetővé tette, hogy 
megfelelő szintre hozza könyvtárát az iskola, bár ez na-
gyon vontatottan haladt. Később nagyobb lendületet vett 
a gyűjtés, és főleg az adományozás, valamint a hagyatékok 
révén. Jelenleg több mint 572 ezer könyvtári egységet és 
228 ezer adattári  egységet tartanak számon, melynek egy 
részét a szomszédos, erre a célra épült Repozitóriumban 
tárolnak.   
 
Láthattuk a  II. világháború során Oroszországba elhur-
colt és 2006.-ban visszakapott értékes könyvritkaságok egy 
részét, és egyéb különlegességeket is. Ezután a régi kollé-
giumi épületekből megmaradt Berna-soron kialakított Mú-
zeumba mentünk, ami valójában 
 az iskola hosszú történetét mutatja be korhű berendezé-
sekkel, régi kísérleti és szemléltető eszközökkel. De láthat-
tunk itt hímzett úrasztali terítőket, református egyházi 
kegytárgyakat és berendezéseket is. Akik először voltak itt, 
bizonyára sok mindenre rácsodálkoztak, de a gyakori ven-
dégek is láthattak újdonságokat. 
 
Ennyi élménnyel eltelve mentünk a város másik végébe, 
Józseffalvára, ahol Jaskó György és felesége, valamint 
Heinrich János harangozó várt bennünket.  

 
Elsőként a közelmúltban, egy régi ház korhű felújításá-
val elkészült Sváb Hagyományok Házát néztük meg. 
Vendéglátóink elmesélték az építés és berendezés törté-
netét, az első szoba falán elhelyezett tájékoztató tábláról 
pedig megtudtuk sváb szomszédaink közösségének 
történetét a betelepítéstől napjainkig. Katikáék még 
süteménnyel és innivalóval is kedveskedtek a csapatnak. 
Miután mindent végig néztünk és bejártunk, átmentünk 
az utca túloldalán lévő kicsi kápolnába, ahol imádkoz-
tunk és énekeltünk, majd tisztelegtünk a bejárat előtt 
elhelyezett, az őshazából származó emlékkő előtt, me-
lyen mind a 32 betelepülő családfő neve is fel van tün-

tetve.  
 
Utunk harmadik állomása a Rákóczi Vármúzeum volt, 
ahol I.Rákóczi György ágyúöntő műhelyét látogattuk 
meg. 2006-ban kezdődtek meg az ásatások, és 2014-ben 
lett kész európai uniós támogatásból a korhű rekonst-
rukció, amely európai kuriózumnak számít, hiszen eh-
hez hasonlót ezen a földrészen máshol nem találunk. 
Levéltári források szerint 1631-től tizenhét éven át több 
tucat bronzágyú és harang készült a pataki műhelyben, 
mígnem 1672-ben az épület sorsát tűzvész pecsételte 
meg. Részben ennek köszönhető, hogy a feltárás során 
ilyen gazdagon kerültek elő az ágyúöntési munkák re-
konstruálásához szükséges leletek, öntőminták és for-
mák töredékei, öntőedények és valóban felbecsülhetet-
len érték maradt az utókorra. 
 
Ismét bebizonyosodott, hogy közvetlen szomszédsá-
gunkban is mennyi sok érték van, amit érdemes meg-
nézni, csak ki kell mozdulni, és rá kell szánni egy dél-
előttöt az időnkből. 

                                                             (rj) 
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Itt a Farsang – tánc, móka, kacagás 

Magyarországon a középkorra tehető a farsang kialakulá-
sa. A farsang a telet, a hideget, a sötétséget legyőző 
örömünnep. Nyilvánvaló, hogy az élet újraindulását, a 
termékenységet, ennek érdekében a házasságot élteti. 
Egyértelmű, hogy a farsang felszabadultabb, mint a többi 
ünnep, és ráadásul nélkülöz minden szakrális vonást. A 
szigorúan szabályozott hétköznapok rendjével szemben 
a móka, a játék, a vígság, a tánc, az evés-ivás, az álarcos 
felvonulás, a tobzódás jellemzi, ám gyakran a durvaság és 
az erőszakos viselkedés, sőt az illem határait átlépő gesz-
tusok használata is jelenlévő. Vízkereszttől a tél zárásául 
megnevezett időszakot, azaz a farsangot megtölti a vígas-
ság és jókedv.   
Az elmúlt évekhez hasonlóan izgalommal teli várakozás-
sal készültünk a hagyományos óvodai farsangunkra. A 
gyermekek közül többen senkinek nem árulták el, nagy 
titokban tartották milyen álarcba bújnak. A tízórait köve-
tően mindenkinek a jelmeze előkerült és hosszas öltöz-
ködés, öltöztetés után valamennyien készen álltunk a 
„mókázásra, mulatságra”. 

Az óvónők seprűs boszorkány táncát a kicsik és a na-
gyobbak farsangi dalokból, humoros versekből összeál-
lított műsora követte. A karneváli hangulatot még in-
kább fokozta a jó zene a felszabadult közös tánc.   
 
Az idén is egy nagysikerű tréfás bábjátékkal szórakoz-
tattuk óvodásainkat. Talán azért is tetszett nekik annyi-
ra, mert kérdéseinkkel őket is bevontuk a mese cselek-
vényeibe. Ebéd után a kiscsoportosok lepihentek és az 
elfáradt gyerekeknek is lehetőséget adtunk a pihenőre 
(természetesen a nagyobbak nem éltek ezzel a lehető-
séggel). A délután mesével, találós kérdések megfejtésé-
vel, zenehallgatással, tánccal, evéssel-ivással telt.   
 
A vidám nap után a farsangi élmények feldolgozására 
került sor, szívesen elevenítettük fel az elmúlt napok 
eseményeit, a gyermekek rajzaikban fejezték ki legszebb 
élményeiket.  A farsang múltával a gyermekekkel közö-
sen készített kiszebáb égetésével elbúcsúztattuk a telet. 
 

Óvónők 
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A Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola feb-
ruár 5-én tartotta a Művelődési Házban a farsangi mulat-
ságát 
Ha farsang - akkor móka, kacagás, és bőséges evés, ivás. A 
farsang szó hallatán szinte mindenkiben az álarcosbálok, 
táncos mulatságok hangulata, a jelmezes felvonulások szí-
nes kavalkádja elevenedik meg. De honnan is ered ez az 
ünnep?  
A farsang egy zajos nevetéssel teli mulatság amelyet ősi 
hiedelmek, babonák hívtak életre. A középkori hiedelmek 
szerint a tél utolsó napjaiban, amikor a nappalok egyre 
rövidebbek, azt hitték, hogy a Nap elgyengül, és a gonosz 
szellemek ez által életre kelnek. Ezért vigadalommal, fel-
vonulással beöltözéssel és boszorkánybábú égetéssel akar-
ták ezeket a gonosz szellemeket elűzni.  
Remélhetően az iskola farsangi mulatsága is hozzájárulunk 
ahhoz, hogy véget érjen a hosszú tél. 
A gyerekek már hetek óta izgatottan tervezték, hogy kinek 
a bőrébe szeretnének bújni ezen az estén, készültek az 
ötletes jelmezekkel és táncokkal. 
A műsort a strucc bőrébe bújó tanító nénik és bácsi tánca 
nyitotta meg, aztán következett a jelmezes felvonulás. 
Idén is nagyon színes és ötletes jelmezekbe és produkciók-
ban gyönyörködhetett a közönség. 
A hangulatot a táncos lányok alapozták meg, majd követ-
keztek a banyák, akik természetesen seprűnyélen érkeztek. 

Aztán a meséből közismert szereplők elevenedtek 
meg Elzával és Annával a Jégvarázsból. 
Majd a küzdősportok mestere, a karatés, a vámpír, és  
Piroska következett. 
Nagy tetszést aratott az éjszaka királya, a mulatós Kis 
Grofó és szenzációs gitárosa. Ez a páros olyan fan-
tasztikusan húzta, hogy meseország lakóit is megtán-
coltatta. 
A másodikosok, mint tengeri hajón szolgáló matrózok 
mutatkoztak be. 
A harmadikosok jelenetükben azt mutatták be, hogyan 
jutott el az emberiség a „Pattintott kőkorszakból a 
Kattintott fénykorszakba.” 
Aztán következett az a dal, melyet a 2010-es labdarú-
gó világbajnokság hivatalos indulójának választottak. 
Shakira: Waka-Waka- a negyedik osztályosok adták elő 
erre vidám táncukat. 
A jelmezes felvonulás után a gyerekeket finom falatok 
várták, melyet a Konyha dolgozói készítettek, majd 
játékos vetélkedőket szerveztünk minden érdeklődő 
számára.  
Végül az estét tombolasorsolás zárta. 

                                                                                               
tanítók 

 

Suli-☼tár 
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Hercegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselő-testületének 2016. január 27-i üléséről 
Az 1) napirendi pont keretében a  2016. évi költségvetési 
évet követő három évre vonatkozó saját bevételeinek és 
a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot ke-
letkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének 
várható összegéről szóló – nemleges – határozatot fo-
gadta el, jogszabályi kötelezettségnek eleget téve.  
A 2) napirendi pontban tárgyalta a képviselő-testület 
Hercegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi 
költségvetését. Stumpf Andrásné elnök előterjesztésében 
elmondta, megjelent a működési célú támogatásokról a 
közlemény, a Hercegkúti Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat 2016. évben 761 eFt működési támogatást kap, 
január 31-ig ennek az 50 %-át folyósítják.  Az előző évi 
pénzmaradvány 1.739 eFt, így a bevétel összesen 2.500 
eFt, ebben nincs még benne a feladatalapú támogatás, 
melynek összege még nem ismert.  A jegyző részéről 
kiegészítésként elhangzott, hogy ettől az évtől  a műkö-
dési támogatással is el kell számolni. A 2015. évi feladat-
alapú támogatás teljes összege  nem lett felhasználva, így  
maradvány összegéből feladattal terhelt 169 eFt, amit 
áprilisig kell kiadással lefedni, így erre lehet az idei  sváb-
bál bérleti díját tervezni. 
A korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésébe betervezésre kerültek  az üzemeltetési 
fenntartási szolgáltatások között a kulturális rendezvé-
nyekkel kapcsolatos kiadásokat, az Obersulmi diákcsere 
program támogatása, gyermeknap támogatása,   valamint 
a regionális német szavalóverseny, továbbá a regionális 
német nemzetiségi fesztivál kiadásaihoz hozzájárulás. A 
pénzeszköz átadások között javasolta a képviselő-testület 
megtervezni a helyi hagyományőrző csoportok, valamint 
a Hercegkút Gyermekeiért Alapítvány támogatását. A 
tervekkel számolva a kiadások összesen 2340  eFt, me-
lyen év közben módosítás is történhet még, amennyiben 
megérkezik a feladatalapú támogatás, amiből még ren-
dezvényeket tervez támogatni az önkormányzat.  
Stumpf Andrásné elnök javasolta, hogy a  pénzmarad-
vány terhére nevesíteni kellene, hogy mit szeretnénk még 
megvalósítani. Kezdeményezte a temetőben egy lélekha-
rang elhelyezését.   
A képviselő-testület felhatalmazta az elnököt, hogy 
egyeztetést folytasson le a Hercegkúti Római Katolikus 
Temető tulajdonosával és fenntartójával a temetőben 
felállítani tervezett lélekharang megvalósítása ügyében. 
Továbbá felhatalmazta  a képviselő-testület az elnököt a 
lélekharang tervezésére és elkészítésére árajánlatokat kér-
jen. 
Hercegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő
-testület 6/2016. (I.27.) határozatával fogadta el 2016. évi  
költségvetését.  

Hercegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei 

A 3) napirendi pont keretében a Hercegkút Község Ön-
kormányzatával közösen megrendezett Sváb Bál prog-
ramjával kapcsolatos döntéseket hozott a képviselő-
testület.  Határozatot hozott arról, hogy a Hercegkúti 
Német Nemzetiségi Önkormányzat - 

 a  2015. évi feladatalapú támogatás maradványa terhére 
finanszírozza meg a 2016. január 29-én megrendezésre 
kerülő Sváb Bál terembérleti díját 150 eFt összegben.   

 a hagyományteremtő ápoló céllal, a német nemzetiségi 
hagyományok ápolása érdekében megszervezendő  Far-
sangi Sváb Bálra a zeneszolgáltatást a Schütz Kapelle 
zenekar biztosítja és a zeneszolgáltatás díját a 2016. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 

 a  Sváb Bál vendégei részére  nyújtandó étkeztetés ki-
adásait biztosítja.  
 

Egyebek között tárgyalta a képviselő-testület  Gávaven-
csellő Nagyközség Önkormányzata partnerségi, együtt-
működési szándéknyilatkozat megkötésével kapcsolatos 
megkeresését, mely szerint pályázatot kívánnak benyújta-
ni a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kol-
légiuma által kiírt „Kiemelkedő kulturális értéket létreho-
zó és bemutató kulturális-művészeti fesztiválok megren-
dezésének támogatása” című felhívás alapján „Határtalan 
összefogás értékeinkért” rendezvény megvalósítására. Az 
elnök részéről elhangzott, hogy kulturális csoportjainak 
évről évre részt vesznek a Gávavencsellői rendezvényen, 
így az együttműködésnek már meg van az előzménye.  A 
képviselő-testület felhatalmazta az elnököt az együttmű-
ködési szándéknyilatkozat aláírására.  
 

2016. február 3-i képviselő-testületi ülésről 
Stumpf Andrásné elnök előterjesztette a Rátkai Német 
Nemzetiségi Települési Önkormányzat megkeresését, 
melyben együttműködési szándéknyilatkozat aláírására 
kérte a nemzetiségi önkormányzatot, mely alapján a  kép-
viselő-testület az alábbi határozatot hozta. A képviselő-
testület  

tudomásul veszi, hogy az Emberi Erőforrás Támogatás-
kezelő által kiírt „KOR-dokumentumok„ című pályázati 
felhívásra a Rátkai Német Nemzetiségi Települési Ön-
kormányzat a „Málenkij robot” emlékévhez kapcsolódva 
vándorkiállítás létrehozására, szervezésére és eljuttatásá-
ra pályázik oktatási intézményekbe és más helyszínekre. 

egyetért azzal, hogy a  Rátkai Német Nemzetiségi Tele-
pülési Önkormányzat által fent hivatkozott felhívásra 
benyújtani tervezett „KOR-dokumentumok” kiállítás 
megvalósításához című pályázat hozzájárul történel-
münk e viszonylag ismeretlen foltjának megismertetésé-
hez ifjúságunkkal, a lakosság mind szélesebb rétegeivel. 
 a pályázatot támogatásra javasolja, továbbá vállalja, hogy 
Hercegkút  a következő időszakban helyet biztosít a kiál-
lításnak. 

dr. Stumpf Enikő jegyző 
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Kérjük támogassák személyi jövedelemadójuk  1 %-ának  felajánlásával a  
a Hercegkútért Közalapítványt és a Freundschaft Vegyeskórus Egyesületet,  

melyek közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételét a törvényszék elrendelte! 

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 

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 

Az alábbi civil szervezetek egyéb adományt köszönettel elfogadnak, de SZJA 1 % gyűjtésére nem jogosultak! 

Hercegkút Gyermekeiért Alapítvány  
A Hercegkút Gyermekeiért Alapítvány 1998. december 28-án alapíttatott.   A kuratóriumi tagjai :  Joószné Naár 
Erika , Nagyné Vinkler Klára, Göttliné Hutka Ágnes 

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 

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 

Hercegkúti Tornaklub 
Az Egyesületet a B-A-Z Megyei Bíróság Pk.62.515/1998/11. számon vette nyilvántartásba  1998-ban.  A Herceg-
kúti 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 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: Espák Bálint 
 Bankszámlaszáma: K&H Bank  10400315-50526586-56651000 Adószám: 18209510-1-05 

A Zenemplén, Zenével a Zempléni Kultúráért  Egyesület   
Az Egyesület elnöke: Markovics Ádám   3958 Hercegkút, Petőfi u 187.                                                                                                              

Bankszámlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-38888649 Adószám: 19337216-1-05  

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  


