
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 

2016.  SZEPTEMBER   HÓ,  17. ÉVFOLYAM  9. SZÁM   ÁRA: 200,- FT 

Suli-☼tár 

A Hercegkúti Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általá-
nos iskola 2016. szeptember 1-én ünnepélyes tanévnyi-
tóval kezdte e  2016/2017 tanévet. Götzné Frikker Má-
ria igazgató köszöntötte a megjelent vendégeket,  a szü-
lőket, munkatársakat és a gyerekeket! Ünnepi gondolata-
it az alábbiakban olvashatják: 
„Halkan útra kelt a nyár, észre sem vesszük, beköszön-
tött az ősz, a szeptember, s vele együtt az új tanév. Reg-
gelente az utcákon ismét megjelennek a gyerekek, a ki-
sebbeket kísérő szülők. Az iskola újra megtelik a gyere-
kek zsibongásával. Elröppent a nyár. Tudom, van, aki 
szívesen megtoldotta volna még néhány héttel, de olyan 
is van, aki nagyon várta már ezt a napot. Vártuk, mert 
tudjuk, az új tanév új kihívásokkal áll előttünk, a kihívá-
soknak meg kell felelnünk. 
Kedves Gyerekek!  
Köszöntöm iskolánk új diákjait, a 10 kis első osztályost. 
Gondolom, nagyon kíváncsiak vagytok, milyen lesz az 
iskolás élet, hogy és mit fogtok itt tanulni, milyenek lesz-
nek az új társaitok, és a tanító nénik. 

A legfontosabb, ami a következő évben az iskolában tör-
ténni fog, hogy megtanultok írni és olvasni. Kívánom, 
hogy érezzétek jól magatokat ti is a hercegkúti iskolában 
és könnyedén, játszva vegyétek az akadályokat. Ismerős-
ként köszöntöm a nagyobb gyerekeket. Remélem, jó volt 
a nyári vakáció és sok érdekes élménnyel gazdagodtatok, 
sokat játszottatok, pihentetek, táboroztatok. Biztosan 
mindenki jó emlékekkel gondol vissza a nyár eleji baskói 
táborra, ahol felejthetetlen napokat töltöttünk el együtt.  
Még biztosan mindannyian a nyári élmények hatása alatt 
álltok, és nem is igen akarjátok elhinni, hogy véget ért a 
hosszú szünet. De azért van pár jó dolog is ebben a mai 
napban, mert bizonyára örültök annak, hogy újra láthatjá-
tok az ismerős arcokat, a hiányzó barátokat, osztálytársai-
tokat. 
Örülök, hogy a szünidőben vigyáztatok magatokra, sokat 
nőttetek, erősödtetek, ügyesebbek lettetek. Ebben a tan-
évben is legyetek nagyon szorgalmasak, hogy majd az év 
végén ugyan olyan sok dicséretet kaphassatok, mint az 
elmúlt tanévben. 

 

 



 
2 

 

 
 

 Tanévnyitó szalonnasütés a  
Gombos-hegyi filegóriánál 

Tisztelettel köszöntöm a kedves szülőket is! 
 
Minden tanév új és új feladatokat jelent. Nemcsak a gye-
rek, a szülők, pedagógusok számára is. 
Szükség lesz a figyelmükre, türelmükre, példamutatásuk-
ra. 
Ebben a tanévben alsó tagozatban már minden tanuló 
ingyen kapta a tankönyveket. Szeptembertől már valam-
ennyi osztályban bevezetésre kerül a mindennapos test-
nevelés, az órarendi erkölcs-és hitoktatás. 
Kívánok nagyon sok erőt mindenkinek és bízom abban, 
hogy együtt örülhetünk majd a gyermekeink sikereinek. 
Szép környezetben indíthatjuk az évet. A tornaterem, a 
folyósok, tantermek ki lettet festve, valamint az ajtók 
festésére is sor került. Az udvari játékok is fel lettek újít-
va. 
A felújítási munkákért köszöntet szeretnék mondani a 
tankerületnek, és a hercegkúti önkormányzatnak. 
Külön megköszönöm Mudróczkiné Rátkai Zsuzsanná-
nak az egész nyári munkáját.  
 
Végezetül köszöntöm tanító kollégáimat is az új 
tanévben és kívánok nekik sok sikert, eredményes mun-
kát! Kívánom a tanév során ránk váró feladatokhoz le-
gyen elég kitartásuk, türelmük. 
K. László Szilvia szavaival nyitom meg a 2016/2017-es 
tanévet: 

„Szól a csengő, vár az osztály, 
Szedd a lábad, érj oda! 

Szeptember van, fiúk, lányok, 
Kezdődik az iskola” 



 3 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Szeptember 30-án a népmese napján iskolánk ta-

nulói  részt vettek Sárospatakon a Művelődés Háza 

Könyvtára által szervezett mesemondó versenyen.  

„A nagy mesemondó”, Benedek Elek születésnap-

ján 2005 óta ünnepeljük. A nap célja, hogy a könyv-

tárosok, a pedagógusok és a mesével foglalkozó 

szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és 

felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelet-

tel forduljanak mind a magyar, mind más népek 

meséi felé. 

A regionális mesemondó versenyt alsó tagozatos 

iskolások részére hirdették meg két kategóriában: 1-

2. és 3.-4. osztályosoknak. Nagyon sok gyerek gon-

dolta úgy, hogy jelentkezik a felhívásra, hiszen 30-

30 versenyző mondta el az általa megtanult mesét. 

Iskolánkból a következő tanulók vettek részt a ver-

senyen: Balla Ádám, Sajószegi Tamás, Sütő Loréna, 

Nezáczki Kata, Szabó Anna Sára, Ambrus Bonifác, 

Boós Virág, Gaál Imola. 

Sajószegi Tamás, 1.osztályos tanuló nyerte el leg-

jobban a zsűri  tetszését, hiszen az első kategóriá-

ban az első helyezett lett. Gratulálunk neki, vala-

mint minden résztvevő gyereknek!                                                                                     

tanítók 

Iskolánk első osztályos tanulója, Sajószegi Tamás a 
népmese napja alkalmából megrendezett mesemondó 

versenyen első helyezést ért el.  
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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 

 Szeptember 16- képviselő-testületi ülés 
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testülete 
a 2016. szeptember 16-án megtartott   ülésen az aláb-
bi napirendi pontokat tárgyalta:  
1./ Szociális célú tűzifavásárlásra pályázat benyújtása 
2./ BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázat 2016. évi 

fordulójához csatlakozás 
3./ Egészségügyi alapellátási körzetek megállapításá-

ról szóló rendelet elfogadása 
4./ Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztása 
5./ Egyebek 
 
1./ Napirendi pont tárgyalása során a jegyző el-
mondta, hogy   2016. szeptember 30-ig van lehetőség 
benyújtani a szociális célú tűzifa támogatásra pályáza-
tot. Szociális ellátottak száma alapján idén 128 m3 
tűzifa igénylésére van lehetőség. Ehhez 1000,-Ft + 
áfa/ m3, mindösszesen 162.500,-Ft  saját forrás bizto-
sítása szükséges.  A pályázat elbírálását követően a 
juttatás feltételeire vonatkozóan rendeletalkotási köte-
lezettsége van az önkormányzatnak.  
A képviselő-testület a következető határozatot hozta: 
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testülete 
a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlás-
hoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló pályá-
zati kiírás alapján úgy határozott, hogy  benyújtja igé-
nyét a 128  erdei m3 kemény lombos fafajta mennyi-
ségre.  
A képviselő - testület 2016. évi költségvetésében a 
128 m3 szociális tűzifavásárlás céljára benyújtott 
2.275.840,-Ft összegű támogatási igényéhez 1000 Ft/
erdei m3 + áfa önrészt, összesen 162.560,-Ft összeg-
ben biztosítja. Az önkormányzat vállalja, hogy a szo-
ciális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást 
nem kér. 
 

2./ Napirendi pont keretében a  BURSA Hungarica 
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához csatlakozást 
vitatta meg  a képviselő-testület, tekintettel arra, hogy 
az önkormányzatoknak 2016. október 3-ig lehet a csat-
lakozási kérelmet a rendszerben rögzíteni.  Az ülésen 
elhangzott, hogy jelentős anyagi terhet – évente 
1.200.000,-Ft – vállal az önkormányzat az ösztöndíj 
folyósításával, de szüksége van a felsőoktatásban tanu-
ló diákoknak erre a támogatásra. 
  A képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkor-
mányzat csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához. Felha-
talmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat megté-
telére és a pályázati felhívások közé tételére.  
  
 
3./ Napirendi pont keretében az egészségügyi alap-
ellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet elfoga-
dása került előterjesztésre. A jegyző részéről elhang-
zott, hogy a B-A-Z Megyei Kormányhivatal célvizsgá-
lat keretében ellenőrizte az egészségügyi alapellátási 
körzetek megállapításáról szóló rendeleteket. Herceg-
kút Önkormányzatának e tárgykörben 2003. évben lett 
rendelet alkotva. Javasolta, hogy új egységes szerkezetű 
rendelet elfogadására kerüljön sor, melyhez a módszer-
tani intézet, a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véle-
ménye is meg lett kérve.  

Hercegkút Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 7/2016 (IX.17.)  

önkormányzati rendelete 
az egészségügyi alapellátási körzetek  

megállapításáról 
Hercegkút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatáro-
zott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátás-
ról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésé-
ben foglalt felhatalmazás alapján az Országos Mód-
szertani Intézet véleményének kikérésével a  követke-
zőket rendeli el: 

1.§. 
(1) Hercegkút Községben a képviselő-testület egy ve-
gyes háziorvosi körzetet alakít ki. 
(2) A vegyes háziorvosi körzet Hercegkút és Makkos-
hotyka községek teljes közigazgatási területére terjed ki.   
(3) A vegyes háziorvosi körzet tekintetében a körzet 
székhelytelepülése Hercegkút.   

2. § 
(1) Hercegkút Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete egy védőnői körzetet alakít ki.  

mailto:hercegkut@pr.hu
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Szeptember 27-i képviselő-testületi ülés 
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-
testülete 2016. szeptember 27-én tartott rendkívüli 
ülésen a  Hercegkút  Petőfi Sándor utca 205. és 217. 
hrsz-ú belterületi utak felújítása beruházás kivitelező-
jének kiválasztása napirendet tárgyalta.  
Rák József polgármester emlékeztetette  a  képviselő-
testületet arra, hogy  az augusztus végi ülésen döntést 
született a Hercegkút  Petőfi Sándor utca 205. és 217. 
hrsz-ú belterületi utak felújítása beruházás kivitelező-
jének kiválasztására irányuló ajánlatkérésről. Beérke-
zett a három ajánlat, ezek közül a Rex-Bau Kft aján-
lata a legkedvezőbb.   Tájékoztatást adott arról, hogy 
a cég még ősszel el tudja végezni a munkálatokat. Az 
érintett lakóingatlanok tulajdonosait kérte, hogy  
hogy a felújítási munkálatok zavartalan végzése érde-
kében kerüljék az út szélén parkolást. A képviselő-
testület úgy határozott, hogy a „Belterületi utak, jár-
dák, hidak felújítása”  alcélra megítélt támogatásból a  
Petőfi Sándor utca 205. és 217. hrsz-ú belterületi 
utak felújítása beruházást megvalósítja.   A képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a legked-
vezőbb ajánlatot benyújtó Rex-Bau Építőipari Terve-
ző Kivitelező és Bonyolító Kft –vel ( 3980  Sátoralja-
újhely, Pataki u 37/a  ) a vállalkozói szerződést brut-
tó 15.823.926,-Ft vállalási díj ellenében megkösse.  

dr. Stumpf Enikő jegyző 

(2) A védőnői körzet Hercegkút és Makkoshotyka köz-
ségek teljes közigazgatási területére terjed ki.   
(3) A védőnői körzet tekintetében a körzet székhelytele-
pülése Hercegkút.   

3. § 
(1) Hercegkút Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete az iskola-egészségügyi ellátást háziorvos és 
védőnő útján biztosítja a Hercegkúti Gyöngyszem Né-
met Nemzetiségi Általános Iskola és a Hercegkúti 
Gyöngyszem Német Nemzetiségi  Óvoda, Makkos-
hotykai Általános Iskola és Makkoshotykai Óvoda in-
tézményekben az óvodai nevelésben, iskolai oktatásban 
részesülő gyermekek, tanulók számára.  
(2) Az iskola-egészségügyi ellátás biztosítása tekinteté-
ben a védőnői körzethez tartozik az (1) bekezdésben 
megjelölt intézmények óvodai nevelésben és az általá-
nos iskolai oktatás-nevelésben részt vevő gyermekek, 
tanulók ellátása.  

4. § 
(1) Hercegkút Községi Önkormányzat egy fogorvosi 
körzetet alkot.  
(2) A fogorvosi körzet a Sárospatak Város Önkormány-
zat által működtetett rendelőintézet I. számú fogorvosi 
körzetéhez tartozik. Székhelye: Sárospatak, Comenius 
u. 16. 
(3) A fogorvosi ügyelet székhelye: Sárospatak, Comeni-
us u. 20. 

5. § 
Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást a sárospa-
taki székhelyű központi ügyelet útján a Sárospatak és 
Térsége Önkormányzati Társulás keretében biztosítja, a 
Sárospatak  Város Önkormányzat Rendelőintézetével 
( 3950 Sárospatak, Comenius u. 20.) kötött megállapo-
dás keretében. 

6. § 
(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti 13/2002. (VI. 5.) önkormányzati ren-
delet. 
 
 
4./ Napirendi pont keretében az országos népszava-
zási előkészületekre tekintettel a  Helyi Választási Bi-
zottság egy tagjának megválasztása történt meg, ami 
azért vált szükségessé, mivel a HVB egyik tagja - Nádasi 
Bálint - a Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 
köztisztviselője és a Helyi Választási Iroda tagja lett. 
Helyére a jegyző, mint a Helyi Választási Iroda vezetője 
javasolta Nádasi Bálintnét bizottsági tagnak megválasz-
tani:  A képviselő-testület a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény 24.§-a  alapján a Helyi Vá-
lasztási Bizottságnak tagjának  Nádasi Bálintné Herceg-
kút Petőfi u. 138. szám alatti lakost megválasztotta. 
 
 

Petőfi utca (217 hrsz) alvég 

205. hrsz - volt  tsz iroda melletti út  
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Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 
felsőoktatási hallgatók számára 

 
"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI IÍRÁS 
Hercegkút Község Önkormányzata  

az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az  
51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 

 2017. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot  
felsőoktatási hallgatók számára  

a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan 
1. A pályázat célja 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíj-
rendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való 
részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénz-
ügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormány-
zatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis
-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz 
csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el. 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatás-
ban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) 
Kormányrendelet és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál. 
 
2. A pályázók köre 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a 
települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A 
Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 
1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazol-
ni.] 
 
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogvi-
szony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzés-
ben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illet-
ve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.  
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2016 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az 
ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2017 őszén már nem áll fenn, úgy a 2017/2018. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül 
folyósításra. 
 
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályá-
zás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2016/2017. tanév második félévére a beiratkozott hallgató 
aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen. 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: 

 a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója 

 doktori (PhD) képzésben vesz részt  

 kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban. 
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. 
 
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje  
 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a további-
akban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:  

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx  

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
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Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a 
meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat 
elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően 
lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot min-
den évben újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot 
kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati 
kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely 
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat 
köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. 
 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának  
határideje: 2016. november 8. 

 
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint 
illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. 
 A pályázat kötelező mellékletei: 
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2016/2017. tanév 
első félévéről. 
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában 
csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőok-
tatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon 
hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megne-
vezni.  
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. 
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet 
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 
 
4. Adatkezelés 
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzí-
tett, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, 
hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a 
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható. 
A pályázó pályázata benyújtásával 
 a)   hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkor-
mányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösz-
töndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj 
időtartama alatt maga kezelje; 
b)  hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támoga-

tásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje; 
c) hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a tá-

mogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson; 
d)  hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében 

szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való 
jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.  

5. A pályázat elbírálása 
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2016. december 8-ig: 
6. Értesítés a pályázati döntésről 
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2016. december 12-ig az EPER-Bursa 
rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat. 
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2017. január 20-ig értesíti a települési 
önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresz-
tül. 
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2017. már-
cius 17-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített 
pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. 
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7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei 
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való jogosultságot a nemzeti felső-
oktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) bekezdésében és a 112. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak figye-
lembevételével kell megállapítania. 
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2016/2017. tanév második félév-
ében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályá-
zati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, ame-
lyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, az ösztöndíj folyó-
sítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel. 
 
8. Az ösztöndíj folyósítása 
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:  
a 2016/2017. tanév második (tavaszi), illetve a 2017/2018. tanév első (őszi) féléve. 
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára a 
támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösz-
töndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után 
továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogo-
sultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította 
a Támogatáskezelő számlájára.Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) be-
kezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.Az ösztöndíjat (mind az önkor-
mányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató 
– az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási 
intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel 
elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – 
egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára az 
állami felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony 
fennállását az intézmény megvizsgálja. Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2017. március. 
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március hónaptól, az őszi félévben október hónaptól, de 
legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban 
az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik. Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban 
kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is 
ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézmé-
nyi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól. Az elnyert ösztöndíjat 
közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 
törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját). 
 
9. A pályázók értesítési kötelezettségei 
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását 
érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt 
és a Támogatáskezelőt (levelezési cím: Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa rend-
szeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az 
alábbi adatok változásakor: 

tanulmányok halasztása;  
tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, megnevezésével); 
tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása; 
személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása. 

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi 
félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat 
igényt. Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény 
részére visszafizetni. Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben 
kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton, ajánlott levélként megküldve a 
Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályáza-
tát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.  
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a 
pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösz-
töndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette. 
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10. Lebonyolítás 
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei önkormányzati 
ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő látja el.  
A Támogatáskezelő elérhetősége: 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
Bursa Hungarica 

1381 Budapest, Pf.: 1418 
Tel.: (06-1) 795-5600 

E-mail: bursa@emet.gov.hu 
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica) 

 

„B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

Hercegkút Község Önkormányzata  
az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján 

 ezennel kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, 
 
Pályázók köre 
 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a tele-
pülési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kor-
mányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. 
évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.] 
 
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: 
 

a) a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; 

vagy 

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érett-
ségizettek; 

 
és a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfo-
kozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kí-
vánnak részt venni.  
 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: 

 a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallga-
tója 

 doktori (PhD) képzésben vesz részt  

 kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban. 
 
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2017. évi felvételi eljárásban először nyer-
nek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben ténylegesen megkezdik. 
 
A pályázat benyújtásának módja és határideje 

 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a további-
akban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:  

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx  

mailto:bursa@emet.gov.hu
http://www.emet.gov.hu
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
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MEGÚJULT A  GYÖNGYSZEM NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 
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Az augusztus hónapban ünnepélyesen átadott beruhá-
zás  - Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvoda 
belső felújítása - a Belügyminisztérium által a  
BMÖGF/94-227/2015 Támogatói okirat alapján meg-
ítélt 28 371 482,-Ft összegű támogatásból és Her-
cegkút Község Önkormányzat 2016. évi költségve-
tése terhére vállalt 1 493 237,-Ft saját forrásból va-
lósult meg. 

A közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelező cég 
által megvalósított tevékenységek:  
 Óvoda belső burkolási és festési munkái  
 Fűtés korszerűsítés és hőszigetelés 
 Légtechnika és szellőzés kialakítása 
 Villamoshálózat felújítása 
 Víz- és szennyvízrendszer felújítása 
 
A padlás szigetelése 14 cm kőzetgyapot lemezzel tör-
tént. A meglévő belső burkolatok, valamint aljzatok 
elbontásra kerültek, majd új szerelőbeton készült, 
talajnedvesség elleni szigeteléssel, valamint 5 cm 
hőszigeteléssel.  
 A csoportszobákban keményfa parketta, az előtérben, 
valamint a mosdóban kerámia burkolólapok le-
fektetése történt az aljzatkiegyenlítés elvégzése után. 
A régi mészfestés lekaparásra került, a falakat, 
mennyezetet glettelés után  kétrétegű diszperziós fes-
téssel látták el.  
A meglévő villamos szerelvények, valamint vezeté-
kek elbontásra kerültek, az új rendszer védő-
csövekbe valamint szerelvénydobozokba került be-
fűzésre, beépítésre, új,energiatakarékos világítótestek-
kel.  
A régi  víz és lefolyóvezetékek, szerelvények elbontás-
ra kerültek, helyükön új mosdók, WC-k valamint zu-
hanyzó kerültek elhelyezésre.  
A meglévő fűtőtestek leszerelésre kerültek,  majd új 
központi fűtési rendszer kialakítására került sor lapradi-
átorokkal. A csoportszobák légkezelését újonnan kiépí-
tett központi szellőztető készülék,valamint légvezeté-
kek biztosítják.  

A közbeszerzési eljárás 2. része keretében az alábbi eszkö-
zök beszerzésére került sor:  
 

 

Fenyő lambéria, falra rögzítve 23 m2 

4 elemes fenyő szekrénysor, pácolt,  
90 cm széles, 240 cm magas, 2 elem  
polcos, 2 zárt 

1 db 

Felül nyitott polcos, alul 2 fiókos fe-
nyőfa szekrény 

2 db 

Fenyő óvodai íróasztal, keményfa  
tetővel 

1 db 

Felnőtt szék fenyőfából pácolt 3 db 

Trapéz alakú asztal keményfa lappal 8 db 

Bükkfa óvodai szék pácolt 20 db 

Norbi óvodai fektető 45 db 

Norbi óvodai fektető-tartó 2 db 

Fektető tartozéka: Steppelt lepedő 45 db 
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Körzeti ápolónők ünnepeltek Hercegkúton 

 

Szakmai körben is megünnepelték  
Szűcs Istvánné  hercegkúti körzeti ápolónőt 

 abból az alkalomból, hogy 2016. július 1-én 
 Pro Sanitate díjat vehetett át  
Balogh Zoltántól, az Emberi 
 Erőforrások Miniszterétől. 

 
 

DR. KÖTELES LÁSZLÓ HÁZIORVOS  BETEGSZABADSÁGON 
VAN, A HELYETTESÍTÉS IDEJE ALATTI  RENDELÉSI  

IDŐRŐL KÉRJÜK TÁJÉKOZÓDJANAK AZ ORVOSI RENDELŐ 
ELŐTTI HIRDETŐTÁBLÁRÓL. 

 

Orvosi ügyelet: 47/311-456  
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Nemzetiségi Nap  
Vámosújfaluban 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A Heimat Néptánc Egyesület utánpótlás 

 tánccsoportja 2016. szeptemberében  

Vámosújfaluban lépett fel, ahol a 

 Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat  

szervezésében első alkalommal került  

megrendezésre a Nemzetiségi Nap. 

Kulturális Örökség Napja 
Bodrogolasziban  

A 2016. szeptember 24-25-én megrendezett országos 
rendezvénysorozathoz Bodrogolaszi Önkormányzata az 
Árpád kori római katolikus templommal csatlakozott, 
melyet a Hercegkútról érkezett vendégek is örömmel  
megtekintettek az e hétvégén ünnepélyesen átadott 
Szent Erzsébet Zarándokpihenővel  együtt.  



. 14 

A ZEMPLÉN Csoport 2016/2017.évi  
bajnokság sorsolása – őszi idény  

 
 

6.forduló 
2016.10.01    szombat    15:00     Olaszliszka - Cigánd II 
2016.10.01    szombat    15:00    Golop  - Mád ÖFI   
2016.10.02    vasárnap   15:00     Kovácsvágás - Hercegkút 
2016.10.02    vasárnap   15:00      Bodrogolaszi - Ricse 
       STK  - Szabadnapos 
 
7.forduló 
2016.10.08    szombat    15:00      Ricse  - STK 
2016.10.09    vasárnap   15:00    Kovácsvágás    -Cigánd II   
2016.10.09    vasárnap   15:00   Hercegkút - Bodrogolaszi     
2016.10.09    vasárnap   15:00  Mád ÖFI  - Olaszliszka 
       Golop  - szabadnapos      
 
 
8.forduló 
2016.10.16    vasárnap    14:30      Golop  -  Olaszliszka 
2016.10.16    vasárnap    14:30  STK  - Hercegkút 
2016.10.16    vasárnap    14.30  Bodrogolaszi - Cigánd II 
2016.10.16    vasárnap    14.30  Kovácsvágás - Mád ÖFI 
           Ricse  - szabadnapos 
 
9.forduló 
2016.10.22    szombat     14:30     Golop  - Kovácsvágás   
2016.10.22    szombat     14:30      Hercegkút - Ricse 
2016.10.22    szombat     14:30       STK  - Cigánd II 
2016.10.22    szombat     14:30      Mád ÖFI  - Bodrogolaszi 
        Olaszliszka - szabadnapos 
 
10.forduló 
2016.10.29    szombat     13:30       Cigánd II  - Ricse 
2016.10.29    szombat     13.30   Golop  - Bodrogolaszi 
2016.10.29    szombat     13:30       Olaszliszka - Kovácsvágás 
2016.10.30    vasárnap     13:00       Mád ÖFI  - STK 
        Hercegkút - szabadnapos 
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11.forduló 
2016.11.05    szombat     13:00            Ricse - Mád ÖFI 
2016.11.06    vasárnap    13:00       STK  - Golop 
2016.11.06    vasárnap    13:00    Bodrogolaszi - Olaszliszka 
2016.11.06    vasárnap    13:00       Cigánd II -Hercegkút 
        Kovácsvágás - szabadnapos 
 
12.forduló 
2016.11.12    szombat     13.00   Golop  - Ricse 
2016.11.12    szombat     13.00   Olaszliszka - STK 
2016.11.13    vasárnap    13.00   Mád ÖFI  - Hercegkút 
2016.11.13    vasárnap    13.00   Kovácsvágás - Bodrogolaszi 
        Cigánd II  - szabadnapos 
 
13.forduló 
2016.11.19     szombat    13.00   Ricse  - Olaszliszka 
2016.11.19     szombat    13.00   Cigánd II  - Mád ÖFI 
2016.11.20     vasárnap   13.00   Hercegkút - Golop 
2016.11.20     vasárnap   13.00   STK   - Kovácsvágás 
        Bodrogolaszi -szabadnapos 
 
Megjegyzés: 
Az utánpótlás (tartalék) mérkőzés a felnőtt mérkőzés előtt 2 (kettő) órával előbb kezdőd-
nek. 
A  8. forduló valamennyi mérkőzése vasárnap,  a 9. fordulóé pedig szombaton lesz munka-
nap átrendeződése miatt! (október 23.) 
A  10. fordulóban óra átállítás van, emiatt eltérő a szombati és a vasárnapi kezdés. 
           
      Zemplén Versenyszervező Bizottság   

Hercegkút Község Önkormányzata és a 

 Hercegkúti Római Katolikus Egyházközség  

szeretettel hívja és várja a nyugdíjasokat 

2016. november 18-án (pénteken)  

14.00 órakor kezdődő 

Nyugdíjas Találkozóra! 
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Sporthírek 
2016/2017 –es Megye III. labdarúgó bajnokság őszi szezon 

1. forduló 
2016.08.28. (Vasárnap)     17.00 
Hercegkút SZABADNAPOS 
 
2. forduló 
2016.09.04. (Vasárnap)     16.30 
Hercegkút  – Cigánd II. 0:10 
Bordás Cs, Orosz I, Bányai G, Kiss A, Tóth Á, Tuss P, Nagy-Varga P, Ráski P (Götz M), 
Erdős M, Hoffmann R, Ringer Z (Egyed A) 
 
3. forduló 
2016.09.11. (Vasárnap)     16.30 
Hercegkút  – MÁD ÖFI 3:0  IFI:  3:0 
Bordás Cs, Bányai G, Kiss A, Tuss P, Nagy-Varga P, Ráski P, Götz M, Papp D, Hoffmann L, 
Erdős M, Hoffmann R 
Gólszerzők: Hoffmann R, Tuss P, Nagy-Varga P 
 
4. forduló 
2016.09.17. (Szombat)     16.00 
Golop  –  Hercegkút   1:1  IFI:  3:0 
Bordás Cs, Orosz I, Tuss P, Nagy-Varga P, Tóth Á, Bordás P, Tóth D (Pachman Zs), Hoffmann L (Braun Zs), Er-
dős M, Horváth T, Csomós M 
Gólszerző: Nagy-Varga P 
 
5. forduló 
2016.09.25. (Vasárnap)     16.00 
Hercegkút  – Olaszliszka 2:7  IFI:  0:2 
Bordás Cs, Orosz I, Bordás P, Ráski P, Bányai G, Tuss P, Nagy-Varga P, Erdős M,  
Csomós M, Tóth D, Horváth T (Hoffmann R) 
Gólszerzők: Tuss P, Erdős M 

Tokaji Szüreti Napok 


