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Mari néni, köszönjük a harangozói szolgálatot! 

Göncfalvi Jánosné, Mari néni 2002. október 1-től vé-
gezte egyházközségünkben a harangozói feladatokat, a 
liturgiához kapcsolódó fontos isten- és emberszolgála-
tot. Hivatásnak tekintette, s mindvégig elhivatottság-
gal, örömmel és alázattal végezte a templomi munkát. 
Az utóbbi években egyszer-egyszer már felvetette, 
hogy egyre fáradtabbnak érzi magát, s egyre nehezeb-
ben tudja ellátni feladatait. Az év elején pedig bejelen-
tette, hogy szeptember végéig vállalja még a munkát, s 
ezt az év folyamán többször is megerősítette. Sajnál-
tuk, de megértettük. 
 

Szeptember 25-én, vasárnap látta el utoljára a harango-
zói és sekrestyési szolgálatot. Ezen a napon mondott 
köszönetet az egyházközség hűségesen végzett szolgá-
latáért. A ministránsok nevében Rák Eszter verssel, 
Stumpf Soma pedig egy csokor virággal köszönte meg 
Mari néni jóindulatát, részükre nyújtott sok-sok segít-
ségét. Feri atya, egyházközségünk plébánosa megkö-
szönte közvetlen munkatársának odaadással és lelkiis-
meretesen végzett szolgálatát. Kérte a Mindenhatót, 
hogy jutalmazza meg fáradozásaiért. Ezt követően 
Feri atya felolvasta Őszentsége Ferenc Pápa áldását és 
átadta a Vatikánból érkezett erről szóló oklevelet. 
 

A képviselőtestület és a hívek nevében Naár János 
világi elnök mondott hálát Mari néni elkötelezett szol-
gálatáért és átadta az egyházközség ajándékát, a Szé-
kely Bertalan-díjas Incze Mózes Csengőima című gra-
fikáját.  

 

 

 

Az öreg kút csendesen adja  

vizét...Így telik minden napja. 

Áldott élet ez!  - fontolgatom: 

csak adni, adni minden napon! 

 

Ilyen kúttá kellene lennem! 

Csak adni teljes életemben! 

Csak adni? Terhet is jelenthet. 

Jó kút, nem érzed ezt a terhet? 

 

Belenézek... tükre rám ragyog: 

„Hiszen a forrás nem én vagyok! 

Árad belém, csak továbbadom 

Örömmel, szeretettel,  szabadon”.. 
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Kedves Mari néni! 
Ma is őrzöm annak a 14 évvel ezelőtti estének az emlékét, 
amikor esperes úrral otthonában felkerestük és felkértük a 
harangozói szolgálatra.  
Bizakodással mentünk, hisz tudtuk, hogy szereti a templo-
mot, a szertartások rendszeres látogatója, aki részt vesz a 
társulati áhítatok szervezésében és vezetésében is.  
A felkérést nyugalommal fogadta, nem keresett kifogáso-
kat, megtiszteltetésként értékelte a kérésünket. Szavaiból 
éreztük, hogy megtaláltuk az egyházközségünk harangozó-
ját. Miután gyermekei támogatását is megkapta a döntésé-
hez, jelezte, hogy elvállalja a szolgálatot. 
Márai Sándor – akinek Stumpf György, a későbbi Sarlós 
György plébános volt Kassán a házitanítója – a Füves-
könyv című gondolatgyűjteményében az élet értékéről a 
következőt vallja: „Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, 
amellyel az emberek ügye felé fordulunk.”   
A harangozó munkája igazi szolgálat, azaz hivatás, ahogy a 
költő is írta: 

„A harangozó tudja, 
alázat szolgálni. 

Csak hittel és lélekkel 
lehet ezt csinálni.” 

Nehéz összefoglalni mindazt, amit Mari néni az elmúlt 14 
év folyamán tett a Jóistenért és a hívekért.   
Részt vett a szertartások előkészítésében, liturgikus cselek-
ményekben, szükség esetén helyettesítette a kántort és a 
ministránsokat. 
Mindemellett takarított, mosta a templomi textíliákat, ve-
zette a szentmise felajánlások nyilvántartását, zarándokla-
tok szervezésében vett részt, gondozta a plébánia virágait 
és még hosszasan sorolhatnánk. 
Mindemellett volt ideje és gondja a ministránsokkal való 
foglalkozásra éppúgy, mint a különböző ünnepi alkalmak 
– mint pl. keresztúti ájtatosság, szentmise a Gombos-
hegyi Kálvárián, hotykai búcsú – előkészítésére, rendezvé-
nyek lebonyolításába való besegítésre. Mindezeket hallat-
lan munkabírással, szerénységgel és segítőkészséggel vé-
gezte, sokszor észrevétlenül. A Jézus Szíve és Rózsafüzér 
Társulat tagjaként aktív résztvevője volt a szentségimádás-
oknak, rózsafüzér imádságoknak és litániáknak, imaórák-
nak, s kérjük, hogy ezt a jövőben is végezze majd.  

A jövőben is csodálattal hallgatjuk gyönyörű hangját, és 
örömmel fogadjuk az új énekek betanítását. Külön 
megköszönjük, hogy mindig kiállt az egyházközségi 
hagyományok megőrzéséért.  Megköszönöm az együtt-
működését, az észrevételeit és tanácsait is, és kérem ezt 
a jövőben is. 
A képviselő-testületünk és az egyházközségünk valam-
ennyi tagjának háláját és köszönetét fejezem ki Mari 
néninek a 14 éven át elhivatottsággal, lelkiismeretesen 
végzett szolgálatáért, áldozatos munkájáért, amellyel 
gazdagította az egyházközségi hitéletet. Megköszönjük 
a Jóistennek, hogy ilyen jó harangozót rendelt mellénk 
és kérjük, hogy tartsa meg még sokáig mindnyájunk 
nagyobb örömére. 

Naár János világi elnök 

 
Nem tudok magamhoz térni a meghatottságtól ami 
engem ért vasárnap az utolsó munkanapomon. Gon-
doltam Plébános Úr pár szóval megköszöni szolgála-
tomat, esetleg kapok egy virágcsokrot és ezzel elége-
dett lettem volna. 
Plébános Úrnak köszönöm a szép szavakat, hogy 
ilyen rövid idő alatt ennyire értékelte a munkámat. 
„Köszönöm” 
Nagyon jó egészséget kívánok neki, hogy sokáig tud-
ja szolgálni egyházközségünket. Világi elnökünknek, 
Naár Jánosnak köszönöm a felsoroltakat, még Ince 
Mózes festőművészt is igénybe vette, hogy méltómó-
don megköszönje munkámat. „Köszönöm” 
Az igen jól esett, még a ministránsok is elköszöntek 
tőlem „ köszönöm nekik”. Erzsike néninek is meg-
köszönöm a sok segítséget, mert ha gondom volt ő 
mindig szívesen segített, félretette a saját dolgát és 
jött szó nélkül. 
Megköszönöm a Jó Istennek, hogy erre a szolgálatra 
meghívott, erőt, egészséget adott, mert életemben 
ilyen boldog nem voltam, mint ezalatt a 14 év alatt, 
hogy őt szolgálhattam. Ha valakit megbántottam, 
most kérek bocsánatot. 
Köszönöm mindenkinek a jóságát. 

   Göncfalvi Jánosné 
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2016. október 12-i képviselő-testületi ülés 
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-
testülete 2016. év októberében két alkalommal ülése-
zett a településrendezési eszközök felülvizsgálatával 
kapcsolatban. Október 12-én tartott ülésen a véle-
ményezési szakaszának lezárásáról hozott döntést a 
testület. Az előterjesztésben elhangzott, hogy a  tele-
pülésrendezési terv módosítás folyamata a lezáró 
szakaszához érkezett, az állami főépítész részére a 
végső szakmai véleményezés anyaga megküldésre 
kerülhet. Ezt követően még egy döntés van hátra, 
rendelettel kell elfogadnia a képviselő-testületnek az 
új helyi építési szabályzatot, miután megjön a főépí-
tészi vélemény. A képviselő-testület a véleményezési 
szakasz lezárásáról az alábbiak szerint döntött:  
Hercegkút Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a 314/2012. (XI.8.) Korm. rende-
let (továbbiakban ”Kr.”) 39.§ (2) bekezdése szerint, a 
Hercegkút közigazgatási területe egy részére vonat-
kozó településrendezési eszközei felülvizsgálatának 
véleményezése során a partnerektől, az államigazga-
tási szervektől, az érintett helyi önkormányzatoktól 
beérkezett észrevételeket, az azokra adott szakmai 
tervezői válaszokban foglaltak szerint. 
 Megállapítja, hogy fentieknek megfelelően a telepü-
lésrendezési eszközök felülvizsgálatának véleménye-
zési szakasza jelen döntéssel lezárult. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervező által 
összeszerkesztett dokumentációt,a „Kr.” 40. § (1) 
bekezdése szerinti végső szakmai véleményezésre az 
illetékes állami főépítésznek megküldje. 
 
2016. október 14-i képviselő-testületi ülés 
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Ható-
sági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztá-
lya  állami főépítészétől érkezett végső szakmai véle-
mény megérkezését követően Hercegkút település-
szerkezeti terv módosításáról és szabályozási terv 
módosításáról hozott döntést a képviselő-testület.  
 
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-
testületének 
48/2016 (X.42.) határozata:  Hercegkút település-
szerkezeti terv módosításának jóváhagyásáról  

 

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

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

Hercegkút Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta Hercegkút Településszerkeze-
ti Tervének és Településszerkezeti Terv Leírásának 
módosítását és az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § 
(3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján az alábbi döntést hozza: 
1./ A Németh és Társa Településrendezési és Építé-
szeti Tervező Iroda Bt. által készített Hercegkút Te-
lepülésszerkezeti Terv módosítását jelen határozat 
és annak 1. mellékletét képező  településszerkezeti 
Terv Leírás, valamint a 2. mellékletét képező TSzT-
1 jelű Településszerkezeti Terv szerint állapítja meg. 
2./ A településfejlesztési, településrendezési tevé-
kenységek engedélyezése során az 1. pontban meg-
állapított Településszerkezeti Terv Leírásában és a 
Településszerkezeti Tervben foglaltakat együttesen 
kell alkalmazni. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

 
Hercegkút Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 
8/2016. (X.15.) önkormányzati rendelete 

Hercegkút Község Helyi Építési Szabályzatáról 
szóló  9/2004. (VIII.26.) önkormányzati  

rendelet módosításáról  
 

Hercegkút Község Önkormányzat Képviselő-
testülete az épített környezet alakításáról és védel-
méről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) 
bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 
valamint az épített környezet alakításáról és védel-
méről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) be-
kezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált telepü-
lésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési esz-
közökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 30. § (1) bekezdésében biztosított vélemé-
nyezési jogkörében eljáró B.-A.-Z. Megyei Kor-
mányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Tör-
vényességi Felügyeleti Főosztály; B.-A.-Z. Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvé-
delmi Főosztály;  

mailto:hercegkut@pr.hu
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 Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága; Országos 
Vízügyi Főigazgatóság; B.-A.-Z. Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság; B.-A.-Z. Megyei Kormány-
hivatal Népegészségügyi Főosztály; Nemzeti Közle-
kedési Hatóság Útügyi, Vasútügyi és Hajózási Hiva-
tala;  Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hiva-
tal; B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal 
MűszakiEngedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosz-
tály; Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ; B.-A.-Z. Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal;   B.-A.-Z. 
Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály; B.-
A.-Z. Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és 
Erdőgazdálkodási Főosztály; Honvédelmi Miniszté-
rium Hatósági Hivatala; B.-A.-Z. Megyei Rendőr-
főkapitányság;  Nemzeti Média- és Hírközlési Ha-
tóság Hivatala és a szomszédos települések vélemé-
nyének kikérésével  Hercegkút Helyi Építési Sza-
bályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 9/2004. 
(VIII.26.) számú rendeletét (továbbiakban Rende-
let ) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. §   A R.  4. § (2) bekezdése első mondata az aláb-
biak szerint módosul:   

„(2) Beépítésre szánt területen építési engedélyt 
adni csak teljes vagy részlegesen közművesített 
ingatlan esetén lehet.” 
 

2. § A R.  5. § (1) és (2) bekezdés a hatályát veszti, a 
(3) bekezdés (1) bekezdésre a (4) bekezdés (2) be-
kezdésre módosul. 

3. §  (1)  A R.  10. § az alábbi (1/A) ponttal egé-
szül ki: 
    „ (1/A) A kereskedelmi szolgáltató terület 
az alábbi alövezetekre tagolódik: 
             - meglévő kereskedelmi szolgáltató terület: 
Gksz/m 
             - tervezett kereskedelmi szolgáltató terület: 
Gksz/t 
(2)  A R.   10. § (1) bekezdése 1/B bekezdésre mó-
dosul. 
(3)  A  R.  10. § (4-11) bekezdései előtt az alábbi 
hivatkozás kerül bevezetésre: 
    „ A meglévő Gksz/m jelű kereskedelmi szol-

gáltató területre vonatkozó építésügyi előírá-
sok: 

(4)   A R.   10 § az alábbi (12) bekezdéssel egészül 
ki: 

       „ (12)  A tervezett Gksz/t jelű kereskedelmi 
szolgáltató terület övezetén: 

            a) kialakítható legkisebb telek területe 
4000 m2, 

            b) a létesítés  
                - szabadonálló formában, legfeljebb 40 
% mértékű beépítéssel, 

                - 7,5 m átlagos építménymagasságú 
épületekkel, - a technológiai igény miatti szüksé-
gességből legfeljebb 12,5 m legnagyobb épít-
ménymagasságú épületrészekkel, 

                - a beépített és burkolt felületek legke-
vesebb 20 % zöldfelület megtartásával 
engedélyehető, 

            c) kialakított létesítmények használata 
legfeljebb részleges közművesítés  meglétének 
igazolása mellett engedélyezhető      

 
4. §  A R.  az alábbi 10/A. §-al egészül ki: 
 
„10/A § 

a kereskedelmi szolgáltatói területek öveze-
teinek telekre vonatkozó összefoglaló sza-
bályozása  
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      (4)  A R.  az alábbi 21/A §-al egészül ki:     

             „21/A §  Világörökségi területek, országos   

            védelem alatt álló területek” 

           „ (1) A világörökségről szóló 2011. évi 

LXXVII törvény alapján Tokaj-hegyaljai 

történelmi    borvidék kultúrtáj az 

UNESCO Világörökség Bizottsága határo-

zata alapján a Világörökség Jegyzékbe fel-

vett, világörökségi címmel rendelkező hely-

szín, amelyet a kulturális örökség védelmé-

ről szóló jogszabályok alapján nyilvánítot-

tak védetté, és ekként kulturális örökségi 

védelmet élvező terület. 

      „(2) A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék tör-

téneti tájjá nyilvánításáról szóló 5/2012. (II. 

7.) NEFMI rendelet alapján Hercegkút teljes 

kül- és belterülete Tokaj-hegyaljai történelmi 

borvidék néven történeti tájként műemléki 

védelemben alatt áll.” 

      „(3) A fejlesztések megvalósításához a Forster 

Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyon-

gazdálkodási Központról szóló 199/2014. 

(VIII. 1.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése 

alapján az örökségvédelmi nyilvántartás rele-

váns adatait figyelembe kell venni.” 

 

(5) A R.   21. § számozása 21/B § számozásra mó-

dosul. 

(6) A R. 22. § (1) bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

„(1) Levegőtisztaság-védelmi előírásokat a 

306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet és 

a 4/2011. (I.14.) VM rendelet előírásai 

tartalmazzák.” 

(7)  A R.  22. § (2) bekezdése második mondata az 

alábbiak szerint módosul: 

„(2)  Gazdasági területeken a 27/2008. (XII. 3.) 

KvVM-EüM együttes rendelet l. számú 

mellékletének 4. sora szerint a megenge-

dett zajterhelési határérték nappal 55 dB, 

éjszaka 45 dB, üzemi tevékenységtől szár-

mazó zaj kibocsátás esetén.” 

5. §  (1)  A R.   11. §-a az alábbi (8) és (9) bekezdéssel 

egészül ki:  

 „ (8) Különleges növénykert (Knk) övezet terüle-

tén csak a terület rendeltetésszerű használatával 

és fenntartásával kapcsolatos üzemi építmények 

helyezhetők el.” 

 

„(9) A Knk jelű különleges növénykert terület öveze-

tén: 

          a) kialakítható legkisebb telek területe K 

(kialakult, tovább nem osztható), 

            b) a létesítés  

                - szabadonálló formában, legfeljebb 10 

% mértékű beépítéssel, 

                - 4,5 m átlagos építménymagasságú 

épületekkel, 

                - a beépített és burkolt felületek legke-

vesebb 80 % zöldfelület megtartásá-

val engedélyehető, 

            c) kialakított létesítmények használata 

legfeljebb részleges közművesítés meg-

létének igazolása mellett engedélyezhe-

tő”      

 

6. §   A véleményezési eljárás lefolytatása során a véleménye-

zők állásfoglalásai alapján  

 A R.  5. § (1) és (2) bekezdése törlésre kerül, egy-
úttal a (3) bekezdés (1) bekezdésre, a (4) be-
kezdés (2) bekezdésre módosul.  

 A R.   8. § (8) bekezdése az alábbiak szerint mó-
dosul: 

            „(8)  A Hotyka-patak part éleitől számított 

3,0 méter széles parti sávot szabadon kell 

hagyni.” 

       (3) A R.   16. § (5) bekezdése az alábbiak szerint 

módosul:     

          „ (5) Az erdőről, az erdő védelméről és az er-

dőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXIII          

           törvényben foglaltakat mindenkor be kell tar-

tani.” 
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(8)  A R. 22. § (3) bekezdés első mondata az aláb-
biak szerint módosul: 

   „  (3) Vízvédelmi szempontból a település tel-
jes területe a felszín alatti vizek védelmé-
ről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormány-
rendelet, (Kr.) illetőleg a felszín alatti víz 
állapota szempontjából érzékeny területe-
ken lévő települések besorolásáról szóló 
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelt mel-
léklete alapján fokozottan érzékeny terü-
let, valamint kiemelten érzékeny felszín 
alatti vízminőség védelmi területnek mi-
nősül, a tiltásokat, korlátozásokat a Kr. 
vonatkozó előírásai alapján kell meghatá-
rozni.” 

(9)  A R. 22. § (3) bekezdés harmadik mondata az 
alábbiak szerint módosul: 

 „(3)  A kibocsátott szennyvíz minősége meg 
kell, hogy feleljen a vízszennyező anyagok 
kibocsátásaira vonatkozó határértékekről 
és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet elő-
írásainak.” 

(10) A R. 22. § (4) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul 

   „  (4)   Hulladékgazdálkodási szempontból fo-
kozottan érvényt kell szerezni a hulladék
-gazdálkodással kapcsolatos követelmé-
nyeknek és kötelezettségeknek, amelyek 
részletes szabályait a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény és a veszé-
lyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevé-
kenységek hatályos szabályait a 225/2015. 
(VIII.7) Kormányrendelet tartalmazzák.” 

7. §  (1)  A rendelet a kihirdetése napjától számított 
15. napon lép hatályba.  
(2)  A rendelet a Hercegkút Szabályozási Terv 

módosítás mellékletét képző  SZT-1 számú 
rajzi munkarésszel együtt érvényes.   

 
 
2016. október 26-i képviselő-testületi ülés 
A településrendezési terv módosítását követően ok-
tóbert végén tárgyalhatta Hercegkút Község Önkor-
mányzat képviselő-testülete a Megállapodás megköté-
sét a Tokaji Szőlő- és Bortermelési Közösségi Infra-
struktúra Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társasággal. Rák József polgármester kiemelte, hogy 
hosszú hónapok óta tartó egyeztetési folyamat lezárá-
saként lehetőség nyílik a Tokaji Szőlő- és Bortermelé-
si Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kor-
látolt Felelősségű Társasággal (Társaság)  a Megálla-
podás megkötésére a 034/8 hrsz ingatlan hasznosítá-
sára vonatkozóan.  A képviselő-testület tájékoztatást 
kapott arról, hogy a  Társaság jogi képviselőjével, il-
letve a Nonprofit Kft budapesti székhelyi jogászaival 
is le lett egyeztetve a Megállapodás tervezete.  
 
A jegyző elmondta, hogy a megállapodás preambulu-
ma tartalmazza azt a tényt, hogy Magyarország Kor-
mánya a Központi költségvetés Földművelésügyi Mi-
nisztérium fejezet terhére  támogatásba részesíti a 
Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanács szakmai felada-
tai ellátását, melynek segítségével  Tokaj- Közösségi 
Infrastruktúra Alap Projekt  valósul meg a Tokaji 
Borvidéken.  
 
A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanács a Projekt  
végrehajtására létrehozta a Tokaji Szőlő- és Borter-
melési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaságot.  A Földművelés-
ügyi Minisztérium és a Társaság között létrejött tá-
mogatási szerződés biztosítja a beruházás teljes pénz-
ügyi forrását . 
 

(http://www.tokajiborvidek.hu/pdf/MTkivonat2016.pdf 
oldalon megtekinthető a tervezett Közösségi Infrastruktúra 
Alap projekt Megvalósíthatósági Tanulmányterve) 
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  A képviselő-testület az előterjesztés alapján a kö-
vetkező határozatot hozta:  
„Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-
testületének 
49/2016 (X.42.) határozata:  Megállapodás meg-
kötése a Tokaji Szőlő- és Bortermelési Közösségi 
Infrastruktúra Központ Nonprofit Korlátolt Fele-
lősségű Társasággal 
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-
testülete egyetért azzal a Megállapodással, mely a 
Tokaji Szőlő- és Bortermelési Közösségi Infra-
struktúra Központ Nonprofit Korlátolt Felelőssé-
gű Társaság és az Önkormányzat között a  Herceg-
kút 034/8 hrsz alatti ingatlanon megvalósítandó 
közösségi célokat szolgáló szőlőfeldolgozó és bo-
rászati üzem létrehozásával kapcsolatban szabá-
lyozza a Társaság és az Önkormányzat együttmű-
ködését.  
A képviselő-testület felhatalmazza Rák József pol-
gármestert a Megállapodás aláírására és B-A-Z Me-
gyei Kormányhivatal Sátoraljaújhelyi Járási Hivata-
la Földhivatali Osztálya felé történő benyújtására.  
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos” 
 
Ezen az ülésen döntött továbbá a képviselő-
testület arról, hogy az  Abaúj-Zempléni Szilárdhul-
ladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás  elő-
terjesztése alapján a   Hernád Völgye és Térsége 
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 
100.000,-Ft törzsbetét nyilvántartási értékű üzlet-
részt elővásárlási jog gyakorlása nélkül megszerez-
ze:  
Hercegkút Község Önkormányzata úgy határozott, 
hogy a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-
kezelési Önkormányzati Társulás 2016. október 20. 
napján kelt és a Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék 
Gazdálkodási Önkormányzati Társulás felé címzett 
100.000,-Ft törzsbetét nyilvántartási értékű üzlet-
rész 100.000,-Ft vételár fizetésére kötelezettséget 
vállaló szándéknyilatkozat ismeretében, hogy Her-
cegkút Község Önkormányzata az őt megillető 
törvényes elővásárlási jogát az ügylettel összefüg-
gésben nem kívánja gyakorolni és elővásárlási jogá-
val nem él.” 
 

dr. Stumpf Enikő jegyző 

Az Önkormányzat előzetes egyeztetések alapján  
kifejezetten a Projekt régióbeli beruházás helybeli 
megvalósítása céljából megszerezte   a beruházás 
helyszínéül szolgáló- jelenleg még „szántó” művelési 
ágban nyilvántartott ingatlanok  tulajdonjogát,  te-
lekegyesítési eljárást folytatott le, és a településren-
dezési tervét úgy módosította, hogy  - az illetékes 
építési hatóság nyilatkozatával is igazoltan – a beru-
házási helyszín kereskedelmi, szolgáltató gazdasági 
övezeti besorolású ingatlanként szabadon álló be-
építési móddal 40 %-os beépítettséggel  szőlőfeldol-
gozó, borászati célú épülettel  beépíthető legyen.  
 

A megállapodás célja : „a Tokaji borvidék északi 
régiójában a Hercegkút település közigazgatási terü-
letén a  Projekt részeként megvalósuló, közösségi 
célokat szolgáló  
szőlőfeldolgozó és borászati üzem  ( a továbbiakban 
üzem ) létrehozásával kapcsolatban  szabályozza a 
Társaság és az Önkormányzat együttműködését, 
különös tekintettel  
- az építési beruházás megvalósítását 
- a beruházás helyszíne tulajdonjogának  rendezését  
- biztosítékokat és egyéb garanciákat  
- a lefolytatandó engedélyezési eljárásokat  
- a  felek  együttműködésének egyéb kérdéseit.” 
 

A Megállapodás rögzíti, hogy az Önkormányzat 1/1 
arányú tehermentes tulajdonát képezi  a hercegkúti 
034/8 hrsz alatt felvett, „szántó” művelési ágban 
nyilvántartott 3. minőségi osztályba tartozó 6598 
m2 térmértékű, 12,60  Ak értékű  Natura 2000 alá 
tartozó földterület. Az ingatlan per-,teher- és igény-
mentes és nincs  olyan tény, jog vagy körülmény, 
amely a Társaság birtokbalépését, használati jogát 
korlátozná vagy akadályozná (továbbiakban: beruhá-
zás helyszíne). Az okirat aláírásával  az Önkormány-
zat hozzájárul , hogy a Társaság  az I.1 pontban kö-
rülírt ingatlanon  teljes egészében saját költségén  a 
fentiekben megjelölt üzemet megépítse.  
A Társaság vállalja,  hogy a Projekt hatástanulmá-
nyában megjelölt üzemet jogerős építési engedély 
alapján 3 éven belül megépíti és használatba veszi.” 
 
Rák József polgármester hangsúlyozta, hogy törté-
nelmi jelentőségűnek ítéli  meg a lehetőséget, hogy a 
Tokaj –Hegyalján megvalósuló 3 közösségi célokat 
szolgáló szőlőfeldolgozó és borászati üzem közül az 
egyik Hercegkút határában fog megépülni, bízva 
abban,  hogy ez a jövő évben kezdődő beruházás 
segíteni fogja a kistermelőket és fel fogja lendíteni a 
település gazdasági életét.   
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Az előző találkozó alkalmával, – amelyre Ausztriá-
ban, Wachau-ban került sor – fenntartható turizmus-
sal és monitoring témával foglalkozó munkacsoport 
alakult és kezdte meg munkáját. Ezt folytatták a nem-
zetköz szakemberek most Tokaj-Hegyalján. A közös 
munka során kiemelt szerepet kapott a turizmus mo-
nitoring tevékenységének a vizsgálata, ahol is az egy 
nap alatt megforduló látogatók számának számlálása 
és motivációjának megismerése a cél. Szóba került az 
önkéntes táborok szervezésének lehetősége és a vi-
lágörökségi cím erejének vizsgálta is. A résztvevők 
tervei között szerepel a borvidékek örökségét és táj-
karakterét bemutató európai útvonalak kidolgozása, 
amely remek turisztikai kapocs lenne a borvidékek 
között. 
 
A szakmai munkán túl a ViTour hálózat az egyes vi-

lágörökségi helyszínek megismerését is fontosnak 

tartja, így a találkozó második részében a résztvevők 

a Tokaji Borvidéken tettek látogatást. A tokaji Világ-

örökségi Bormúzeum látogatásakor Posta György 

polgármester úr a Bormúzeum létrejöttének történe-

tét és céljait mutatta be. A Tokaji borvidék legfonto-

sabb örökségét, a szőlőtermesztés kultúráját Szepsy 

István bemutatása révén ismerhették meg a résztve-

vők.  

Hagyományosan évente egy-két alkalommal találkoznak 
az európai világörökségi borvidéki helyszínek a ViTour 
hálózat keretén belül, a kölcsönös együttműködés, ta-
pasztalatcsere és szakmai projektek kidolgozása jegyé-
ben. 2016. október 16-18. között a Tokaji borvidék 
adott otthont a nemzetközi szakmai eseménynek a To-
kaj Borvidék Fejlesztési Tanács keretei között működő 
Világörökségi Gondnokság szervezésében.  
 
A találkozón 6 világörökségi helyszín képviselői vettek 
részt, úgy, mint Burgundia, Lavaux, Fertö/
Neusiedlersee, Wachau, Piémont.  
 
A ViTour hálózatban részt vevő helyszínek az együtt-
működés jegyében megállapodást kötöttek a borvidéki 
tájak védelme és fenntartása érdekében, amelynek fon-
tos pontja többek között a világörökségi borvidékek 
tapasztalatcseréje. Erre a szakmai találkozókon való 
együttgondolkodás és jó gyakorlatok megvitatása kiváló 
alkalmat biztosít. Az idő folyamán 14 világörökségi 
borvidékre bővült hálózat ezeken az összejöveteleken 
kiemelten foglalkozik a helyi és regionális fejlesztési 
politikák hatékonyságával, a világörökségi kultúrtájak 
megvédése érdekében. Jelenleg 12 borvidék dolgozik 
együtt tényleges projektek megvalósításán.  

ViTour találkozó –  

Világörökségi borvidékek találkozója Tokaj-Hegyalján 
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Országos népszavazás—2016. október 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hercegkúton a választói névjegyzéken szereplő 566 fő  45,58 %-a, 258 fő vett részt a népszavazáson.  
Az érvényes szavazólapok száma 246, érvénytelen 12. Igen szavazat: 240, nem szavazat: 6. 

A ViTour találkozó az együttműködés jegyében 
tovább folytatódik, amelynek a következő helyszíne 
Burgundia lesz, 2017 áprilisában.  
Cél, hogy a szakmai találkozókon a fenntartható 
turizmus és monitoring témakörökben elhangzott 
tervek a közeljövőben konkrét projektek formájá-
ban valósuljanak meg és segítsék a világörökségi 
borvidékek fejlődését. 
 

Kolossváry Ivett 
kommunikációs referens 

Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft 

A világhírű borász a különleges geológiai értékek, a 
borkultúra kialakulásának története és a saját ta-
pasztalatainak ismertetésével vezette be a vendége-
ket a borvidék egyedülálló világába. Természetesen 
Hercegkúton a Gomboshegyi és Kőporosi pince-
sor sem hiányozhatott a világörökségi helyszínek 
felfedezéséből. Itt a szakembereket autentikus sváb 
ebéddel várták, ami különleges élmény volt min-
denki számára. A találkozó pedig a Patricius Bor-
ház látogatásával zárult egy kóstoló keretében.  
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Tájékoztató az egykori német kényszermunkásoknak 
adott elismerési juttatással kapcsolatban 

1. A Német Szövetségi Parlament költségvetési 
bizottsága 2016. július 6-án fogadta el az egyko-
ri német kényszermunkásoknak adható elis-
merési juttatásról szóló irányelveket. Eszerint 
az érintettek 2500 euró összegű jelképes juttatást 
kapnak az általuk elszenvedett kényszermunkás 
sorsért.  
2. Ki tartozik a jogosult személyek köréhez 
(Jogosultak)? A juttatás feltétele, hogy a kérelme-
zőt német állampolgársága vagy a német néphez 
való tartozása miatt 1939.09.01. és 1956.04.01. kö-
zött valamely külföldi hatalom kényszermunkára 
kötelezte. Csak az a személy jogosult a kérelem 
benyújtására, akit civil személyként köteleztek 
kényszermunkára.  
Megkaphatják-e a hátramaradottak a juttatást? 
Ha a jogosult 2015.11.27. és 2017.12.31. között 
elhunyt, akkor egy hátramaradottja (azaz egy 
gyermeke vagy a házastársa) megkaphatja a 
juttatást.  
3.  Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet? 
Az egyszeri juttatást csak az írásban benyújtott ké-
relemre kaphatja meg a kérelmező.  
A  k é r e l m e t  n é m e t  n y e l v e n ,  a 
Bundesverwaltungsamt, Außenstelle Hamm, 
Alter Uentroper Weg 2, 59071 Hamm, 
Deutschland címre kell elküldeni.  A kérelem 
benyújtására rendelkezésre áll egy külön nyomtat-
vány, amelyet a szöveg végén található honlapon 
tölthető le. 
Ha felvilágosításra van szükség, akkor az alábbi 
telefonos ügyfélszolgálat áll Németországban ren-
delkezésre: +49 (0) 22899 358 9800, e-mailen        
pedig az adz@bva.bund.de címen érdeklődhetnek. 
4. Mikor ér véget a kérelmezési időszak? A ké-
relmezési időszak 2017.12.31-én ér véget 
(jogvesztő határidő)  
5. Ki nem igényelheti a juttatást? Nem jogosult a 
juttatásra, aki méltatlan arra. Az irányelv 8. § 3. 
bek. alapján méltatlan az, aki - a nemzeti szocialista 
vagy valamely más önkényuralmi rendszernek je-
lentős támogatást nyújtott, vagy - háborús bűncse-
lekmény, ill. emberiesség elleni bűncselekményt 
követett el, abban résztvett, vagy magatartásával az 
emberiesség alapelveit megsértette, vagy - súlyosan 
kihasználta helyzetét saját érdekében vagy más hát-
rányára. 

www.bva.bund.de/zwangsarbeiter 

Információk a kérvény kitöltéséhez  
Amennyiben nem hiánytalanok a kérvényhez szükséges ira-
tok, akkor sajnos nem lehet kifizetni a juttatást. Éppen ezért, 
kérjük, vegyék figyelembe az alábbi tájékoztatást:  
az 1. ponthoz: Csak a jogosult, a hátramaradottja (lásd 2. 
pont), vagy egy meghatalmazottja (lásd 3. pont, szükséges a 
meghatalmazás) nyújthatja be a kérvényt; csak a jogosult vagy 
a hátramaradott részére fizetik ki a juttatást. A német néphez 
az a személy tartozik, aki hazájában hitet tett a németsége 
mellett, amennyiben ezt a hitvallást igazolják bizonyos jel-
lemzők, mint a származás, nyelv, nevelés, kultúra. Elegendő, 
ha a német néphez való tartozást valamilyen hivatalos doku-
mentummal igazolják. Kérjük, nyújtsa be a meglévő igazolá-
sokat (hiteles másolatban).  
Kérjük, hogy valamilyen hivatalos intézménnyel (pl. hatóság, 
a Németországi Szövetségi Köztársaság nagykövetsége vagy 
konzulátusa) töltesse ki a kérvény 2. oldalán található életben 
léti igazolást (1b pont „hivatalos szerv igazolása”), vagy 
nyújtson be egy aktuális lakcímbejelentő igazolást.  
a 2. ponthoz: Amennyiben a jogosult elhunyt a kérelem be-
nyújtása után, és erről tájékoztatást kap a 
Bundesverwaltungsamt, akkor ilyen esetben a haláleset után a 
juttatást kifizetik a hátra maradt házastársnak vagy gyermek-
nek. Ez akkor is érvényes, ha a juttatásra jogosult 2015.11.27-
e után hunyt el, és a hátra maradt házastárs vagy gyermek 
nyújtja be a kérelmet. A juttatási jogosultság megszűnik, ha a 
házastárs, ill. a gyermekek a különleges jogutódlást nem je-
lentik be 2017.12.31-ig.  
a 3. ponthoz: Ha a kérelmet harmadik személy nyújtja be, 
akkor erről megfelelően kell nyilatkozni, és mellékelni kell a 
meghatalmazást vagy a bírósági, ill. hatósági határozat hitele-
sített másolatát.  
a 4. ponthoz: A kényszermunka az a nem önkéntes, nem 
rövid ideig tartó munka, amelyet erőszakkal, büntetéssel vagy 
egyéb a személyt érzékenyen érintő bajjal való fenyegetés 
mellett kellett végezni. A lakhelyre való rendszeres visszaté-
rés azt jelent, hogy a kényszermunka általában rövid ideig 
tartott, és így nem jogosít fel a juttatásra. Kérjük, ide írja be a 
kényszermunkára vonatkozó adatokat és a megfelelő igazolá-
sokat.  
az 5. ponthoz: Kérjük, a zökkenőmentes kifizetés érdekében 
adja meg bankszámlaszámát és bankja adatait, a teljes címet, 
a nemzetközi BIC és IBAN kódokat. Amennyiben nem né-
met bankszámláról van szó, akkor kérjük, nyújtson be igazo-
lást a banktól (5. b. pont, pecsét és aláírás), hogy a saját 
számlájáról van szó.  
a 6. ponthoz: Kérjük, nyújtson be megerősítést arról, hogy 
helytálló adatokat adott meg. E nélkül a megerősítés nélkül 
hiányos a kérelme, és nem lehet azt feldolgozni. Az Ön által 
vagy az Ön kezdeményezésére megadott helytelen adatok 
miatt vissza lehet utasítani a kérelmet, vagy vissza lehet köve-
telni a már kifizetett juttatást.  
 

(A Bundesverwaltungsamt hivatalos közleménye) 
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A német állam rendelete alapján maximum 2500 
eurós, azaz 750 ezer forintos kárpótlásban részesül-
hetnek azok a ma  Magyarországon élő személyek is, 
akiket német állampolgárságuk vagy a német néphez 
való tartozásuk miatt 1939.09.01 és 1956.04.01 kö-
zött kényszermunkára köteleztek, tehát nem hadifo-
golyként, hanem civil munkásként hurcoltak el.  
 

Ha az egykori elhurcolt már nem el és                           

2015. november 27-én vagy 

 azt követően hunyt el  

(azért ezt a dátumot határozták meg, mert ekkor 

fogadták el a kárpótlásról rendelkező törvényt) 

 leszármazottja szintén 

 2017. december 31-ig végéig  

jelezheti igényét. 

 

A Hercegkút településről 1945. január 2-án             

elhurcolt és ma még élő személyek                

(továbbá 2015. november 27-ét követően                  

elhunyt elhurcolt hozzátartozója)   

részére a kérelem nyomtatvány közvetlenül 

megküldésre került.  
 

A kérelem kitöltéséhez szükséges további informá-
ciókat,  a Magyarországi Németek Országos Önkor-
mányzatának Hivatala által megküldött értelmezést 
segítő útmutatókat az LDU Hercegkúti Regionális 
Irodájának vezetője folyamatosan továbbítja valam-
ennyi régióban található német nemzetiségi önkor-
mányzat részére. 
 

 A  Hercegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke, Stumpf Andrásné igény esetén további tájé-
koztatást nyújt az igénylők részére. 

Kibővült a hadigondozotti ellátásra 
jogosultak köre 

 

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 
módosítása kibővítve az eddigi jogosultak körét, s 
támogatást kíván nyújtani a második világháborúban 
elesett, eltűnt és hadifogságban elhunyt katonák és 
munkaszolgálatosok özvegyeinek és árváinak, illetve 
mindazoknak, akiknek férje, édesapja 1938. novem-
ber 2-a és 1945. május 9-e között a volt magyar kirá-
lyi honvédség és csendőrség kötelékében szolgált, 
függetlenül állományviszonyától és rendfokozatától, 
és attól, hogy a II. világháborút lezáró Párizsi Béke-
szerződés következtében más ország állampolgárává 
vált, feltéve, hogy jelenleg magyar állampolgársággal 
is rendelkezik.  
A törvénymódosítás megnyitja a hadigondozotti 
jogosultságot azon magyar állampolgárok - volt ha-
diárvák, volt hadigyámoltak és volt hadigondozott 
családtagok – számára is, akinek igénye 1949. január 
1-je előtt bekövetkezett veszteségen alapul, azonban 
pénzellátását nagykorúvá válása 16. életév betöltése, 
illetve házasságkötése miatt, vagy politikai okból 
megszüntették, kérelmét elutasították, vagy kérelmét 
politikai okból elő sem terjesztette. 
A járadék megegyezik a hadigondozotti ellátásra jo-
gosultak havi rendszeres járadékának összegével, 
mely az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 30%-a. (jelenleg 8.550,-Ft)  
A rendszeres havi járandóságot igényelni lehet a ké-
relmező lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint 
illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási 
(fővárosi kerületi) hivatalában, külföldön élő és Ma-
gyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem 
rendelkező kérelmező esetében Budapest Főváros 
Kormányhivatalánál. 
Az eljárás során a jogosultság hadi eredetét egykorú 
szolgálati, katonai, kórházi iratokkal és hatósági iga-
zolásokkal, ezek hiányában más hitelt érdemlő mó-
don kell igazolni. A járási hivatal a kérelemről hatá-
rozattal dönt, amelynek alapján a kérelmező lakóhe-
lye szerint illetékes kormányhivatal fogja a járadékot 
folyósítani, vagy a nyugdíjjal együtt, vagy ennek hiá-
nyában önállóan. 
 

A Hercegkúton élő volt hadigyámoltak részére a              
Sárospataki Járási Hivatal ügysegédje 

november első szerdáján Hercegkúton a  
Községháza tanácskozótermében  
egész napos ügyfélfogadást tart. 

 
dr. Stumpf Enikő jegyző 
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Szüretvégi Vigasság 2016. október 22.  

Rendhagyó módon szüreti felvonulás és fellépés nélkül ünnepelték idén Hercegkút civil szervezetei és az érdek-
lődők az  időjárási és gazdasági szempontból sem éppen  legszerencsésebb szüret végét. A 2016. október 22-én 

délután a Művelődési Házban megtartott összejövetel, illetve a Freundschaft Egyesület tagjainak aktív                   
közreműködésével zajló előkészület jó hangulatban a közösségépítő, hagyományőrző célokat erősítette. 
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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! 

Suli-☼tár 
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