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Nagyböjti gondolatok
Minden év nagyböjtjének az elején Anyaszentegyházunk látható feje, a mindenkori római pápa üzenettel fordul a világ összes táján élő, Istenben hívő
ember felé. Ez az üzenet felfogható egy afféle nagyböjti lelki programként is, de annál sokkal több,
hiszen a nagyböjti idő konkrét tanításán túl az egész
keresztény élet megélésére vonatkozó útmutatásokat is ad számunkra. Nézzük, mit is hordoz számunkra az idei nagyböjti pápai üzenet.
„A nagyböjt a megújulás ideje az egyház, a közösségek és minden egyes hívő számára egy olyan környezetben, amelyet a világméretű önzés és a közömbösség jellemez. Egy olyan visszás helyzetről
van szó, amellyel keresztényként szembe kell néznünk” – fogalmazott Szentatyánk, Ferenc pápa a
nagyböjt kezdetére írt körlevelében. „Az egyház
olyan, mint egy kéz, amely megnyitja és nyitva tartja
az ajtót Isten szava és a szentségek szolgálata révén,
miközben a világ arra hajlik, hogy becsukja azt, és
önmagába zárkózzék. Éppen ezért ez a „kéz”, az
egyház soha nem lepődhet meg, ha megtapossák,
megsebzik. Az egyháznak szüksége van a megújulásra, hogy ne váljék közömbössé, és ne zárkózzék
önmagába.
Az egyház feladata: Isten szeretete megtöri a halálos önmagunkba zárkózást, ami nem más, mint maga a közömbösség. Az egyház tanítása és tanúságtétele ezt a szeretetet közvetíti. Ám tanúskodni csak
arról lehet, amit korábban már megtapasztaltunk. A
keresztény ember megengedi Jézusnak, hogy betöltse őt jóságával és irgalmával, hogy azután Krisztust
magára öltve ő is Isten és az emberek szolgájává
legyen. Erre utal a nagycsütörtöki liturgiában a lábmosás szertartása az Úr példája nyomán. Ezt a szolgálatot azonban csak az tudja megtenni, aki előbb
megengedte, hogy Krisztus mossa meg az ő lábát.

A nagyböjti idő alkalmas arra, hogy hagyjuk, hogy az
Úr szolgáljon bennünket szava, szentségei és főként
az Eucharisztia által, amelyben azzá leszünk, amit
magunkhoz veszünk: Krisztus testévé. Az egyház a
szentek közössége, mert a szentek is hozzá tartoznak, és azért is, mert szent dolgok közössége: benne
van Isten szeretete, melyet Krisztusban és minden
ajándékában kinyilatkoztatott számunkra.
Ahhoz, hogy megkapjuk és teljességében gyümölcsöztessük mindazt, amit Isten ad, két irányban kell
továbblépnünk a látható egyház határain. Először is:
a földi egyház az imádságban egyesül a megdicsőült
egyházzal. A mennyei egyház nem azért győzedelmes, mert hátat fordít a szenvedésnek, és önmagában örvend. Sokkal inkább azért, mert a szentek –
Krisztus szenvedése, halála és feltámadása által –
már legyőzték a közömbösséget, a keményszívűséget és a gyűlöletet.”
A pápa idézte Lisieux-i Szent Terézt, aki szerint „a
keresztre feszített Jézus szeretetének győzelme feletti öröm addig nem lesz teljes, amíg akár csak egyetlen ember is szenved a földön”. „Mi is részesedünk
a szentek érdemeiben és örömében, ahogyan ők is
részesednek a mi küzdelmünkben.

2
A helyi közösségeknek arra kell törekedniük, hogy
túllépjenek saját határaikon, és kapcsolatba kerüljenek az őket körülvevő társadalommal, főként a szegényekkel. Ez a küldetés türelmes tanúságtételt jelent Jézusról, aki az Atyához emeli az egész világot,
és benne minden embert.”

A Szentatya azt tanácsolja, hogy a másik ember
szenvedésére úgy tekintsünk, mint megtérésre hívó
felszólításra.

Ferenc pápa azt kéri tőlünk, hogy a nagyböjtöt a
szív átalakításának folyamataként éljük meg. A
szentatya a Jézus Szíve-litániából vett idézettel veA nagyböjtre szóló pápai üzenet az egyes emberhez lünk együtt szeretné kérni Krisztust: „Alakítsd szíis szól, aki éppúgy ki van téve a közömbösség kísér- vünket a te szent Szíved szerint!” Ehhez viszont az
tésének. „Mindenekelőtt imádkozzunk a földi és a kell, hogy engedjük Krisztusnak ezt az alakító munmennyei egyház közösségében” – hangsúlyozza a kát. S bátran higgyünk abban, hogy minél inkább
pápa. „Másodsorban a szeretet különféle megnyil- képes minket Krisztus alakítani, annál szebb lesz
vánulásai segíthetnek abban, hogy elkerüljük a kö- bennünk, körülöttünk, általunk is a világ.
zöny kísértését. Az egyház számos karitatív szervezetén keresztül gyakorolja a tevékeny szeretetet.”
Feri atya

3

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 Önkormányzat
2017. évi képviselő-testületi üléseiről
2017. január 13-i képviselő-testületi ülés
Az ülésen Rák József polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a 2017. évi közfoglalkoztatási
támogatási kérelmek összeállítása megtörtént. Január 11
-én a Megyei Kormányhivatalban zajlott a költségvetési
tárgyalás és pályázatok véleményezése. Elhangzott, hoy
Hercegkút Önkormányzata egy ingatlan megvásárlását is
betervezte, így a beruházási kiadásokról képviselőtestületi döntés meghozatalára is szükség van.
Az előterjesztés alapján a képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be a 2017.
március 1. napjától induló járási közfoglalkoztatási mezőgazdasági programra.
Hercegkút
Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Göttli Gábor és Göttli Imre ½ - ½ tulajdoni
arányban kizárólagos tulajdonát képező hercegkúti
belterületi 29. helyrajzi szám alatti, természetben 3958
Hercegkút, Petőfi u 24. szám alatt található 1079 m2
területű, kivett lakóház, udvar, megnevezésű ingatlanát
meg kívánja vásárolni 4.000.000,- Ft vételár ellenében a
közfoglalkoztatási program keretében. Az önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy az eladóktól az 2.
pontban körülírt ingatlanra nézve adásvételi szerződést
köt a Belügyminisztérium járási startmunka közfoglalkoztatási program keretében benyújtott pályázat jogerős, kedvező elbírásától számított 60 napon belül.
A képviselő-testület úgy határozott, hogy az ingatlan
megvásárlásához igénybe kívánja venni a Belügyminisztérium felé benyújtott mezőgazdasági járási startmunka
program keretében igényelt 3.750.000,-Ft összegű támogatást. A vételárból a támogatáson felüli 250.000,-Ft
összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére önerőként biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az
adásvételi előszerződés és a végleges adásvételi szerződés előkészítésével kapcsolatos teendők ellátására, illetve
az adásvételi
A képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy az önkormányzat támogatási kérelmet nyújtson be a 2017. március 1. napjától induló „Bio- és megújuló közfoglalkoztatási program” , valamint a „Mezőgazdasági földutak
közfoglalkoztatási program” támogatási kérelmének
összeállításáról is.
Az ülésen a képviselő-testületet egyeztette a VP 6-7.2.17.4.1.2-16 azonosító számú, külterületi utak felújítása
pályázat benyújtásának lehetőségét is, melyre a pályázat
forráskimerülés miatti lezárása miatt nem került sor.

Együttes testületi ülés 2017. február 1.
Bodrogolaszi, Hercegkút, Komlóska, Olaszliszka és Sárazsadány 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
Hivatal fenntartó öt önkormányzat képviselő-testülete
Hercegkúton 2017. február 1-én az idei együttes ülésén
jogszabályi kötelezettségként előírt napirendi pontokat
tárgyalt.
Az 1. napirendi pont keretében a „Beszámoló a Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról” összeállított jegyzői előterjesztést tárgyalták az önkormányzatok. „Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban
Mötv.) 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján a jegyző minden évben beszámol a képviselő-testületeknek a hivatal
munkájáról. Fenti jogszabályi kötelezettségemnek eleget
téve a Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 2016.
évi munkájáról az alábbiakban számolok be:
A Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal az
együttműködésben részt vevő öt önkormányzat – Bodrogolaszi, Hercegkút, Komlóska, Olaszliszka, Sárazsadány
– 2014. december elején struktúra változtatással kapcsolatban meghozott döntése alapján 2015. január 1-től működik a jelenlegi szervezeti keretek között.
A jelenleg hatályos önkormányzati törvény hivatalokra
vonatkozó előírásai keretszabályozást tartalmaznak, biztosítva ezzel azt, hogy a képviselő-testületek a helyi sajátosságok figyelembevételével alakíthassák ki a hivatali szervezetet. A Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal
az Alapító Okiratában, az öt önkormányzat között létrejött Megállapodásban, a Szervezeti és Működési Szabályzatában, továbbá a jogszabályi előírásokban foglaltak
alapján látta el feladatait az elmúlt évben.

Bodrogolaszi, Hercegkút, Komlóska, Olaszliszka és
Sárazsadány képviselő-testületeinek együttes ülése
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A hivatal személyi és tárgyi feltételeinek alakulása.
A Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló Megállapodás 3.3.szerint:
3.3.1. A közös önkormányzati hivatal létszáma:
Szakmai létszám:
jegyző
1 fő
aljegyző
1 fő
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
A Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 2016.
évben a fenti engedélyezett létszámban megfelelő köztisztviselői állományt foglalkoztatott. A személyi állományban az elmúlt évben is történtek változások:
- Amint arról egy évvel ezelőtt már tájékoztatást kaptak
a képviselő-testületek, Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjének jogviszonya 2015. október 12. nappal áthelyezéssel megszűnt.
- 2015. november hónapban az álláshely meghirdetésre
került, a pályázati eljárás eredménytelennek lett nyilvánítva.
- A 2016. januárban az aljegyzői álláshely ismételten
meghirdetésre került, mely eljárás eredménytelennek
lett nyilvánítva.
- A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések
polgármestereivel történt egyeztetés alapján
2016.
április 13. naptól a jegyzői referensi pozícióban dolgozó
köztisztviselő, dr. Séra Róbert aljegyzői kinevezést kapott.
- 2016. májusban a megüresedett jegyzői referensi álláshely betöltésére lett pályázat kiírva. A pályázati eljárás
eredményeként kiválasztásra került a képesítési előírásoknak megfelelő, de közigazgatási gyakorlattal még
rendelkező köztisztviselő Miklós András személyében,
aki az álláshely betöltését 2016. augusztus 1. naptól tudta vállalni.
A hivatal ügyfélfogadási rendje a székhelytelepülésen és
kirendeltségeken a Megállapodásban rögzített rendben
zajlik. A gyakorlat azonban a kis településeken továbbra
is az, hogy munkaidőben – ügyfélfogadási időn kívül is
– minden esetben fogadjuk a hozzánk forduló polgárokat.
A Hivatal önkormányzati döntések előkészítésével
és végrehajtásával kapcsolatos munkája
A Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi településen ellátja a képviselő-testületek, bizottságok és nemzetiségi önkormányzatok döntéseinek előkészítésével,
végrehajtásuk szervezésével kapcsolatos feladatokat.
A Megállapodás 3.2.5. pontja szerint „A képviselőtestületi, nemzetiségi és bizottsági üléseken történő
részvétel szabályai: a) A képviselő-testületi (bizottsági,
német, roma és ruszin nemzetiségi) üléseken történő
jegyzői, aljegyzői, jegyzői referensi részvétel szabályait,
a helyettesítés rendjét a jegyző határozza meg.

b) A jegyző és az aljegyző,jegyzői referensi távolléte vagy
akadályoztatása esetén a testületek ülésein való részvétel a
munkaköri leírásukban rögzített helyettesítési rend szerint
történik
Jegyzőként valamennyi önkormányzat képviselő-testületi,
nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületi ülésein
részt vettem. Az aljegyző Olaszliszka képviselő-testületi
ülésein, roma nemzetiségi ülésein és bizottsági ülésein vett
részt, a jegyzői referens Bodrogolaszi és Sárazsadány képviselő-testületi ülésein és bizottsági ülésein vett részt 2016.
augusztus 1-től. A képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei
határidőben történő felterjesztési kötelezettségének a jogszabályi előírásnak megfelelően a hivatal igyekszik eleget
tenni, azonban ehhez minden esetben szükség van a polgármesterek, nemzetiségi elnökök együttműködésér is.
A képviselő-testületi ülések jellemző adatai:
BodHer- Kom- Olas
rogola cegk lóska zlisz
szi
út
ka
Testületi
14
21
10
15
ülések
száma
Határozatok
46
60
56
51
száma
Megalkotott
rende10
9
8
10
letek
száma

Sárazsadá
ny
19

63
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A Közös Önkormányzati Hivatal látja el a megállapodások
alapján a nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos adminisztrációs és egyéb feladatokat is.
A nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületi üléseinek jellemző adatai:
Hercegkút
Komlóska
OlaszNémet
Ruszin
liszkai
Nemzetisé- NemzetiséRoma
gi Önkorgi ÖnkorNemzemányzat
mányzat
tiségi
Önkormányzat
Testületi ülések
9
4
7
száma
Határozatok
58
8
46
száma
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Államigazgatási hatósági feladatok ellátása
Az Mötv. 84.§ (1) bekezdése alapján a Hivatal látja el a
polgármester, illetve a jegyzői feladat- és hatáskörébe
tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat is.
Az államigazgatási hatósági ügyek címzettje a jegyző,
míg az önkormányzati hatósági ügyek a képviselőtestület, illetve a polgármester hatáskörébe taroznak.
Bodrogolaszi és Olaszliszka Község Önkormányzat
képviselő-testülete önkormányzati hatósági hatáskörét a
Szociális Bizottságára ruházta át.
Hercegkút, Komlóska és Sárazsadány Község Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati hatósági
hatáskörét a polgármesterre ruházta át.
Önkormányzati hatósági ügyek: települési támogatás
(lakhatási, rendkívüli, temetési, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)
A nagyobb számban előforduló hatósági ügyek:
 szociális igazgatás területén települési támogatás
 adóügyi ügyintézés (iparűzési adó, magánszemélyek
kommunális adója, gépjárműadó)
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultság, hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzet megállapítása
 hagyatéki ügyintézés
 kereskedelmit tevékenységgel kapcsolatos ügyintézés
 anyakönyvi ügyintézés (halálesetek anyakönyvezése,
utólagos
anyakönyvi
bejegyzések
teljesítése,
anyakönyvi kivonatok kiállítása, EAK, ASZA
rendszer kezelése)
 népesség-nyilvántartással kapcsolatos ügyintézés
(lakcímváltozás, lakcím igazolások kiadás)
A közigazgatási szerv az ügy érdemében határozattal
dönt, még közbenső intézkedéseit végzés formájában
hozza meg. Az államigazgatási ügyek intézésének, iktatásának helye részletesen a Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában került rögzítésre, ennek megfelelően kerültek az
ügyek iktatásra is. Valamennyi településen szoftver
használatával elektronikusan történik az iktatás. Az ügyiratforgalom a különböző ágazatok között e beszámolóhoz csatolt hatósági statisztika szerint oszlik meg az
egyes településeken és összesítve. A csatolt táblázatok
jól mutatják, hogy a határozatok döntő többsége szociális, gyermekvédelmi területen, illetve adóügyekben
születik.
Egyéb, az igazgatási feladatokhoz szorosan nem
kötődő feladatok ellátása
- Termőföld adásvétel és hasznonbérlet -földforgalmi
törvényben rögzített feladatok ellátása

Katasztrófavédelemmel kapcsolatos adatszolgáltatások
teljesítése - a településeken főállású közbiztonsági referens foglalkoztatására nincs lehetőség, így a B-A-Z Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére az adatszolgáltatási kötelezettségeket a hivatal teljesíti
- Takarnet program kezelése – jegyző és aljegyző végezhet
lekérdezéseket , elsősorban hagyatéki ügyek, adó- és értékbizonyítványok kiállításához, szociális ügyekben vagyoni
helyzet vizsgálatához
- BURSA rendszer kezelése, kapcsolattartás a Támogatáskezelővel
- KSH felé statisztikai jelentések készítése
- Egyéb titkársági, adminisztrációs feladatok ellátása
- 2016. október 2. napján tartott országos népszavazás
előkészítésébe, lebonyolításában valamennyi köztisztviselő, mint a Bodrogolaszi Helyi Választási Iroda tagja közreműködött.
Költségvetési gazdálkodási feladatok ellátása
A költségvetési gazdálkodási feladatokat a településeken
helyben – Komlóska esetében 2015. április 1. naptól Hercegkúton - államháztartási szakon mérlegképes könyvelői
végzettséggel rendelkező pénzügyes köztisztviselők látják
el az alábbi intézményekre vonatkozóan is.
2016. november-december hónapban a 2017. évi normatíva igényléshez kapcsolódó kötelezettségnek eleget téve az
ún. „saját konyhás” feladatellátás önálló költségvetési
szervbe átszervezése történt meg a településeken. E folyamat eredményeként Bodrogolaszi, Hercegkút és Olaszliszka településen önálló törzskönyvi alanyként, önálló intézményként lett megalapítva a Konyha, Komlóska településen az óvoda intézmény alá szervezése történt meg.
Bodrogolaszi székhelyen:
- Bodrogolaszi Község Önkormányzat
- Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal
- Bodrogolaszi Óvoda
- Bodrogolaszi Konyha (2017. január 1-től)
Hercegkút Kirendeltségen:
- Hercegkút Község Önkormányzat
- Hercegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat
- Hercegkúti Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvoda
- Hercegkúti Konyha (2017. január 1-től)
- Komlóska Község Önkormányzat
- Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
- Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Iskola
- Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Óvoda és Konyha
Olaszliszkai Kirendeltség
- Olaszliszka Község Önkormányzat
- Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda
- Olaszliszkai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
- Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény (2017. január 1től)
Sárazsadányi Kirendeltség
- Sárazsadány Község Önkormányzat
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A költségvetési szervek elkülönült gazdálkodásából eredően 2012. január 1. napja óta valamennyi államháztartási szervezet önálló törzskönyvel bejegyzett szervezet,
ebből eredően önálló bankszámlával, önálló házipénztárral rendelkezik. A Magyar Államkincstár felé a fent felsorolt 17 szervezet külön-külön készít költségvetést,
beszámolót, havonta pénzforgalmi jelentést, mérlegjelentést. A NAV felé szervezetenként áfa bevallást kell benyújtani.
A közfoglalkoztatással kapcsolatos adminisztrációs feladatok munkaügyi, adminisztrációs feladatainak ellátása
mind az öt településen közfoglalkoztatott adminisztrátor
(ok) bevonásával történik. A munkaviszony létesítésével,
megszüntetésével kapcsolatos ügyintézést a KIRA rendszerben köztisztviselő ügyintéző végzi.
A belső ellenőrzési feladatok a Sárospatak és Térsége
Önkormányzati Társulás keretben a Sárospataki Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott belső ellenőr látja el.
A belső ellenőrzési terveket minden évben a képviselőtestületek elé terjesztjük, beszámolunk a belső ellenőrzés
által lefolytatott ellenőrzések tapasztalatairól.
A gazdálkodási feladatellátást érintő ASP rendszer bevezetésére a Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal
2018. január 1. naptól, második körben kötelezett. E
rendszer bevezetésének előkészítése az idei év feladata
lesz, melyről külön napirend keretében kívánom tájékozatni a képviselő-testületeket.
2016. évben a gazdálkodást érintően sajátos problémák
kezelése is szükségessé vált a közös hivatal részéről. Sárazsadány Önkormányzatának a 2014. októberében indult adósságrendezési eljárása 2016. márciusban jogerősen befejeződött, de sajnos ezzel az önkormányzat pénzügyi helyzete továbbra sem rendeződött. A társult települések polgármestereit a 2017. január 10-én tartott
egyeztetésen tájékoztattam arról, hogy Sárazsadányban
az adósságrendezési eljárás lezárása után fizetési meghagyásos eljárás indult egy 2014. évi le nem zárt beruházás
miatt. Ezen eljárás az önkormányzat fizetésképtelensége
miatt október hónapban végrehajtói intézkedést tett
szükségessé, ami miatt közalkalmazotti és közfoglalkoztatási bérek kifizetése is veszélybe került október hónapban. Az önkormányzat gazdálkodása a MÁK által megnyitott kincstári lebonyolítási számlán folyik több mint
három hónapja, melyről csak munkabérek utalása történik. Egyidejűleg a Széchenyi Programiroda Nonprofit
Kft is végrehajtási eljárást indított az önkormányzattal
szemben.
Pályázatok kezelésében közreműködés
A településfejlesztési elképzelések megvalósításának érdekében szükséges és indokolt a kiírásra kerülő pályázatokon való részvétel. Ehhez kapcsolódóan a Hivatal valamennyi településen ellát projekt generálási és nyomon
követési feladatokat. Külön pályázati referenst a Közös
Önkormányzati Hivatal nem foglalkoztat, így elsősorban
a jegyző, aljegyző, jegyzői referens, illetve pénzügyesek
munkakörébe tartozik az ezen tevékenységek ellátása.

A pályázatok összeállítása, lebonyolítása esetleges külső
szakértői közreműködés mellett is jelentős mértékben
igényli a Hivatal személyi erőforrásait.
2016. év elején történt meg az ÉMOP-2.1.1/F-20140001 azonosító számú „Kiemelt turisztikai attrakciók –
és szolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt keretében” 4 településen megvalósult projektek lezárása, Magyar Államkincstár részéről történő ellenőrzése. Ezen túl
az önkormányzatok egyéb pályázatainak benyújtása (BMes és TOP pályázatok), pályázati elszámolások és egyéb
sajátos pályázatok (VP, Nemzetiségi működési és feladatalapú támogatások, GULÁG Emlékév) menedzselését is
végezték a hivatal köztisztviselői.
Rendezvények szervezésében és lebonyolításában
közreműködés, egyéb feladatok
A köztisztviselők valamennyi településen aktívan közreműködtek az önkormányzati rendezvények előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában.
Az előző évekhez hasonlóan az egyes önkormányzatok
által meghatározott sajátos feladatokat is végeznek az
egyes ügyintézők.
A Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal
kapcsolattartása
Napi munkakapcsolatban volt a Közös Hivatal az önkormányzati intézmények vezetőivel, a Sárospataki Járási
Hivatal munkatársaival, ügysegédeivel, a Magyar Államkincstár ügyintézőivel, a számlavezető pénzintézettel,
azegyes pályázati konstrukciókhoz kapcsolódóan a támogatást nyújtó szervezetek (MVH, Szechenyi Programiroda) munkatársaival, az önkormányzatok törvényességi
ellenőrzése miatt folyamatos volt a kapcsolattartás a B-A
-Z Megyei Kormányhivatal törvényességi referensével.
A Közös Önkormányzati Hivatalban a B-A-Z Megyei
Kormányhivatal részéről közszolgálati ellenőrzés, illetve
iratkezelés rendjével kapcsolatos ellenőrzés történt. A
Megyei Levéltár munkatársai a tanácsi iratanyag levéltárba átadásának előkészítését kezdték meg, mely feladatot
2017. augusztus 31-ig kell végrehajtani.
Tisztelt Képviselő-testületek!
A magyar közigazgatási rendszer átalakításának keretében megalakított Bodrogolaszi Közös Önkormányzati
Hivatal működése megfelel a jogszabályi előírásoknak és
az elvégzett munkát illetően a lakosság és a kormányzati
szervek által támasztott elvárásoknak is.
Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjeként célom továbbra is az, hogy a köztisztviselők mind
az öt település lakosságának megelégedésére dolgozzanak, együttműködve a polgármesterekkel, testületi tagokkal és Bodrogolasziban - Hercegkúton – Komlóskán –
Olaszliszkán – Sárazsadányban egyaránt hatékonyan
működő, a hatósági ügyeket határidőben, udvariasan,
szakmailag kifogástalanul ellátó hivatal működjön.
Bízunk benne, hogy - az alapjaiban megváltozott jogszabályi környezet mellett is - hozzájárulhatunk e zempléni
települések további dinamikus fejlődéséhez. „
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A 2. napirendi pont keretében a Bodrogolaszi Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló került előterjesztésre. A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi beszámolóját 66.543.000 Ft bevételi és 62.182 eFt kiadási összeggel fogadták el a képviselő-testületek.
A 3. napirendi pont keretében Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadása történt meg. A 2017. évi állami támogatás és a 2016.
évi pénzmaradvány összege alapján az összes bevétel :
60.842 eFt A kiadások jelentős részét a személyi juttatások és az azzal kapcsolatos járulékok, közterhek teszik ki.
A képviselő-testületek egyhangú szavazattal fogadták el a
2017. évi költségvetést.
A 4. napirendi pont keretében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című
pályázat benyújtása kiterjesztéséhez” című pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést tárgyalták meg a képviselő
-testületek,
Dr. Stumpf Enikő jegyző elmondta, hogy 2017. február
hónapban a 2018. január 1-től ASP rendszerhez csatlakozó önkormányzatoknak is megnyílik egy pályázati lehetőség, amivel ennek a feladatnak a felkészülését támogatja a
kormányzat. Az ASP rendszer az önkormányzati hivatalok esetében az elektronikus közigazgatás bevezetését
támogató rendszer, aminek különböző szakrendszerei
fognak működni, ennek törvényi alapja a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló törvény, illetve megjelent
egy rendelet is, ami már a részletszabályokat tartalmazza.
A képviselő-testületek felhatalmazták Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének feladatait ellátó
Bodrogolaszi Község Önkormányzat polgármesterét,
hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján
támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a támogatási
jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.
Az együttes testületi ülésen Hercegkút Község Önkormányzata lakossági kezdeményezés alapján döntést hozott Hercegkút község kül- és belterületének Szabályozási tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet módosítására irányuló eljárás megindításáról. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a településrendezési eszköz
módosítás jogszabályban előírt szakmai feltételeinek biztosításához szükséges szerződéseket (településtervezői,
illetve települési főépítészi) megkösse, valamint a véleményezési eljárást lebonyolítsa.

Február 15-i képviselő-testületi ülés
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testülete
2017. február 15--én megtartott ülésén a következő
napirendi pontokat tárgyalta:
1./ Előterjesztés Hercegkút Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 2017. évi munkatervéről
2./ Előterjesztés Hercegkút Község Önkormányzata
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeiről
3./ Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapítása
4./ Előterjesztés Hercegkút Község Önkormányzat
2017. évi költségvetéséről
5./ Hercegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat és
Hercegkút Község Önkormányzat által megkötött
megállapodás felülvizsgálata
6./ Megállapodás megosztás és felelősségvállalás rendjéről az önkormányzat és intézményei között
7./ Egyebek
Az 1. napirendi pont keretében a képviselő-testület a
2017. évi munkatervét: fogadta el.
A 2./ Napirendi pont keretében jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a Hercegkút Község Önkormányzata
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről szóló határozatot fogadta el a képviselőtestület.
A 3./ Napirendi pont keretében a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény 2017. január 1-től hatályba lépett módosításának megfelelően a polgármester
tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítását tárgyalta és úgy határozott, hogy Rák József társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíját 166.300,-Ft öszszegben állapítja meg. A képviselő-testület az Mötv.71. §
(6) bekezdése alapján a tiszteletdíj 15 %-val megegyező
összegű, 24.945,-Ft összegű költségtérítést állapít meg a
polgármester részére.
A 4./ Napirendi pont keretében Hercegkút Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló előterjesztést tárgyalta a képviselő-testület, melynek keretében
tételes számbavételre kerültek a 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatait, majd az alábbi rendelet fogadta el:
1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete
Hercegkút Község Önkormányzatának 2017. évi
költségvetéséről
Hercegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
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2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi
költségvetését:
252.803 E Ft Költségvetési bevétellel
252.803 E Ft Költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti
megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási 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 bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai 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 maradványának igénybevételét, rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az
adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió
forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető
ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.
Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10
millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot
keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása
fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével
történik.
3. A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1)Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből
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 2017. évi adósságot keletkeztető
fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4)Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5)Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások
kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6)Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és
projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint
hagyja jóvá.
(7)A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti
megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és
a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok,

önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1-9.3.1., mellékletek szerint határozza meg.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért 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 évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások
csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél jutalom nem tervezhető.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon
túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának
mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves
eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven
millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében 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 adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester
gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak
módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben
fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv költségvetése kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást hajthat
végre.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet a (2) és
(5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzatátcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december
31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha
év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet
módosítását.
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(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi
tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési
rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy
bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a
képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat
túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szerv rendeletben meghatározott
bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető
előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan
a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor
érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a
szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli
hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt
terheli.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése
a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek
létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az
intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Hercegkút Község Önkormányzata és a Sárospatak és Térsége
Önkormányzati Társulás között megkötött „Megállapodás a
belső ellenőrzési feladatok ellátására” keretében gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba,
rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
Az 5./ Napirendi pontban Hercegkút Német Nemzetiségi
Önkormányzat és Hercegkút Község Önkormányzat által
megkötött megállapodás felülvizsgálatára került sor. A képviselő-testület a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény Áht.) 27.§ (2) bekezdése alapján Hercegkút Német Nemzetiségi Önkormányzatával az 52/2014.(XII.3.) számú határozattal elfogadott Együttműködési Megállapodást felülvizsgálta és hatályában fenntartja.
A 6./ Napirendi pontban a az önkormányzat és intézményei
közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást tárgyalta meg a képviselő-testület és az önkormányzati intézményekkel—Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvodával, Hercegkúti Konyhával—mint önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményekkel a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről megkötendő megállapodást jóváhagyta.

Az Egyebek napirendi pont keretében Rák József polgármester beszámolt az előző képviselő-testületi ülés
óta eltelt időszak eseményeiről. Szólt a február elején a
nemzetiségi önkormányzattal és a hercegkúti civil szervezetekkel együtt megtartott svábbálról, melyet a jelenlévők valamennyien egy rendkívül magas színvonalú,
jól sikerült rendezvényként értékeltek. A közeljövő eseményei közül a GULÁG Emlékév Hercegkúti zárórendezvényének szervezési feladatainak egyeztetése is
megtörtént. A polgármester bejelentette, az éven 15
éves jubileumát ünnepli a Tokaj-hegyaljai Világörökség
és ennek méltó megemlékezést kell tartani, és úgy döntöttek a döntéshozók, hogy ennek az eseménynek Hercegkúton lesz a helye 2017. július 1-én.
Egyebek keretében Nádasi Bálint költségvetési ügyintéző előterjesztése alapján döntött a képviselő-testület
arról, hogy az önkormányzat SZMSZ-ének függeléke
két kormányzati funkciókóddal kiegészítésre kerüljön.
dr. Stumpf Enikő jegyző tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy az Az EFOP 3.9.2.16, illetve EFOP
1.5.3.16 jelű térségi pályázatok előkészítése megkezdődött. Hercegkút település a sátoraljaújhelyi székhelyű
konzorciumnak lehet a tagja. A képviselő-testületnek a
konzorciumban való részvételről kellett döntenie mind
a két pályázat esetében.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy az EFOP – 3.9.2
-16 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése
térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című
pályázaton, valamint az EFOP – 1.5.3-16 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című pályázaton részt
kíván venni.
A képviselő-testület 2017. március 6-án megtartott
rendkívüli üléséről.
Az ülésen Rák József polgármester emlékeztetett arra,
hogy a február 1-i ülésen döntést hozott a képviselőtestület az újabb településrendezési terv módosításával
kapcsolatban érkezett kezdeményezésről. A módosítás
elkészítésével meg lett bízva egy tervező cég és első
lépésként a Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló
rendelet tervezet elfogadása szükséges.
Ennek melléklete tartalmazza, hogy azokat a helyben
érdekelt szervezeteket, melyeket be kell vonni a településrendezési terv módosításának folyamata során az
egyeztetésbe, a jogszabály által előírt államigazgatási
szervezeteken kívül.
A képviselő-testület elfogadta a 2/2017. (III.7.) önkormányzati rendeletét a településfejlesztési koncepció,
integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos Partnerségi egyeztetés szabályairól.
dr. Stumpf Enikő jegyző
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Freundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület
Nyugdíjas klub hírei
A nyugdíjas klub tagjai március 13-án tartottuk meg
a soron következő összejövetelünket a művelődési
házban. Az éves programterv szerint áttekintettük
az Egyesület Alapszabályában rögzített célokat, feladatokat különös tekintettel az Egyesület közhasznú
fokozatára. A Miskolci Törvényszék 2015. július 17én kelt végzésében megállapította, hogy
Freundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesületünk megfelel a közhasznú jogállás feltételeinek és
elrendelte a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételét. Ezzel Egyesületünknek lehetősége van az 1 %
személyi jövedelemadó felajánlások elfogadására,
amit az Alapszabályban rögzített közhasznú tevékenységre lehet fordítani, mellyel el kell számolni az
Adóhatóság felé.
A foglalkozásunk további részében a régi felvételek
közül megnéztük az 1990. november 26-án megtartott német tánccsoportunk önálló műsorestjét. Ezen
felvételen az akkor 15 – 16 éves fiataljaink - 8 - 10
pár - egész estét átfogó színvonalas műsort adtak.
Láthattunk sok olyan, mára már feledésbe merült
nagyon szép tánc-számokat, amit a mai ifjú tánccsoport repertoárjába érdemes lenne újból felvenni.
Ezt követően a télen elkészített szebbnél szebb kézimunkákat csodáltuk meg, amit most a teljesség
igénye nélkül egy pár fotóval szeretnénk bemutatni.
Megbeszéltük, elfogadtuk egymás horgolási ötletét,
javaslatát.
A következő összejövetelt április 10-én a művelődési házban tartjuk.
Nádasi Bálintné
Egyesület elnöke

Tisztelt Érdeklődők!
A Nyugdíjas klubj szervezésében
2017. április 10-én délelőtt 9.00 órától a
Művelődési Házban a
Sárospataki Rendőrkapitányság munkatársai
BŰNMEGELŐZÉSI ELŐADÁST tartanak.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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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
8.00-12.00
12.00 - 13.30
KÖZPONTI ÜGYELET: du.16 órától reggel 8.00 óráig, hétvégén
Sárospatak Rendelőintézet Ügyeleti szolgálata: 311-456
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Suli-☼tár
Iskolánk immár hagyománnyá váló rendezvényen
belül emlékezett meg az 1848-as forradalomról és
szabadságharcról. Igyekeztünk olyan műsort öszszeválogatni, amely az alsós gyerek életkorának
megfelelő és érdeklődésüket felkelti.
A negyedikes tanulók verses műsora, valamint a
közös jól ismert dalok eléneklése után egy filmet
néztünk meg, ami a március 15-ének az eseményeit jelenítette meg.
Március 24-én kirándulást szerveztünk a Gombos-hegyre. A kirándulás aktualitását az első szép
tavaszi napok egyikén az adta, hogy a hegyen található védett kökörcsin virágzásnak indult. Minden évben megcsodáljuk ezt a kevés helyen fellelhető növényt, megismertetjük a gyerekekkel a növény jellemzőit és azt, hogy hogyan kell a védett
növényekre vigyázni.
tanítók

Március 1-én a harmadikos és negyedikes tanulók a
szerencsi Bólyai János Katolikus Általános Iskola által meghirdetett Hegyalja matematika verseny első
fordulóján vettek részt. A nagyon sok induló gyerek
közül két harmadikos: Ambrus Bonifác, Füssi - Nagy
Csongor és két negyedikes tanuló: Balla Csaba,
Hünlich Lotte jutott tovább a második fordulóba.
Március 15-i ünnepség az iskolában.
A 169 éve kitört magyar forradalom hazánk újkori
történetének meghatározó eseménye volt. Ekkor az
ország már hosszú ideje a Habsburg- birodalomhoz
csatolt állam volt, de nyilvánvalóvá vált, hogy nem
tud nemzeti érdekeinek megfelelő politikát folytatni.
A változásokért való küzdelem első lépése volt március 15, majd ezt követően a szabadságharc. Ez a nap
ettől kezdve jelkép lett: a kivívott szabadság, és az
elveszetett szabadság visszaszerzésének szimbóluma.
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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 Hercegkúti Tornaklub egyesületi formában működő civil szervezet..Az Egyesület elnöke: Kiss Attila Hercegkút
Petőfi 20.Bankszámla száma: 11994105-06292854-10000001 ERSTE Bank Rt, Sárospatak
Adószáma: 19915768-1-05
Hercegkúti 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
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Sporthírek
A ZEMPLÉN Csoport 2016/2017.évi bajnokság, tavaszi idény

15.forduló
2017.03.12. vasárnap 14.30
Hercegkút - Kovácsvágás
0:4
IFI 3:0
Bordás Cs, Karai P, Csomós M, Orosz I, Szabó M, Tuss P, Tóth Á (Braun Zs),
Erdős M (Hoffmann R), Bordás P (Ringer Z), Szabó G (Egyed A), Bányai G
16.forduló
2017.03.19 vasárnap 14:30
Bodrogolaszi - Hercegkút
1:5
IFI 3:1
Bordás Cs, Karai P (Ráski P), Orosz I, Szabó M, Tuss P, Tóth Á, Erdős M, Hoffmann L, Egyed A,
Bányai G, Kiss A
Gólszerzők: Tuss P, Hoffmann L, Erdős M, Tóth Á, öngól
17.forduló
2017.03.26 vasárnap 15.00
Hercegkút - Sátoraljaújhely TK
4:2
Bordás Cs, Karai P (Tuss P), Orosz I, Szabó M, Tóth Á, Erdős M, Hoffmann L, Bányai G, Kiss A
(Horváth T), Csomós M
Gólszerzők: Tóth Á (3), Erdős M
További fordulók:
18.forduló 2017.04.01
19.forduló 2017.04.09
20.forduló 2017.04.16
21.forduló 2017.04.23
22.forduló 2017.04.30
23.forduló 2017.05.06
24.forduló 2017.05.14
25.forduló 2017.05.21
26.forduló 2017.05.28
27.forduló 2017.06.03

szombat
vasárnap
vasárnap
vasárnap
vasárnap
szombat
vasárnap
vasárnap
vasárnap
szombat

16:30
16:30
16:30
17.30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Ricse - Hercegkút
Hercegkút - szabadnapos
Hercegkút - Cigánd II.
Hercegkút - szabadnapos
Hercegkút - Golop
Olaszliszka - Hercegkút
Hercegkút - Kovácsvágás
Bodrogolaszi - Hercegkút
Hercegkút - Sátoraljaújhely TK
Ricse - Hercegkút
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