
2018. évi beszámoló 

(A 2018. december 21-ei közgyűlésen elhangzottak vázlatszerű közlése.) 

Köszöntő 

Tájékoztató az elnyert, elutasított és elbírálás alatt álló pályázatokról: 

Elnyert pályázatok: 

 ÖNHIKI pályázat: 2.436.364 – Ft 

 Ravatalozók (Középhuta és Óhuta) felújítására: 740.000 – Ft - Erről már tavaly döntés 

született, és a munkák egy részére idén került sor. A felújítások befejezése 2019 első 

felében várható. 

 Magas értékű közmunkaprogram pályázat: 98.852.717 - Ft - Szintén tavaly nyertük el, 

de a kivitelezésre és a pályázat lezárására idén került sor. Ezen pályázat keretében 

végeztük el az Erdei Iskola felépítését, és a Turisztikai Információs Központ kialakítását. 

 Közmunkaprogram pályázat: 7.500.000 - Ft - Ezen összegből kisebb-nagyobb faluszépítő 

beruházásokat, és javítási, illetve karbantartási munkákat végeztünk el. 

 Traktor vásárlásra: 9.532.620 - Ft támogatás + 1.059.180 - Ft önerő. - A TYM T503 

típusú traktor, és a hozzá tartozó eszközök (hótoló lap, szárzúzó, gréder) beszerzése 

decemberben történt meg. 

A pályázatok keretében kapott összegek, és a megvalósuló beruházások rendkívül szigorú 

elszámolás alá tartoznak, a magas értékű közmunkaprogram keretében zajló beruházásokat 

például havonta ellenőrizték. 

Elutasított pályázatok: 

 Kültéri sporteszközök beszerzése 

 Rákóczi Emléknap támogatására benyújtott program pályázat 

Elbírálás vagy megvalósítás alatt álló pályázatok: 

 Családi nap támogatására benyújtott program pályázat  

 Közös program pályázat a Füzéri Hadtörténeti és Helytörténeti körrel 

Tervezett pályázatok (előkészítés alatt):  

 Az óhutai Pálos-kolostorrom és környezetének fejlesztése a turisztikai vonzerő növelése 

érdekében (feltárás, részleges rekonstrukció látogatóközpont, sétány) 

 Jövő évi közmunkaprogram keretében megvalósítandó beruházások 

 Patakmeder kiépítése Óhután 

Tájékoztató az elvégzett beruházásokról, munkálatokról: 

 Az újhutai harangláb felújításának befejezése és környezetének átépítése. 



 A középhutai játszótér melletti pihenő építésének, és a tűzrakó hely kialakításának 

befejezése. 

 Az óhutai Rákóczi Emlékparkban található Üvegcsűr építésének folytatása, a Rákóczi 

szobor talapzatának elkészítése, és gyalogos híd építése a park mögötti patakon 

keresztül. Az Üvegcsűr kialakításának befejezése 2019 első felében várható. 

 Üveggyár településrészen új buszmegálló építése, kút felújítása, stb. Itt 2019-ben 

szintén folytatódnak majd a munkálatok. 

 A középhutai és óhutai ravatalozó felújításának elkezdése, külső festés. A munkálatok 

szintén 2019-ben folytatódnak. 

 Középhutai ravatalozó előtti parkoló kiépítése. (Kisebb kiegészítő munkák még hátra vannak.) 

 Utak, hidak, támfalak javítása, mederkarbantartás. 

 Kisebb karbantartó, állagmegőrző munkák. 

 Erdei Iskola és Turisztikai Információs Központ építésének befejezése és ez utóbbi 

előtti tér rendezése, vízelvezetés kiépítése. 

Tájékoztató a jövő évben tervezett beruházásokról, munkálatokról: 

 Újhutai parkoló felújítása, buszmegálló áthelyezése és új várakozó építése a középhutai 

és üveggyári megálló mintájára. 

 Üveggyár településrészen elkezdett munkák folytatása: buszmegálló befejezése, kút 

felújításának befejezése, hirdetőtábla kihelyezése, térkép elé járda építése, 

szemétgyűjtő konténer körbekerítése, stb. 

 Ravatalozók felújításának befejezése, Óhután a világháborús emlékmű áthelyezése és a 

ravatalozó előtti tér rendezése. 

 Az óhutai harangláb felújítása, környezetének rendezése. 

 Az Erdei Iskola és Turisztikai Információs Központ környezetének fejlesztése, 

rendbetétele. 

 A Rákóczi Emlékparkban álló Üvegcsűr befejezése. 

 Pihenőpadok, táblák kihelyezése. 

 Kisebb-nagyobb állagmegőrző, karbantartó munkálatok. 

 Év közben felmerülő és támogatható munkálatok. 

 

 Pálos kolostorrom feltárása: Önkéntes munka keretében, régész felügyelete mellett 

takarításra és feltárásra idén is sor került. 

Tájékoztató a 2018-as rendezvényekről: 

 Farsang 

 Világháborús megemlékezés 

 Rákóczi Emléknap, egyben szoboravató és jubileumi megemlékezés. 

 Színházlátogatás  

 Pálos - majális 



 Anna - napi rendezvény  

 Futóverseny  

 Holdviola koncert 

 Családi nap  

 Erdei Iskola és Turisztikai Információs Központ átadó ünnepsége  

 Perényi idősek napján való részvétel 

 Újvári Marika magyar nóta és operett estje 

 Informatikai alapismeretek tanfolyam 

Tájékoztató a 2019-es adók és díjak mértékéről: (Az előző évhez képest nem történt 

változás) 

Adók: 

 A kommunális adó helyi lakosoknak 5000 Ft/év, nem helyi lakosoknak 8000 Ft/év 

 Magánszemélyek építmény adója: 288 Ft/m2 

 Közületek építmény adója: 360 Ft/ m2 

 Idegenforgalmi adó: 200 Ft / fő/ vendégéjszaka  

Díjak: 

 A fűnyírás tankonként: 2800 Ft 

 Az utánfutó kölcsönzése: 1000 Ft/nap 

 A kistraktor igénybevétele: 2000 Ft/Óra (Ez az új traktorra nem vonatkozik.) 

 Fafűrészelés díja: 2000 Ft/tank 

 Falugondnoki busz bérlése helyieknek 130 Ft/km, nem helyieknek 170 Ft/km 

 Betonkeverő használata: 1000 Ft/nap 

 Alapítványi vendégház szállásdíja: 2400 Ft /fő/éj + 100 Ft IFA / fő / vendégéjszaka. (Az 

Erdei Iskola működési formájának és díjainak kialakítása folyamatban van.) 

A Háromhutáért Alapítványhoz befolyt 1%-os felajánlások összege 2018-ban: 574.956 Ft 

A közgyűlésen, a polgármester által felvetett egyéb témák: 

 Falugondnoki busz igénybevételének szabályai. 

 Polgárőrség működése 

 Szemetelés, különös tekintettel a patakokra. 

 Szóbeszédek, egymás közötti kommunikáció a problémákról. 

 Település Arculati Kézikönyv és Településkép Védelmi Rendelet ismertetése. Ezzel 

kapcsolatban a lakosság levélben való tájékoztatására 2019 elején kerül majd sor. 

 Utak állapota, várható fejlemények azok felújításával kapcsolatban. 

 Autóverseny(ek)  

 Szociális tűzifa  

 Templom takarításának, karbantartásának, díszítésének megoldása. 



 Pálos kolostorrom turisztikai célú hasznosítása, fejlesztése. 

 Köszönetnyilvánítás 

A közgyűlésen a jelenlévők által felvetett témák: 

 Ásott, illetve fúrt kutak bejelentési kötelezettsége. 

 Terek és emlékparkok neveinek táblákon való megjelenítése. 

 Játszótér nem megfelelő használatból eredő amortizálódása, és az ez ellen való fellépés 

lehetőségei. 

 Óhutai temetőn felfelé vezető kapaszkodók kiépítésének lehetősége. 

 Óhutai harangláb állapota, felújítása. 

 Öreg égerfák balesetveszélyessége az újonnan épült Erdei Iskola mellett. 

 István-kúti erdészház állapota. 

 Flórika-forrás és környékének állapota, kezelés-rendbetétel kérdése. 

 Településrészek neveinek és a település hivatalos nevének közúti táblákon való helyes 

feltüntetése. 

 Szélessávú internetkapcsolat kiépítésének problémái, rácsatlakozási lehetőség. 

 Középhutai temető rét felöli kapujának és a temető mellett található kútnak a 

balesetveszélyessége, felújításuk lehetősége. 

 A középhutai régi rendelőépület felújítása és környezetének rendbetétele, az Alkotóház 

szomszédságában. 

 Az egykori középhutai Szlovák tájház tulajdonviszonya, hasznosításának lehetőségei. 

 Köszönetnyilvánítások 

Vacsora, kötetlen beszélgetés 

Ezúton is szeretném megköszönni az önkormányzat dolgozóinak munkáját, valamint a házi 

segítségnyújtásban dolgozók munkáját. Köszönöm a Háromhutai Polgárőr Egyesület 

elnökének, és tagjainak munkáját. Köszönöm mindazok segítségét akik munkájukkal, 

adományukkal vagy eszközeikkel hozzájárultak a rendezvények lebonyolításához. Köszönöm 

mindazok munkáját akik portájuk és házuk rendben tartásával, virágosításával hozzájárultak a 

település szebbé tételéhez. Köszönöm a képviselő testület, a közös hivatali dolgozók és a 

jegyző úr az egész éves munkáját, valamint mindazokét akik bármilyen módon segítették a 

község életét, működését, fejlődését. Mindenkinek sikerekben gazdag, békés, boldog új 

esztendőt kívánok! 

Háromhuta, 2018.12.31. 

Verbovszki Károly 

polgármester 

 


