
2022. évi beszámoló 

(A 2022. december 21-ei közgyűlésen elhangzottak vázlatszerű közlése.) 

1. Köszöntő  

„Sok szeretettel köszöntök minden megjelent háromhutai lakost, a képviselőtestület tagjait, valamint Szabó 

Ferenc jegyző urat és Regősné Trembeczki Szilvia jegyzőkönyvvezetőt. Örülök, hogy ismét összegyűlhettünk, és 

köszönöm, hogy ilyen sokan megtiszteltek bennünket jelenlétükkel.” 

2. Tájékoztató az önkormányzat működéséről és az állami normatíva szakfeladatok szerinti 

megoszlásáról: 

Az önkormányzat, mint ahogyan eddig is, feladat alapú finanszírozással működik. Ez azt jelenti, hogy 

szakfeladatonként kell a kapott pénzzel gazdálkodni és elszámolni. Mindenki előtt ismert a kialakult nehéz 

gazdasági helyzet és az energiaárak drasztikus emelkedése, ami az önkormányzatok számára is komoly gondot 

jelent. Az intézmények és a közvilágítás áramdíja jelentősen megemelkedett. Az állami normatíva 2022-ben a 

következőképpen oszlott meg a szakfeladatok között: 

 Zöldterületek kezelésére: 836.640 Ft 

 Köztemetőkre: 881.406 Ft 

 Utak, hidak karbantartása: 401.850 Ft 

 Közművelődési normatíva: 2.270.000 Ft 

 Közvilágítás, középületek energiafogyasztása: 2.176.000 Ft 

 Szociális feladatok támogatása: 1.457.000 Ft 

 Falugondnoki szolgáltatás: 4.590.600 Ft 

Az állami finanszírozást továbbra is a különböző helyi szolgáltatások bevételeivel próbáljuk kiegészíteni, helyi 

adóbevételünk ugyanis nem sok van. A település gazdaságos működtetése nem egyszerű feladat, évről-évre 

nagyobb odafigyelést igényel. 

3. Tájékoztató az elnyert, elutasított és előkészítés vagy elbírálás alatt álló pályázatokról: 

Lehetőségeinkhez mérten idén is igyekeztünk kihasználni a pályázati lehetőségeket, amelyek a 

következőképpen sikerültek. 

Elnyert pályázatok: 

 ÖNHIKI pályázat: 1.070.000 Ft (Működés finanszírozását szolgálja.) 

 Magyar Falu Program – Falugondnoki busz vásárlása: 15.000.000 Ft (A település piros színű Wolsvagen 

kisbusza már igencsak elhasznált, egyre többször hibásodik meg. Ezt a kisbuszt cseréljük most le egy 

Toyota típusú kisbuszra, amelyet már hónapokkal ezelőtt megrendeltünk, megérkezése 2023-ban 

várható.) 

 Patakmeder megerősítése támfalépítéssel: 85.124.900 Ft (Óhután a haranglábbal szemben. A 

kivitelezés már elkezdődött, jövőre folytatódik.) 

 Tanösvény kialakítása Középhután, a közmunka program keretében. (Folyamatban van a kiépítése, 

várhatóan tavasz végére készül el teljesen.) 

 Szociális tűzifa. 



 Helyi sajátosságra alapuló közmunkaprogram pályázat: 42.321.411 Ft (Rendezvénycsűrre, amely 

elkészült, és átadásra került, azóta pedig több rendezvényt is kiszolgált már.) 

A pályázatok keretében kapott összegek és a megvalósuló beruházások rendkívül szigorú elszámolás alá 

tartoznak, havonta kaphatunk, illetve kapunk ellenőrzéseket. 

Elutasított pályázatok: (Többnyire forráshiány miatt.) 

 Gépbeszerzés (Traktor) 

 Utak felújítása (belterületi utak, pl. Hangyás-dűlő) 

 Játszótér kialakítása (A régi sajnos már megviselt, igény lenne egy újra.) 

 Kisbolt (Újhután) 

Jövőre is igyekszünk minél több pályázaton részt venni, amennyiben meg tudunk felelni a feltételeknek. 

Tervezett pályázatok: (Előkészítés vagy elbírálás alatt.)  

 Pálos kolostor turisztikai fejlesztése (részleges rekonstrukció, látogatóközpont, sétány) + Lehetőség 

szerint állagmegóvás a közmunkaprogram keretében? 

 Patakmeder kiépítése (Óhuta) 

 Belterületi utak felújítása. (Újhuta, Hangyás-dűlő) 

 Megvásárolt újhutai ingatlan hasznosítása.  (kisbolt, kávézó-büfé, nyilvános mosdók, stb.) 

4. Közmunkaprogram keretébe sorolható, elvégzett munkák az idei évben: 

 Önkormányzati erdők művelése, középületek tűzifával való ellátása. 

 Középületek karbantartása. 

 Településrészek folyamatos fűnyírása, takarítása.  

 Temetők fenntartása, gondozása. 

 Templom külső-belső takarítása, fűnyírás. 

A munkaügyi központtal továbbra is jó az együttműködésünk, ennek köszönhetően sikerült idén is több embert 

foglalkoztatni a közmunkaprogram keretében. Részben ennek köszönhetően sikerült továbbá egy alkalommal 

élelmiszer csomagot osztanunk, illetve szociális tűzifát adnunk minden háztartásnak. Az 1 m3 tűzifát február 

végéig minden háztartás megkapja, csupán 2500 – Ft fűrészelési díjat, vagy traktor igénybevételi díjat kérünk 

érte. 

5. Tájékoztató a 2023-as adók és szolgáltatási díjak mértékéről: (Változások!) 

Adók: 

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

 Magánszemélyek építmény adója: m2 – ént 320 Ft 

 Közületek építmény adója: m2 –ént 400 Ft 

 Idegenforgalmi adó: 400 – Ft/fő/vendégéjszaka 

Díjak: 

 A kistraktor igénybevétele 4.000 Ft/óra 

 Fafűrészelés: 4.000 Ft/tank 

 Vendégházaink szállásdíja: 3.100 Ft /fő/éj + IFA 400 Ft vendégéjszakánként 



 Erdei iskola szállásdíja: 4.100 Ft/fő/éj (+ 18 éven felülieknek 400 Ft IFA), iskolaprogram keretében: 

3.500 Ft/fő/éj, igény szerint foglalkozások: 1000 Ft/fő 

 Közösségi csűr bérlése rendezvényekre: 

o Helyiek és üdülőtulajdonosok részére: 100.000 – Ft/alkalom 

o Külsösök részére: 250.000 – Ft/alkalom 

 Változások a szemétdíj fizetésében: 

o Családoknak: 24.000 – Ft/év 

o Egyedülállóknak: 12.000 – Ft/év 

o Üdülőtulajdonosoknak: 12.000 – Ft/év 

o Vendégházat üzemeltetőknek: 30.000 – Ft/év 

6. Tájékoztató a 2023. január 1-től életbe lépő temetőrendeletről: 

Minden önkormányzatnak kötelezővé tették a temetőkről szóló rendelet megalkotását. A rendelet a temetők 

bejáratánál, illetve a templomkerti hirdetőtáblán is ki lesz függesztve. Az ezzel kapcsolatos díjak 2023. január 1-

től az alábbiak lesznek: 

 Egyszemélyes sírhely megváltása 25 évre: 5.000 – Ft (áfával) 

 Kétszemélyes sírhely megváltása 25 évre: 10.000 – Ft (áfával) 

 Urnasírhely megváltása 25 évre: 2.500 – Ft (áfával) 

 Ravatalozó igénybevétele: 1.270 – Ft (áfával) / alkalom 

 Hűtőberendezés igénybevétele: 1.270 – Ft (áfával) / nap 

 Temetőfenntartási hozzájárulás (szolgáltatók részére, pl. sírköves, temetkezési vállalkozó): 1.270 – Ft 

(áfával) / nap 

7. Tájékoztató a 2022-es rendezvényekről: 

 Idei rendezvényeink: Doni Hősök Emléktúra – Világháborús megemlékezés, Rákóczi Emléknap, Anna-

napi rendezvény, Futóverseny, Gombakiállítás, Augusztus 20-ai ünnepség és koncert, Családi nap, 

Megyei könyvtáros találkozó, Rendezvénycsűr átadása, Adventi vásár 

Köszönöm szépen mindenkinek, aki a rendezvények megvalósításában szerepet vállalt, segített, vagy 

jelenlétével megtisztelte azokat. Külön köszönet mindenkinek, aki a Családi napon részt vett, és finomabbnál 

finomabb ételeket főzött, vagy süteményeket sütött.  

8. Tájékoztató a falugondnoki rendszerről:  

Az előző évekhez hasonlóan idén is rendszeresen volt igény vásárlásra vagy egyéb szükséges dolgok 

beszerzésére, amit természetesen igyekeztünk lehetőségeinkhez mérten megoldani a napi feladatok ellátása 

mellett. A falugondnoki szolgáltatás így szinte minden nap igénybe volt és van véve, ami miatt nagyobb teher 

hárul a szociális gondozókra is. Ennek ellenére bízom benne, hogy a jövőben is sikerül megoldani a felmerülő 

nehézségeket, és a lakosság is elégedett lesz a feladatok ellátásával. 

9. Tájékoztató a Háromhutáért Alapítványhoz befolyt 1%-os felajánlások összegéről: 

Az 1 % -os felajánlásokból az idén 1.311.075 Ft gyűlt össze, amit ezúton is köszönök minden felajánlónak. Fontos 

tudni, hogy az alapítvány az önkormányzattal együttműködve nagyban hozzájárul a település működéséhez és 

fejlődéséhez. Az alapítvány sikeresen pályázott továbbá 1 db. kisbuszra való téli gumi készletre. 



10. Egyéb témák, lakossági kérdések és felvetések, vacsora, kötetlen beszélgetés. 

Ezúton is szeretném megköszönni az önkormányzati dolgozók, a közfoglalkoztatottak, 

valamint a házi segítségnyújtásban dolgozók munkáját. Köszönöm a Háromhutai Polgárőr 

Egyesület munkáját. Köszönet mindenkinek, aki a rendezvényeken segített. Köszönöm a 

képviselő testületnek, a közös hivatal dolgozóinak, és a jegyző úrnak az egész éves munkáját, 

önöknek pedig köszönöm, hogy meghallgatták/elolvasták a beszámolómat. Mindenkinek 

sikerekben gazdag, békés, boldog új esztendőt kívánok! 

Háromhuta, 2022. december 31. 

Verbovszki Károly 

polgármester 

 


