2017. évi beszámoló
(A 2017. december 22-ei közgyűlésen megtartott beszámoló vázlatszerű közlése.)
Tájékoztató az elnyert, elutasított és elbírálás alatt álló pályázatokról:
Elnyert pályázatok:





ÖNHIKI pályázat: közel 600 000 – Ft
Ravatalozók (Középhuta és Óhuta) felújítására: 740 000 – Ft (Kivitelezés 2018-ban.)
Magas értékű közmunkaprogram pályázat: 98.000.000 – Ft
Erdei Iskola és Turisztikai Információs Központ. Kivitelezésük jelenleg is zajlik,
befejezésük jövő év nyarán várható.
 Helyi sajátosság közmunkaprogram pályázat 11.000.000 – Ft
 Szabadtéri színpad, információs táblák, pihenők, újhutai harangláb, üvegcsűr, stb.
A pályázat keretében kapott összegek, és a megvalósuló beruházások rendkívül szigorú
elszámolás alá tartoznak, azokat két havonta a helyszínen ellenőrzik.
Elutasított pályázatok:
 Patakmeder támfalakkal való megerősítése (Óhuta)
 Eszközbeszerzés a polgárőrség számára
 Anna-napi rendezvény program-pályázat
Elbírálás alatt álló pályázatok:
 Traktor vásárlás
 Kültéri sporteszközök beszerzése
 Rákóczi Emléknap program-pályázat
Tervezett pályázatok (előkészítés alatt):
 Pálos kolostor (látogatóközpont, sétány)
 Patakmeder kiépítése
 Közmunkaprogram keretében (Üveggyár településrészen buszmegálló újjáépítése,
gémes kút rendbetétele, Középhután ravatalozó melletti parkoló térkövezése, Óhután a
harangláb felújítása, világháborús emlékmű felújítása)
Tájékoztató a településen elvégzett munkákról, beruházásokról:
 Újhutai harangláb felújítása, környezetének átépítése.
 Újhutai temető hídjának felújítása.
 Középhutai buszmegálló újjáépítése, parkoló térkövezése.

 Középhutai játszótér mellé pihenő építése és szalonnasütő kialakítása.
 Óhutai Rákóczi Emlékpark bővítése és az üveggyártás történetét bemutató, fedett
pihenő építése.
 Eligazító táblák, térképek készítése és felújítása.
 Pihenőpadok kihelyezése.
 Utak, hidak, támfalak javítása, mederkarbantartás.
 Kültéri színpad építése Óhután.
 Színpad építése a Művelődési Házban.
 Erdei Iskola és Turisztikai Információs Központ építése.
 Pálos kolostorrom feltárásának munkálatai: Önkéntes munka keretében takarítás,
régész felügyeletével.
Tájékoztató a 2017-es rendezvényekről:














Világháborús megemlékezés
Farsang
Rákóczi Emléknap
Színházlátogatás több alkalommal
Trianon megemlékezés
A VÖLGY - Filmvetítés és közönségtalálkozó Koncz Gáborral
Anna nap
Futóverseny
Családi nap
Ismeretterjesztő foglalkozások
Adventi kézműves foglalkozások
Adventi hangverseny
Betlehemezés

Tájékoztató a 2018-as adók és díjak mértékéről:
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 vendégéjszakánként

Díjak:





A fűnyírás tankonként: 2800 Ft
Az utánfutó kölcsönzése: 1000 Ft/nap
A kistraktor igénybevétele: 2000 Ft/Óra
Fafűrészelés díja: 2000 Ft/tank

 Falugondnoki busz bérlése: Helyieknek 130 Ft/km, nem helyieknek 170 Ft/km.
 Betonkeverő használata: 1000 Ft/nap
 Vendégházaink szállásdíja: 2400 Ft /fő/éj + 100 Ft IFA vendégéjszakánként
A Háromhutáért Alapítványhoz befolyt 1%-os felajánlások összege: 537.383 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.

A közgyűlésen a jelenlévők által felvetett témák:







Utak állapota, kilátások a jövőre nézve a felújításukra illetően.
Pálos kolostorrom turisztikai hasznosítása.
Erdei Iskola működtetése.
Település Arculati Kézikönyvvel kapcsolatos kérdések.
Építkezések, építőanyagok ideiglenes tárolása.
Polgárőrség működése és a polgárőr autó használata

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
Tatay Lászlónak és Verbovszki Dánielnek a település érdekében végzett kutatómunkát, és a
honlap gondozását. 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, 2017.12.31.
Verbovszki Károly
polgármester

