2019. évi beszámoló
(A 2019. december 20-ai közgyűlésen elhangzottak vázlatszerű közlése.)
1. Köszöntő
„Sok szeretettel köszöntök minden megjelent háromhutai lakost, a képviselőtestület tagjait, Szabó Ferenc
jegyző urat és Regősné Trembeczki Szilvia jegyzőkönyvvezetőt.
Először is köszönöm a bizalmat, hogy az Önök jóvoltából ismét polgármesterként dolgozhatok, az eddigiekhez
hasonlóan igyekszem ezt a bizalmat megszolgálni. Gratulálok a megválasztott képviselőtestület tagjainak, és
szeretném megköszönni Vaszlavik Lászlónénak a képviselőtestületben hosszú éveken át végzett munkáját.
Amennyiben ideje és ereje engedi, a jövőben is számítunk a segítségére.”

2. Tájékoztató az állami normatíva szakfeladatok szerinti megoszlásáról:









Zöldterületek kezelése: 733.670 - Ft
Köztemetők karbantartása: 881.406 - Ft
Önkormányzati utak és hidak karbantartása: 388.170 - Ft
Üdülőhelyi feladatok ellátása: 917.800 - Ft
Közművelődési normatíva: 1.800.000 - Ft
Közvilágítás és középületek energiafogyasztása: 2.048.000 - Ft
Szociális feladatok támogatása: 997.000 - Ft
Falugondnoki szolgáltatás: 3.100.000 - Ft

A feltüntetett költségek természetesen egy évre vonatkoznak. Az állami finanszírozást az önkormányzat a helyi
szolgáltatásokból befolyó bevétellel igyekszik kiegészíteni, tekintettel arra, hogy a helyi adóbevétel mértéke
csekély. Az önkormányzat célja a település minél gazdaságosabb működtetése, erre kiemelt figyelmet
szükséges fordítani.

3. Tájékoztató az elnyert, elutasított és elbírálás alatt álló pályázatokról:
Elnyert pályázatok:




ÖNHIKI pályázat: 1.734.297 – Ft
Helyi sajátosságra alapuló közmunkaprogram pályázat: 10.895.710 – Ft
Közmunkaprogram pályázat keretében erdészeti kiközelítő kocsi (kihordó) vásárlása: 11.500.000 – Ft

Itt szeretném megjegyezni, hogy a közfoglalkoztatási programok megvalósításában nyújtott kiemelkedő
szakmai tevékenységért november 12-én miniszteri elismerést vehettem át, az önkormányzat pedig
10.000.000 – Ft jutalomban részesült. Ezt az összeget a közmunkaprogrammal kapcsolatos beruházásokra
kell fordítani, amik a képviselő-testület döntése értelmében az alábbiak lesznek:





16 db kerékpár beszerzése az erdei iskolához (Kerékpárkölcsönző szolgáltatás.)
Az erdei iskola udvarán 32 fő befogadására alkalmas filagória és szalonnasütő építése.
Az óhutai Üvegcsűrbe a még hiányzó információs táblák elkészítése.
A középhutai régi orvosi rendelő mellett garázs építése az önkormányzat járművei számára.

A pályázatok keretében kapott összegek, és a megvalósuló beruházások szigorú elszámolás alá tartoznak, amit
az illetékes hivatalok rendszeresen ellenőriznek. Ez alól természetesen az elismerés mellé járó támogatás sem
kivétel.

Elutasított pályázatok:



Gép és eszközbeszerzés
Belterületi utak felújítása

Elbírálás vagy megvalósítás alatt álló pályázatunk jelenleg nincsen, de jövőre is igyekszünk minél több
lehetőséget kihasználni, amennyiben megfelelünk a szabott feltételeknek.

Tervezett pályázatok (előkészítés alatt):
 Az óhutai Pálos-kolostorrom és környezetének fejlesztése a turisztikai vonzerő növelése érdekében.
(feltárás, részleges rekonstrukció, látogatóközpont, sétány)

 Jövő évi közmunkaprogram, amelynek keretében a régi középhutai orvosi rendelőt (korábban
szolgálati lakás) szeretnék teljesen felújítani és átépíteni, hogy az önkormányzat számára tároló
helyiségeket, dolgozói melegedőt, műhelyt és vizesblokkokat alakítsunk ki benne.

 Patakmeder kiépítése, különös tekintettel Óhuta településrészre.
 Pisztrángtelep létesítése Óhután, a turisztikai vonzerő növelése érdekében.
4. Az értékteremtő közmunkaprogram keretében elvégzett, vagy még jelenleg is zajló
munkák:















A település új weboldalának elkészítése.
Az Alkotóház teraszának felújítása térkő burkolattal.
Az Üvegcsűrbe tájékoztató táblák kihelyezése.
A hivatalhoz vezető bekötőút újraaszfaltozása.
A középhutai ravatalozó előtti parkoló, és a közút közötti padka leaszfaltozása.
Az erdei iskola melletti székely kapu befejezése, a tető elkészítése.
Az újhutai parkoló felújítása és térkövezése, buszmegálló építése, padok kihelyezése.
Kerekes kutak felújítása.
Az óhutai harangláb, és a mellette álló feszület felújítása.
Ravatalozók felújítása, az előttük lévő területek térkövezése, haranglábak felújítása ás padok
kihelyezése.
A középhutai temető felső kerítésének újjáépítése.
A Turisztikai Információs Központ (Régi óhutai bolt.) mögött tároló helyiség építése, tűzifa és
kerékpárok tárolása céljából.
Óhutai ravatalozó mellett támfal építése, és a világháborús emlékmű áthelyezése.
Üveggyárban a buszmegálló befejezése, tábla kihelyezése, kút felújítása.

5. Egyéb eredmények és közlendők:






Augusztus végén a közútkezelő újraaszfaltozta az Üveggyár és Középhuta közötti útszakaszt, ami eddig
nagyon rossz állapotban volt, így felújítása nagy előrelépést jelent a község úthálózatának
megújulásában.
A Pálos kolostorrom területén idén is zajlottak munkálatok, májusban, júliusban és októberben. Ezek
során takarításra, feltárásra, és téliesítésre került sor önkéntesek és szakemberek bevonásával.
A Munkaügyi központtal való jó együttműködésnek köszönhetően az elmúlt évekhez hasonlóan idén is
több embert sikerült közmunkaprogram keretében foglalkoztatni.
Szociális feladatokra idén kevesebb támogatást kaptunk, de a képviselő-testület döntése értelmében
egy alkalommal élelmiszer csomagot tudtunk osztani.



Szociális tűzifával idén télen is támogatjuk a családokat, február végéig minden háztartásba eljuttatunk
1-1 m3 tűzifát, amiért cserébe csupán 2.000 – Ft fűrészelési díjat/traktor igénybevételi díjat kérünk.

6. Tájékoztató a 2019-es rendezvényekről:












Farsang
XIX. Doni Hősök Emléktúra záróeseménye, világháborús megemlékezés
Rákóczi Emléknap
Pálos majális és kaláka
Anna-napi rendezvény
XVI. Mozdulj az egészségedért futóverseny
Régésztábor
Balkán Fanatik koncert
Családi nap
Kézműves foglalkozások
Adventi hangverseny

7. Tájékoztató a 2020-as adók és díjak mértékéről: (Az előző évhez képest nem történt
változás.)
Adók:






A kommunális adó helyi lakosoknak 5.000 - Ft/év, nem helyi lakosoknak 8.000 - Ft/év
Magánszemélyek építmény adója: 288 - Ft/m2
Közületek építmény adója: 360 - Ft/ m2
Idegenforgalmi adó: 200 - Ft/ fő/ vendégéjszaka

Díjak:









Fűnyírás: 2.800 - Ft/tank
Utánfutó kölcsönzés: 1.000 - Ft/nap
A kistraktor igénybevétele: 2.000 - Ft/óra
Fafűrészelés: 2.000 - Ft/tank
Falugondnoki busz bérlése: helyieknek 130 - Ft/km, nem helyieknek 170 - Ft/km
Betonkeverő használata: 1.000 - Ft/nap
Alapítványi vendégház szállásdíja: 2.400 - Ft /fő/éj + IFA 100 - Ft /fő/vendégéjszaka
Erdei Iskola szállásdíjai:
o Nem iskolai program keretében: 3.300 - Ft/fő/éj
o Iskolai program keretében: 2.700 - Ft/fő/éj
o Foglalkozások díja: 700 - Ft/fő

8. A Háromhutáért Alapítványhoz befolyt 1%-os felajánlások összege 2019-ben: 856.400 - Ft
9. A közgyűlésen, a polgármester által felvetett egyéb témák:




Idegenforgalmi adó ellenőrzésével kapcsolatos tudnivalók.
Szemétszállítási díj befizetésében történő változások.
Szemetelés, és az azzal kapcsolatos problémák.





A helyi lakosok és az üdülőtulajdonosok jó viszonyának fenntartása.
Szóbeszédek, egymás közötti kommunikáció a problémákról.
Köszönetnyilvánítás

10. A közgyűlésen a jelenlévők által felvetett témák:





Új mikrofon és hangrendszer beszerzésének lehetősége a ravatalozókba.
Erdei Iskola népszerűsítésében a helyi lakosság lehetőségei.
A tervezett pisztrángtelep elhelyezkedése.
Köszönetnyilvánítások

11. 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, 2019. december 31.
Verbovszki Károly
polgármester

