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Előterjesztés 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. január 15-én tartandó rendes ülésére 

 

Tárgy: A Képviselő-testület 2015-2019. évre szóló gazdasági programja 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A 2014. október 22-én megalakult Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

törvényi kötelezettsége egy új gazdasági program elkészítése. 

Mötv. „116. §  (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági 

programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi 

önkormányzat felelős. 

 (2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának 

időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. 

 (3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza 

mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat 

költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és 

gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által 

nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. 

 (4) A gazdasági program, fejlesztési terv – a megyei területfejlesztési 

elképzelésekkel összhangban – tartalmazza, különösen: az egyes 

közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó 

fejlesztési elképzeléseket. 

 (5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló 

ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, 

fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott 

képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles 

felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.” 

A gazdasági program elkészítését a Mötv. 42. §-ának 4. pontja alapján a Képviselő-testület 

hatásköréből nem adhatja át. 

Korábban Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízatásának időtartamára 

(2010-2014), a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) alapján, 4 éves 

időintervallumra vonatkozóan fogadta el gazdasági programját, ebből következik, hogy a 

jelenlegi Képviselő-testületnek új gazdasági programot kell készítenie a 2014-19-es ciklusra. 

Természetesen az előző ciklusok törekvéseit, elképzeléseit, -még ha azok nem is voltak 

rögzítve-, a józanész határain belül tiszteletben kell tartanunk és folytatnunk kell. Például 

ilyen a Tókert projekt, amely még lehet, hogy a jelenlegi ciklusidőn is átível. 
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Rövid visszatekintő gazdasági és fejlesztési szempontból 

Ászár község önálló önkormányzatisága 12 éves. A Kisbér várossal alkotott közös 

önkormányzati rendszernek „köszönhetően” Ászáron a leváláskor az intézményi 

infrastruktúra igen elmaradott volt a környező településekhez képest. A község előző 

Képviselő-testületei, polgármesterei a 2010-es évek elejére felszámolták ezt az 

elmaradottságot, és megteremtettek egy épületekben és ellátórendszerében is korszerű 

intézményi rendszert. Ezek között a legfontosabbak: 

 A község óvodájának felújítása, újabb épületrészekkel való kiegészítése. 

 A volt iskolai tornaterem átalakításával orvosi-, gyermekorvosi és védőnői-, illetve 

fogorvosi rendelő kialakítása. A régi orvosi rendelő magántulajdonba kerülését 

követően, átalakítva és felújítva a település gyógyszertára lett. 

 Új, 8 tantermes általános iskola építése, melynek része a sportcsarnok illetve az 

iskolai- és közétkeztetést ellátó konyha. 

 A romos állapotban lévő Barta ház felújítása, tájházzá alakítása. 

 A Jászai tér egyik részén Mini Skanzen építése, míg a másik részén harangjátékkal 

felszerelt, rózsalugassal szegélyezett park kialakítása. 

 A Kossuth utca 1-ben található önkormányzati épület teljes felújítását és átalakítását 

követően a település kulturális rendezvényeinek színtere lett Közösségi Ház néven. 

 Új sportöltöző építése. 

 Játszótér. 

 Utcák felújítása, új aszfaltréteggel való megerősítése (Dózsa György utca, Kalász utca, 

József Attila utca, Vörösmarty utca, Széchenyi utca és a Jászai utca egyik fele teljesen 

új koptatófelületet kapott.) 

 Vízelvezető árkok készítése, felújítása. ( részben) 

 Új buszmegállók, buszvárók kihelyezése. 

 Kossuth utcai járda térkövezése. 

 Új ravatalozó építése. 

Ászáron a helyi adóbevételek jelentős részét pár cég adja. Az elmúlt 12 évben, a meglévő 

cégek mellé két új, közepes nagyságú (helyi viszonylatokhoz mérten) vállalkozás érkezett és 

alakított ki telephelyet. 
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A gazdasági programunkról általánosságban 

A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a Képviselő-testületnek két 

főirányra érdemes koncentrálni: 

 a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, időrendiségére; 

 a szükséges feltételek, anyagi források, eszközök megteremtésére. 

A célkitűzések megvalósításakor a Képviselő-testületnek ügyelnie kell arra, hogy az egyes 

elképzelések úgy valósuljanak meg, hogy azok a legfőbb célként meghatározottakat segítsék, 

járuljanak hozzá a részcélok megvalósításához. A jelen gazdasági programban meghatározott 

célok, elképzelések megvalósításához biztosítani kell a szükséges anyagi eszközöket, 

valamint vagyont, amelyek megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos, évről évre 

keletkező források, hanem szükség van: 

 a pályázati lehetőségek felkutatására, 

 a meglévő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására, 

 az önkormányzat sajátosságainak alapján új lehetőségek keresésére. 

Az önkormányzatok helyzete, feladatrendszere, belső működése az elmúlt négy év 

kormányzati politikája miatt megváltozott. Feladatok, hatáskörök kerültek át más szintre, a 

közigazgatás rendszerébe bekerültek a kormányhivatalok, járási hivatalok, az iskolarendszerű 

közoktatás, köznevelés területén a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ (KLIK). 

Ez nem jelenti azt, hogy az önkormányzatoknak kevesebb feladata lett. 

Fontos megfogalmazni minden olyan célkitűzést, feladatot, mi szükséges ahhoz, hogy előrébb 

mozdítsuk településünket több tekintettben is. Azt is látni kell, hogy annak ellenére, hogy 

jelenleg az önkormányzatnak likviditási gondjai nincsenek, pénzügyileg kiegyensúlyozott, 

nagyobb léptékű fejlesztésre, beruházására csak akkor nyílik lehetőség, ha arra központi vagy 

pályázati forrás van. Az önkormányzat saját bevételei csak kisebb illetve közepes munkák 

finanszírozására, valamint a pályázati önerők biztosítására elegendők. 

Az előző Képviselő-testülettől nem örököltünk meg előkészített, folyamatában lévő 

pályázatot, beruházást, csak két pályázat (Jászai tér, ravatalozó) lezárását. 

Az intézményi működési rendszerünkben azonnali beavatkozásra, halaszthatatlan feladatok 

megoldására jelenleg nincs szükség, de ez koránt sem jelenti azt, hogy a működtetésen kívül 

nincs számunkra feladat. A település csapadékvíz elvezetése egyes területeken lassan eléri a 

kritikus szintet, itt hamarosan beavatkozásra lesz szükség. 

Alapelvek a gazdasági programra nézve: 

 A Képviselő-testületnek a település vagyonával jó gazda módjára és racionálisan kell 

gazdálkodnia. 

 A feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemeket meg kell őrizni, működőképes 

állapotukat biztosítani kell. 

 A költségvetést mindig úgy kell tervezni, hogy a rendkívüli helyzetben is tudjon 

forrást biztosítani.  

 A tartalékoknak biztosítaniuk kell, hogy a pályázóképesek legyünk váratlan, be nem 

tervezett új lehetőségek esetén is. 
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 Önkormányzati vagyon esetleges értékesítésből származó bevételeket fejlesztésekre 

kell fordítani.  

 Az önkormányzati kötelező feladatok biztonságos ellátását biztosítani kell. 

 A Képviselő-testület felvállalja a lakosság szempontjából fontos, de nem kötelező 

feladatokat úgy, hogy ezek ellátása nem történhet a kötelező feladatok ellátásának 

rovására. 

 A Képviselő-testület hitel felvételét kizárólag fejlesztési célokra tartja elfogadhatónak. 
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A 2015-2019-es ciklus gazdasági, fejlesztési feladatai 

A gazdaság fejlesztésére irányuló törekvések 

Az önkormányzati gazdálkodás forrásai: 

 állami támogatások (normatívák, egyéb feladatfinanszírozások), 

 helyi adóbevételek (építmény, iparűzési, …), 

 központi adóbevételek (a gépjárműadó településen maradó része, …), 

 működési bevételek (térítési díjak, bérleti díjak ), 

 felhalmozási bevételek, 

 átvett pénzeszközök, 

 pályázatok (működési, fejlesztési). 

Az önkormányzati feladatok ellátásához szükséges pénzeszközöket döntően a központi 

költségvetés biztosítja, de a helyi gazdaságból származó bevételek nélkül az intézményeink 

feladatellátásában minőségi romlás következne be. Településünk számára fontos, hogy az itt 

működő vállalkozások helyben maradjanak, így a vállalkozások adóterhein a 2015-19-es 

ciklusban nem kívánunk növelni, új adókat nem vezetünk be a meglévők mellé. (pl.: földadó) 

Amennyiben nem veszélyezteti a település érdekeit, lakosait, közbiztonságát, abban az 

esetben az új vállalkozások letelepítését az önkormányzat elősegíti. Ez kiemelten fontos a 

nem önkormányzati tulajdonban lévő Keményítőgyárra nézve, amely terület egy ipari park 

kialakításához minden tekintetben megfelel. Különös figyelmet kell fordítani a Megyei 

Fejlesztési tervben szereplő, ebben a ciklusban megépülő 81-es út elkerülő szakaszának 

környékére, a gazdasági fejlesztések szempontjából értékes területek feltárása érdekében. 

Megújuló energiaforrásokat hasznosító telepek létrehozásának ösztönzését, elősegítését is 

szem előtt tartva el kell végezni a rendezési tervünk módosítását. 

A Mini Skanzennek, a megújult Jászai háznak és tájháznak köszönhetően az utóbbi években 

megnövekedett településünkön az idegenforgalom, ebből következik, hogy ésszerű az 

idegenforgalmi vállalkozások létrehozásának támogatása, különös tekintettel a falusi 

turizmus, borturizmus területekre.  

A vállalkozások számára esetenként előnyös lehet az önkormányzat részvétele közös 

programokban, pályázatokban. Kedvező pályázati lehetőség esetén kétoldalú pályázatok 

beadásának lehetőségét is vizsgálni kell.  

Állandóan részt kell venni a közmunka-program pályázatain, az igényelt munkaerőnek éves 

szinten feladattervet kell kidolgozni a hatékonyság javításának érdekében. A mostani rendszer 

alapján a rövid és hosszú távú foglalkoztatást figyelemmel kell kísérni, és a lehetőségekhez 

mérten minél nagyobb számú embert bevonni. Fő területek, ahol a közmunkát igénybe tudjuk 

venni: 

 az intézményekben munkaerő bővítés (pl. takarítás, tárlatvezető a Jászai házban, 

tájházban), 

 közterületek karbantartása, szemétszedés, 

 parkosítás, virágosítás, növényzet ritkítása, 
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 belvíz-, csapadékvíz elvezetésére szolgáló árkok karbantartása, 

 helyi utak karbantartása (padkázás). 

Közös önkormányzati hivatal 

Ászár község Bársonyos település kiválását követően Kerékteleki községgel tart fent közös 

hivatalt.  

A hatékony hivatali munkavégzés érdekében a következő 5 évben szükség lesz az 

informatikai, infokommunikációs eszközök cseréjére, az adatbiztonság érdekében megfelelő 

hálózat kiépítésére, ergonomikus munkakörnyezet kialakítására. 

A hivatal épülete az egyetlen olyan intézményünk, amely az elmúlt 12 évben nem lett 

felújítva. Ebben a ciklusban az épület átalakítását, energetikai szabványoknak megfelelő 

felújítását pályázati pénzek bevonásával el kell készíteni. A kivitelezést akár több ütemben is 

megvalósíthatjuk: tetőszerkezet, nyílászárók, hőszigetelés, belső átalakítás, fűtés és világítás 

korszerűsítése. 

Oktatási, nevelési intézmények 

Önkormányzatunkhoz tartozó egyetlen, önálló köznevelési intézmény a Kuckó Óvoda, amely 

3 csoporttal és 10 alkalmazottal működik. A 2015-19-es időszakban, a demográfiai adatok 

tükrében lesznek olyan évek, amikor a finanszírozást is nehezítő igen kis létszámú 

csoportokkal működik az intézmény, ezért a szükséges mértékig engedélyezni kell a más 

településekről való beírattatást is.  

Vizsgálni kell a lehetőségét az óvodával egy intézményként működő bölcsődei csoport 

létrehozásának, akár járási szinten is. Ennek megvalósításához pályázati lehetőséget kell 

kikutatni, mivel ez épületbővítéssel jár. 

Az általános iskola fenntartása és működtetése 2013. január elsejétől nem az önkormányzat 

feladata, de az épület Ászár Község Önkormányzatának tulajdona. Itt tulajdonosi 

kötelezettségünk van, de ezen felül is, főleg az ászári tanulók egyéb támogatásában is részt 

vesz az önkormányzat. Az iskola nevelőtestületének (főleg az ászári lakhellyel 

rendelkezőknek) és diákjainak aktív részvételét kell ösztönözni a nem az iskola által 

szervezett települési rendezvényeken. Az iskola által felvállalt települési rendezvények 

(Október 23., Falukarácsony, Jászai nap, …) szervezésébe, lebonyolításába az önkormányzat 

aktívan részt vesz és köszönetét támogató segítséggel fejezi ki. 

Utak, járdák, közterületek, árkok,… 

A sportpálya és sportöltöző megközelítése érdekében a hivatal épülete mellett új utat nyitunk 

a Kossuth utcáról a már önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felé és a 

sportrendezvényekre érkezőknek parkolási lehetőséget hozunk létre. A sportpálya 

tulajdonviszonyait rendezzük. 

Folytatni kell a „minden évben egy út felújítás” politikáját, így a ciklus alatt legalább öt utca 

burkolatát tudjuk felújítani. Fontos a prioritási sorrend felállítása és annak megtartása. A 

felújítás illetve útkészítés a következő utcáknál szinte elkerülhetetlen:  
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 Petőfi utca ( főleg a hosszabbik része), 

 Kinizsi utca, 

 Klapka utca, 

 A Klapka és Petőfi utca közötti külső útszakasz járhatóvá tétele, 

 Malomkert utca, 

 Kis utca, 

 Hérics Márton utca. 

A meglévő és még „jó” utak karbantartására is nagy gondot kell fordítani az évenkénti 

kátyúzással illetve a padkavisszatöltéssel. 

Az elkezdett Kossuth utcai járdát folytatjuk 1 vagy 2 ütemben a Jókai utcáig illetve az Újszőlő 

utcáig. 

A Postaköz járdájának felújítását elvégezzük. 

A Győri úti járdát felújítjuk, kerékpáros közlekedésre is alkalmassá tesszük. 

A lakosság bevonásával új járdák készítését kezdjük el olyan utcákban, ahol nincs. 

A meglévő kerékpárutat, -akár Kisbérrel közösen- új burkolattal látjuk el. Ehhez pályázati 

lehetőséget keresünk. 

A Határ utcai illegális vasúti átjárót gyalogos közlekedésre alkalmas átkelővé alakítjuk. 

A Kossuth utcában, az iskolánál gyalogos átkelőhelyet alakítunk ki. 

Buszvárót építünk a Kossuth utcai buszmegállóba és a Keményítőgyárhoz. 

A temetőnél legalább az egyik oldalon az árok lefedésével parkolót alakítunk ki, ehhez 

azonban előtte megoldjuk a Kossuth, Gyári és Újszőlő utca vízelvezetési gondját. 

A temetőben a ravatalozóhoz vezető utat kell készíteni. 

A csapadékvíz elvezetésének érdekében a rendezési tervünket úgy módosítjuk, hogy mind a 

belterületi, mind a külterületi vízelvezetés megoldását eredményezze. A Páskom köz és 

Köztársaság utca vízelvezetését megterveztetjük és megvalósítjuk. 

A bitumenes pálya kerítését, labdafogó hálóját felújítjuk. 

A közterületeinket virágosítását, parkosítását folytatjuk. A temetőbe a ravatalozó melletti 

kerítés vonalába tujasort ültetünk. Szintén tujasorral látjuk el a Közösségi Házhoz vezető út 

kertszomszéd felőli oldalát, a meglévő kerítés felújítását követően. 

Biztosítani kell, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő számban legyenek 

kihelyezve, illetve rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek. 

A katolikus templom előtti területen kandeláberes közvilágítást alakítunk ki. 

Civil szervezetek 

Ászáron sok civil szervezet működik, melyeket az önkormányzat igen nagy anyagi 

támogatásban részesített. Ennek egy jelentős részét a képviselői tiszteletdíjak tették ki de 

ebben a ciklusban a tiszteletdíjak jelentősen csökkentek. Az önkormányzatnak lehetőségeihez 
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mérten vállalni kell a civil szervezetek előző időszakban megszokott támogatását, de 

ösztönözni kell őket arra, hogy saját bevételt is produkáljanak. A tiszteletdíjak miatt kiesett 

civil szervezeti bevételeket a költségvetésünk terhére nem pótoljuk. 

A civil szervezetek településünk legnagyobb értékei közzé tartoznak. Munkájukat a közvetlen 

anyagi támogatáson kívül is segíteni kell. Minél több rendezvény szervezésébe, 

lebonyolításba be kell vonni őket, munkájukat össze kell hangolni, munkaterveiket össze kell 

fésülni az önkormányzati és intézményi feladattervekkel. 

Új civil szervezetek létrehozásában partneri tevékenységet kell kifejteni. A nagyfokú globális 

és lokális környezetszennyezés sokakban ellenszenvet vált ki, ezért is jó lenne a 

környezetvédelemmel foglakozó egyesület, amely felhívná veszélyekre a figyelmet, 

prevenciós munkálatokat látna el. 

Szabadidő park 

Az 5 éves ciklusban meg kell terveztetni egy szabadidőparkot és annak létesítményeit az 

önkormányzat tulajdonában lévő Kossuth Lajos utcai kertek területére. A szabadidő park 

részeként a következők kerülnének kialakításra: 

 egy fedett szabadtéri színpad lelátóval, 

 salakos teniszpálya, 

 műfüves és hagyományos pálya, 

 utak, ösvények, kerékpárpálya, 

 fákkal, bokrokkal, virágokkal beültetett területek. 

A terveknek megfelelően a megépítés, növények telepítését részleteiben meg kell kezdeni. 

Sport 

Ászáron két bejegyzett sportegyesület tevékenykedik. Ezeket az egyesületeket legalább az 

előző időszakban megszokott mértékig támogatni kell. 

Ászáron 2013 óta országos, sőt nemzetközi sakkversenyt bonyolítanak le a megyék 2000 fő 

alatti településeinek csapatai Magyar Sakkvilág Kupa néven. Ezt a versenyt az önkormányzat 

1,2 MFt-tal támogatta. Meg kell teremteni minden évben a lehetőségét ennek a színvonalas, 

településünk hírnevét vivő rendezvénynek. 

További sportegyesületek létrehozását az önkormányzatnak ösztönözni és támogatni kell. 

Az Ászár-Kerékteleki futóversenyt továbbra is meg kell szervezni és rendezni. 

Kultúra, rendezvények 

Településünk kulturális élete több pólusú: Közösségi Ház, iskola, civil szervezetek és 

„múzeumok”. Kialakítunk egy koordináló rendszert, amely segít a feladatok, szerepvállalások 

zökkenőmentes leosztásában, az egymást segítő munkákban. Ennek a rendszernek a központja 

a Közösségi Ház lesz. 
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Rendezvényeink színvonalas lebonyolításához nélkülözhetetlen az önkormányzat anyagi 

támogatása, ezért a rendezvények prioritásának függvényében a költségvetésben erre külön 

keretet hozunk létre. 

Jászai Mari kultusz ápolásának folytatása, új elemekkel való bővítése: 

 Jászai ház, mint múzeum üzemeltetése, 

 Jászai Emléknap (Jászai Mari születésének napján), 

 Jászai Napok (február vége, március eleje), 

 Jászai fesztivál létrehozás (nyári vagy kora őszi időszakban). 

Éves szinten kiemelt rendezvényünk marad a falunap, de újra kell gondolni a szervezését, a 

lebonyolítók körét, a programjait, és jobban kell érvényesíteni a rendezés során a 

hagyományok ápolását is. 

Ászár 2018-ban 750 éves település lesz a fennmaradt írások szerint. Ezt egy méltó 

rendezvénysorozattal ünnepeljük meg. Ennek a szervezési munkálatait már 2015-ben el kell 

kezdeni. 

A településen meglévő rendezvények, ünnepségek, megemlékezések színvonalas megtartását 

biztosítanunk kell és újabbakat hozunk létre (pl. Szent Iván éji rendezvény összekötve a 

múzeumok éjszakája országos programmal, Nemzeti Összetartozás Napja, Aradi vértanúk, 

…) 

Figyelmet fordítunk a regnálásunk idején lévő évfordulókra. 

Településünk ifjainak kulturált szórakozási lehetőségre alkalmas rendezvényeket illetve 

helyet kell teremteni. Egyik lehetőség a Közösségi Ház pincéje. 

Kommunikáció 

Ászárnak 2011 óta van honlapja. A honlap szerkezeti és tartalmi korszerűsítését elvégezzük, 

az információknak a világhálón való gyors megosztása érdekében egy népszerű közösségi 

oldallal összekötjük. A település honlapján biztosítani kell helyet a Képviselő-testület 

működésével kapcsolatos közérdekű adatoknak, turisztikai kiadványoknak, helyi civil 

szervezeteknek, a településen megrendezésre kerülő programoknak. A települési 

rendezvényeket, testületi üléseket digitálisan rögzítjük és a honlapon közzétesszük. 

Az Ászári Hírek kiadványunkat rendszeresen megjelentetjük. Esetlegesen szerkezeti és 

tartalmi modernizálását elvégezzük. 

Hirdetőtáblákat készíttettünk a falu több pontjára. 

Egészségügy 

Az egészségügyi szűrővizsgálatokat rendszeressé tesszük, a veszélyeztetett rétegek számára 

próbáljuk ingyenesen.  

Szociális téren a rászorultak elérése, ellátása, emberhez méltó helyzetbe segítése a fő 

célkitűzés, ebben nagy segítségünkre van a Segítő Kezek helyi civil szervezet. 
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Hulladékgazdálkodás 

Ászár község a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagjaként 

az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel szállítatja el hetente a háztartásokban 

keletkező kommunális hulladékot. Szintén ez a cég végzi évente egyszer a lomtalanítást. A díj 

meghatározása állami feladat lett. Településünkön két szelektív hulladékgyűjtő sziget van. A 

szelektív hulladékgyűjtő konténerbe sajnos sokszor nem megfelelően helyezik el a 

hulladékokat, ezért fontos a lakossági tájékoztatást tartani a szelektív hulladékgyűjtésről. 

A zöld hulladékok szakszerű komposztálása és hasznosítása nincs megoldva településünkön. 

Ciklusunkban ebben is előre kell lépni és elsőként a temetőben keletkező növényi eredetű 

hulladékok komposztálására kell kialakítani lehetőséget, majd a mezőgazdasági és házkörüli 

komposztálható hulladék befogadására kijelölt területet kell létrehozni és ellenőrzött használat 

mellett működtetni. 

Nagy gondot okoz főleg a téli időszakban a háztartásokban különböző műanyagok égetése, 

fűtőanyagként való használata. Komoly tájékoztatást kell véghezvinni ez ügyben, hiszen 

sajátmagunkat veszélyeztetjük mérgező gázokkal. 

Közbiztonság 

Megszépült településünkön egyre több érték van közterületeinken, sok egyedülálló idős 

lakosunk van, ezért is fontos a közbiztonság érdekében támogatnunk és erősítenünk az ászári 

polgárőrséget. Pályázati lehetőségek függvényében arcfelismerős térfigyelő kamerarendszert 

kell kiépíteni. 

Elismerések, díjak 

Két díj létrehozásának a lehetőségét megvizsgálva települési díjat alapítunk: 

 Ászár díszpolgára: Olyan Ászáron született, Ászáron lakó személynek, aki a 

tudományok, sport, kultúra, közélet területén kimagasló teljesítményt nyújtott. 

 Ászárért díj: a közösségi élet, a falukép fejlesztése területén kiemelkedő tevékenységet 

nyújtó személyeknek. 

Kapcsolatok 

Testvértelepülésünk az alsó-csallóközi Tany település. Az elmúlt 4 évben a kapcsolattartást 

csak a települések nyugdíjasklubjai gyakorolták. Újra kell éleszteni ezt a „testvériséget” és 

tartalommal megtölteni. Határon átnyúló kapcsolatok fejlesztésére pályázati lehetőségeket 

kell keresni. 

Kerékteleki községgel közös hivatalt tarunk fent, ezért érdemes az önkormányzatok 

kapcsolatokat is szorosabbra fűzni és évente legalább 1 közös ülést illetve 1 közös 

rendezvényt tartani. 

A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulásban érdemi együttműködésre kell törekedni, a közös 

szociális intézményrendszert optimálisan kell működtetni.  
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Kisbér városával, mint legközelebbi szomszédunkkal keresni kell a lehetőségét annak, hogy 

miben tud a két település kölcsönös épülés mellett jól együttműködni. Közös utcáink, útjaink, 

kerékpárutunk és piacunk van. 

Egyéb fontos megvalósításra váró teendők 

A keményítőgyári lakosok szennyvízkezelési problémáit meg kell oldani. 

A volt református iskola épületéhez funkciót rendelünk, pályázati lehetőségekhez mérten 

felújítjuk. Egyik célszerű lehetőség: falugondnoksági irodából, raktárból, műhelyből, 

öltözőből álló épületegyüttes, ahol a település szépítésében résztvevő munkások emberi 

körülmények között tudnak tartózkodni, dolgozni. 

Az önkormányzat mikrobuszának garázst alakítunk ki. Egyik lehetséges hely a fent említett 

volt református iskola udvara. 

Az óvoda udvarán található faházat áthelyezzük a Kossuth utca 41. udvarára (volt református 

iskola), ahol garázzsá és tároló épületté alakítjuk. 

Dr. Mikolasek Sándor volt polgármester által megterveztetett, zsűriztetett Szent György 

köztéri szobrot pályázati megvalósítás függvényében elkészítetjük, és méltó helyen 

felállíttatjuk. 

A Tókertek elkezdett felvásárlását az önkormányzat anyagi helyzetéhez mérten folytatjuk és 

elkészíttetjük a kivitelezési terveket. 

A ravatalozó mellett, szélfogó funkciót is ellátva, urnafalat terveztetünk és építtetünk. 

Szükséges elvégezni település rendezési tervének jogharmonizációját és felülvizsgálatát a 

törvényi változások, tapasztalatok és lakossági igények tükrében. 

Intézményeink elektromos árammal való ellátására napelemeket szereltetünk fel pályázati 

lehetőségekhez mérten. 

Szolgálati lakás, önkormányzati bérlakás hiányát megoldó intézkedést kell kidolgozni 

(lakásvásárlás, lakásbérlés, lakásbérlési támogatás, …) 

Záró gondolatok 

Ászáron a települési életminőség javítása nem kizárólagos önkormányzati jog, de nem is 

egyedül az önkormányzat feladata és kötelessége. Önkormányzatunk alapvető célja az, hogy a 

községi infrastruktúra további fejlesztésével, a közszolgáltatások színvonalának emelésével 

javítsa a település polgárainak életminőségét. Ebben a törekvésében az önkormányzat számít 

a község minden polgárára, a civil szervezeteknek, az itt működő vállalkozásoknak, az itt 

érdekelt közszolgáltatóknak, az állami és önkormányzati intézmények minden munkatársának 

aktív részvételére és konstruktív együttműködésére. Az önkormányzatunk törekszik arra, 

hogy a különböző erőket és tevékenységeket a lehető legnagyobb mértékben összehangolja, 

közös cél érdekében összekovácsolja, majd egybetartsa minden itt élő és tevékenykedő ember 

közös java érdekében. A Képviselő-testület tagjai ebben a munkában felelősségteljes 

szolgálati tevékenységet fejtenek ki. 
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