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Abasár Községi Önkormányzat működtetett intézmények

Az Önkormányzat a település életét meghatározó közfeladatok szervezését, ellátását közvetlenül és intézmények, gazdálkodó szervezetek útján látja el.

Intézmény Végzett feladatok Dolgozói létszám

Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok 7 fő 

Abasári Napsugár Óvoda köznevelési feladatok 14 fő 

Saári Közösségi Ház és Könyvtár
könyvtári, közgyűjteményi és közművelődési

feladatok
3 fő 

Abavizép és a Nonprofit Kft településüzemeltetési feladatok
2 fő + 1 fő 4 órás 

munkaviszonyban

Integrált Szociális intézmény

a szociális feladatok ellátására 

Intézményfenntartó Társulás gesztoraként 

tartja fenn, szociális alap- és szakosított 

ellátások biztosítására

80 fő

A Képviselő Testület

A képviselő testület 6 választott képviselőből és a polgármesterből áll. A képviselők tagjaik közül alpolgármestert
választottak. Egy állandó bizottságot hozott létre a képviselő testület, tagjai a képviselők és két külsős bizottsági tag.



Az Önkormányzat főszámai

adatok e Ft-ban

2019 2020
2021.10.30-

ig

Építményadó 7 879 8 003 13 667

Telekadó 28 087 24 206 14 972

Iparűzési adó 149 065 102 357 150 266

Gépjárműadó* 12 228 0** 0**

Adóbevétel összesen 197 259 134 566 178 905

Költségvetési bevétel 1 229 186 1 068 175 917 799

Költségvetési kiadás 983 293 732 386

* Az önkormányzatot megillető 40 %-a

**2019-ben a gépjárműadó 40 %-a az önkormányzatot illette meg, 2020. évtől a 

gépjárműadó 100%-a a központi költségvetést illeti meg
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Sorszám Pályázati forrás Pályázat, fejlesztés rövid leírása Elnyert összeg
Beadás 
éve

Befejezés 
éve

A fejlesztés 
állapota

1 Via Carpatia - Interreg

Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló 
együttműködésének javítása

A pályázat benyújtásának véglegesítése, majd a pályázat teljes tartalmának 
módosítása, a programok megszervezése (filmforgatások, Aba Nap, Pincéről Pincére, 
Mátra Napja Abasáron, sztéléavatás, ásatási nyílt napok), az elszámolás benyújtása.

10m Ft 2019 2021 megvalósult

2 MFP

A temető útburkolatának megújítása

Az elnyert pályázattal egyenértékű műszaki tartalom kivitelezése, az elszámolás 
benyújtása.

4,999m Ft 2019 2020 megvalósult

3 BMSK

12 darabos szabadtéri edzőtér kialakítása közterületen

A műszaki felmérés és a kijelölt helyszín alkalmasságának megállapítása, a kivitelezés 
sürgetése.

12m Ft 2019 2022 folyamatban

4 BM
Ivószennyezés utáni kármentesítés

A tisztításra vonatkozó tervek benyújtása.
24,13m Ft 2019 2021 megvalósult

5 BM
Tisztított ivóvíz hasznosítása

Engedélyes tervek elkészítése, a Temető úti ingatlanok megvásárlása.
59,3m Ft 2019 2021 megvalósult



Sorszám Pályázati forrás Pályázat, fejlesztés rövid leírása
Elnyert 
összeg

Beadás éve Befejezés éve
A fejlesztés 
állapota

6 MFP
Az orvosi rendelő eszközeinek beszerzése

Az önkormányzat orvosi rendelőjének bútorainak és orvosi eszközeinek teljes cseréje.
2,89m Ft 2020 2021 folyamatban

7 LIFE

Szénkivezetés feladatainak megtervezése

A rekultivált területek hasznosítása, az érintett települések fejlesztési terveinek 
gyűjtése, az elvégzendő feladatokra javaslattétel, a fejlesztésekre elfogadott ötletek és 
tervek benyújtása.

11m Ft 2020 2029 folyamatban

8 Miniszterelnökség
Egyedi kérelem alapján 6 új laptop, 1 vetítővászon, 1 projektor és 3 kirándulás 
támogatása vált lehetővé. Az eszközök beszerzését és az elszámolás benyújtását az 
Óvoda Alapítványa és az Önkormányzat együtt végezte el.

3m Ft 2021 2021 megvalósult

9 MFP

Az abasári lakótelep úttestének és parkolójának útburkolatának javítása

A tervezéstől, az engedélyezésen át a kivitelezésig tartó munkafolyamatok 
levezénylése, lakossági igények számbavétele, további (önerős) feladatok betervezése.

27m Ft 2021 2021 folyamatban

10 TOP

Bölcsődei férőhelyek és tornaterem kialakítása

Az elnyert pályázathoz tartozó közbeszerzési eljárás lefolytatása, a munkálatok 
megkezdése a nyertes vállalkozóval. Az építkezés jelenleg 75%-os készültségi fokon 
tart.

197m Ft 2021 2022 folyamatban



Sorszám Pályázati forrás Pályázat, fejlesztés rövid leírása Elnyert összeg Beadás éve
Befejezés 

éve
A fejlesztés 
állapota

11 MFP
Az óvoda játszóterén lévő eszközök cseréje

Az elavult udvari játszóeszközök cseréje új játékokra.
5m Ft 2021 2022 folyamatban

12
Magyar Páneurópai 

Unió Egyesület

Erdei iskola

A Magyar Páneurópai Unió Egyesület támogatásával megvalósult 
egyhetes iskolai programsorozat hagyományápolási, honismereti, 
természetismereti és fizikai erőnléti programokkal.

850e Ft 2021 2021 megvalósult

13 Országfásítás

30 darab őszi telepítésű fa ültetése

Az elnyert facsemetéket 8 helyszínen (Temető út, temető, játszótér, 
Kapásház, Fő út 72-74., Tisztiklub, lakótelep és sportpálya) ültettük el.

természetben 30 
db facsemete

2021 2021 megvalósult

14 BGA

Testvér-települési programok és együttműködések

A projekt elsődleges célja, hogy a 2019-es önkormányzati választások 
utáni személyi változásokat lekövessük, és egy egészen új szemléletet 
hozzunk az abasári és kászonaltizi települések közötti testvárosi 
kapcsolat terén.

2m Ft 2021 2022 elnyert

15 MFP
Kommunális eszköz (traktor) vásárlása

A 90 lóerős traktor leszállítása a közeljövőben megtörténik.
9m Ft 2021 2021 folyamatban



SORSZÁM PÁLYÁZATI FORRÁS PÁLYÁZAT, FEJLESZTÉS RÖVID LEÍRÁSA
ELNYERT 
ÖSSZEG

BEADÁS 
ÉVE

BEFEJEZÉS 
ÉVE

A FEJLESZTÉS 
ÁLLAPOTA

16 MFP
Ebek és macskák ivartalanítása, transzponderrel való 
ellátásuk 1,5m Ft 2021 2022 folyamatban

17 BM
74 erdei m3 fa elnyerése (szociális tűzifa)

1,4m Ft 2021 2022 folyamatban

18 BGA
A Falusi Civil Alap által meghirdetett kommunális eszközök 
beszerzése - hótoló és gréder.

1,8m Ft 2021 2021 megvalósult

19 BGA
A Falusi Civil Alap által meghirdetett kommunális eszközök 
beszerzése - billenő pótkocsi

1,9m Ft 2021 2021 folyamatban

20
Hungaropharma 

Zrt
Az idősotthon lakói részére az Aba Király Patika vezetésével 
magaságyások telepítése és beültetése

800e Ft 2021 2022 elnyert



Sorszám Pályázati forrás Pályázat, fejlesztés rövid leírása Elnyert összeg
Beadás 
éve

Befejezés 
éve

A fejlesztés 
állapota

21 TAO

Toyota kisbusz elnyerése

Az Abasári Sportegyesület vezetőjével történő szoros együttműködés 
eredménye, a sportolók és a Bozsik-programban résztvevők személyi szállítását 
megkönnyítő beszerzés.

17m Ft 2021 2021 megvalósult

22 TAO

Sporteszközök, felszerelések beszerzése

Az Abasári Sportegyesület vezetőjével történő szoros együttműködés 
eredménye.

13m Ft 2021 2021 megvalósult

23 NMI

Szabadtéri sport- és családi események szervezése (ismertebb nevén 
"Falunapi 1 millió")

A pályázat benyújtása és elnyerése után a támogatói okirathoz szükséges iratok 
véglegesítése megtörtént, a támogatói okirat kiadása folyamatban.

1m Ft 2021 2022 folyamatban

24 TAO

Az Abasári Aba Sámuel Általános Iskola udvarára, az iskola tanulói, a Bozsik-
programban résztvevők és az ASE edzéseihez telepítendő műfüves futballpálya

A támogatás elnyerése után a legjobb ajánlatot adó kivitelezővel folyik a 
szerződéskötés. A telepítéshez szükséges előkészületi munkákat a Nonprofit 
Kft. dolgozói elvégezték.

27m Ft 2021 2021 folyamatban



• A 2020-as év során 3 filmforgatás történt községünkben. Ebből a

Duna tévén bemutatott Ízőrzők forgatása egy több hetes szervezést

és 2 napos forgatást jelentő esemény volt. Ezután televíziós

bemutatásra készülő ismeretterjesztő film pályázat a Nemzeti

Filmintézet támogatásával készülő Csak csonthalom? (Rendező: Dr.

Kormos Ildikó) című filmet forgatták nálunk (A magyarok egykori

uralkodóiból III. Béla kivételével csak összekuszált, azonosítatlan

csontok maradtak. Szétválogatásuk reménytelen, vagy mégsem? A

legújabb DNS vizsgálatok csodákra képesek...). Illetve a Magyar

Turisztikai Ügynökség forgatócsoportja készített a Kapásház

udvarán hangulatfelvételeket a Mátra népszerűsítésére szánt

filmhez.

• Az elmúlt 2 évben országunk nemzeti ünnepeiről szerény,

bensőséges keretek közt emlékeztünk meg, kislétszámú résztvevő

jelenlétében koszorúztuk meg hőseink emléktábláit a

templomkertben. Ez alól a 2021. augusztus 20-i és az október 23-i

ünnepség képez csak kivételt. Utóbbi esetében lehetőségünk volt a

8. osztály előadását a nyílt színen is meghallgatni.



• 2021. július 17. Pincéről Pincére: Az Abasári Olaszrizling Borbaráti Kör szokásos tavaszi Rügyfakasztó Ünnepe

nem valósulhatott meg a tavaszi lezárások miatt, ám a nyári szabadabb légkörben újra ki tudtak nyitni a

pincék, és megtölthette a Borsétányt a vigadók táncos tömege. Az önkormányzat a szervezésben és a

megvalósításban is segítette az egyesületet a sikeres lebonyolításban.



• A nyári szünet folyamán elindult egy közösségi kezdeményezés (Abasári Gördülő Művek): üljön bringára

minden generáció, és együtt fedezzék fel a környéket. A társaság hétfő délutánonként ült nyeregbe. A korai

sötétedés miatt ősszel és télen a csoport hétvégi kirándulásokra jár el együtt, majd tavasszal szökkennek újra

vissza drótszamaraikra.



• 2021. augusztus 27-28. Árpád-kori települések találkozója: A 2 napos

rendezvényre a Mátra-alján lévő Árpád-kori települések kaptak meghívást. A

részvételünk célja a település múltjának és jelenének bemutatása az

ásatáson és a megvalósított fejlesztéseken keresztül. A kulturális

kísérőprogramokon az Árvalányhaj tánccsoport lépett fel üveges táncával.

• 2021. augusztus 28. Aba Nap: Régen várt közösségi megmozdulás volt az Aba

Nap. A rendezvényt a lakosság minél szélesebb körű bevonásával szerettük

volna megvalósítani, ezért a programok között szerepelt történelmi és

helyismereti esemény (ásatás bemutatása Makoldi Miklós MKI régészeti

intézetének igazgatója vezetésével), népi és vásári játékok a gyerekeknek,

sportvetélkedő az iskola udvarán, kézműves foglalkozások, bábjáték, helyi

termelők kirakodóvására, tűzzsonglőrök, utcabál, nyitott pincék és még sok

más.

• 2021. szeptember 2. Sztéléavatás: Abasár 2018-ban kapta meg a Történelmi

Emlékhely címet a Bolt-tetői királyi központ maradványai okán. Az

emlékhelyet jelölő oszlop avatására Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úron

kívül számos jelenleg és korábban aktív politikus, közéleti személy és helyi

lakos is ellátogatott. A rendezvényen a Magyarságkutató Intézet

munkatársai tartottak a helyszínen az ásatás eredményeiről és jelentőségéről

előadást az érdeklődőknek.



• 2021. szeptember 19.

Közösségek öröksége a Skanzenben: 

A Magyarországi Tájházak Központi Igazgatóságának

szervezésében és meghívására egy egésznapos nyílt

napot tartottunk a szentendrei Skanzenben. A

rendezvényen köszöntötték a tájház címet 40 éve elnyert

Kapásházat. Az "Együtt Abasárért" hagyományőrző

egyesület Árvalányhaj táncegyüttese és más, önkéntes,

segítők és önkormányzati dolgozók részvételével

szabadtéri kiállítást állítottunk össze a helyi termelők,

szőlészek és borászok termékeiből, a gyerekek részére

kézműves programot biztosítottunk, a Sárhegyet

megmutató képkiállással kedveskedtünk, az Aba Sámuel

korát, a település történetét bemutató molinókat

állítottunk ki. A rendezvény színpadán az Árvalányhaj

tánccsoport lépett fel. Ők nap folyamán végig

népviseletben emelték a helyszín és a rendezvény fényét,

hangulatát.



• 2021. szeptember 25.

A Mátrai Turizmus Napja

Abasáron:

A Mátra Jövője Turisztikai

Egyesület rendezésében

évek óta szerveződik buszos

kirándulás a környék

településeire a Mátrai

Turizmus Napja alkalmából.

A rendezvény az elmúlt pár

évben elkerülte Abasárt, ám

most az esemény zárófalva

lettünk. A retrobusszal,

betyárokkal, ásatással

tarkított látogatás során

újra kinyitottak a pincék, és

idén harmadjára is kezdetét

vette az utcabál a

Borsétányon.



• 2021. november 12. Márton-nap: Az

Abasári Napsugár Óvoda és az

"Együtt Abasárért„ Hagyományőrző

Egyesület szokásos évi Márton-napi

lámpás felvonulása és libanapi

kenyérdagasztása is megrendezésre

került az önkormányzat

támogatásával.

• 2021. december 4. Adventi vásár: A 2020-as

adventi vásár a hatályos szabályozások miatt

elmaradt, a 2021. évi vásár napját december

4-én rendezte meg az óvoda alapítványa.




