
KÖZMEGHALLGATÁS
2022



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 8+1 fő 

Abasári Napsugár Óvoda és Mini Bölcsőde köznevelési feladatok 14+4 fő 

Saári Közösségi Ház és Könyvtár könyvtári, közgyűjteményi és 
közművelődési feladatok 3 fő 

Nonprofit Kft településüzemeltetési feladatok 2 fő

Integrált Szociális intézmény

a szociális feladatok ellátására 
Intézményfenntartó Társulás 
gesztoraként tartja fenn, szociális alap-
és szakosított ellátások biztosítására

77 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

2020 2021 2022.10. 31-
ig

Építményadó 8 003 13 909 18 824

Telekadó 24 206 15 331 18 602

Iparűzési adó 102 357 153 390 178 391

Adóbevétel összesen 134 566 182 630 215 817

Költségvetési bevétel 1 068 175 1 136 058

Költségvetési kiadás 732 386 892 657
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Sorszám Projekt megnevezése: Pályázat/fejlesztés rövid leírása: Forrás:
Összeg 
(millió 

forintban):

Beadás 
éve:

Befejezés 
éve:

A fejlesztés 
állapota: 

1 Bölcsőde bővítése Bölcsődei férőhelyek és tornaterem kialakítása. A 
bölcsődeavatás 2022. október 1-én megtörtént. TOP 202 2021 2022 elkészült

2
Műfüves pálya 

létesítése

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

edzéseihez épített műfüves futballpálya.
TAO 27 2021 2022 elkészült

3

Élőfüves pálya 
locsolóberendezés 
és működési célú 

támogatás

A futballpálya öntözésének korszerűsítése a régi 
honvédségi kút vizének hasznosításával. A működési 

célú támogatásból sportmezeket és egyéb tárgyi 
eszközöket vásároltunk.

TAO + 
önerő 15 2021 2022 elkészült

4
Óvodai eszközök 

fejlesztése
Az óvoda játszóterén lévő eszközök cseréje. Az elavult 

udvari játszóeszközök cseréje új játékokra. MFP 5 2021 2022 elkészült

5
Falunapi 

rendezvény

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

fordított összeg. 

NMI 1 2021 2022 elkészült
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7
Iskolaudvar és 
játszóeszközök 

fejlesztése

Az iskola játszóterére új eszköz beszerzése. Egyedi kérelemre 
induló támogatás az iskola udvarán elhelyezendő új játszótéri 

eszköz beszerzésére.

Egyedi 
kérelem 2 2021 2022 folyamatban

8 Táboroztatás
Honvédelmi tábor: Az Abasári Aba Sámuel Általános Iskola 
területén augusztusban került sor egy idén is nagy sikerrel 

megrendezett honvédelmi táborra.
- - 2022 2022 elkészült

9
Műfüves pálya 

létesítése
Az áprilisban elkészült műfüves pálya környezetének 

rendezését az önkormányzat önerőből valósította meg. Önerő 8 2022 2022 elkészült

10 Táboroztatás
Iskolai táboroztatás: A szokásos nyár eleji Erzsébet és 

Csodaszarvas táborok idén nem indultak a Hatvani Tankerület 
iskoláiban, ezért az önkormányzat önerőből támogatta a 

tanulók és táboroztató pedagógusaik napi 3-szori étkezését.

Önerő 1,2 2022 2022 elkészült

11
Iskolaudvar és 
játszóeszközök 

fejlesztése

Iskolaudvar rendezése, játszótér építése (iskola alapítványa 
további 2m forinttal járul hozzá a fejlesztéshez). Önerő 3,5 2022 2023 folyamatban
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11 Orvosi eszközök
Az orvosi rendelő eszközeinek beszerzése. Az 

önkormányzat orvosi rendelőjének bútorainak és orvosi 
eszközeinek teljes cseréje.

MFP 2,89 2020 2022 elkészült

12
Energetikai 

fejlesztés – PH 
épülete

A polgármesteri hivatal épületének energetikai fejlesztése. 
A munka műszaki átadás-átvétele, a hiányzó 

dokumentációk és engedélyek beszerzése, hatóságokkal 
való folyamatos egyeztetés.

TOP 44,34 2017 2019 elkészült

13 LIFE
Szénkivezetés feladatainak megtervezése. Az elvégzendő 

feladatokra javaslattétel, a fejlesztésekre elfogadott 
ötletek és tervek benyújtása.

LIFE 11 2020 2029 folyamatban

14
Kommunális eszköz 

beszerzése
Solis 90 típusú traktor vásárlása. MFP 9 2021 2022 elkészült

15
Civilszervezet -

eszközbeszerzés

A Falusi Civil Alap által meghirdetett kommunális eszközök 
beszerzése lehetőséggel élve egy billenő pótkocsit 

vásároltunk az Abasári Polgárőrség részére.
BGA 1,9 2021 2022 elkészült

16 Felelős állattartás Ebek és macskák ivartalanítása, transzponderrel való 
ellátásuk. MFP 1,5 2021 2022 elkészült
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17
Közösségi terek 

fejlesztése

Hálózati infrastruktúra fejlesztése az önkormányzati 
ingatlanokon (internet, telefon, kamera). Digitális 
fejlesztés az elavult, működésképtelen rendszeren 

(további szolgáltatásbővítési lehetőséggel).

LEADER 14,1 2022 2023 beadott

18
Szolgálati lakás 

felújítása

A lakótelepi szolgálati lakás felújítása során 
vezetékek, nyílászárók, burkolatok, bútorok és 
háztartási eszközök beszerzése és beszerelése 

történt meg.

Önerő 3 2022 2022 elkészült

19
Szolgálati lakás és 

orvosi szolgálati lakás 
felújítása

Temető úti szolgálati lakás felújítása. MFP 19,3 2022 ? tataléklista

20 Temetőfejlesztés Az első urnafal megépítése a temető újonnan 
kialakított urnatemetői részen. Önerő 8,6 2022 2022 folyamatban

21 Szociális tűzifa 
vásárlása

103 erdei m3 fa elnyerése. A szociális tűzifa átvétele 
november 2. hetében megtörtént. BM 2022 2023 folyamatban
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22
Kommunális eszközök 

beszerzése
Mezőgazdasági és kommunális eszköz vásárlása 

a traktorra. MFP 8,4 2022 2022 elkészült

23
Térségfejlesztés, az 

életminőség javítása 2022

A Mátra Energia Térségfejlesztési Alapítvány 
2022-es évben 40 millió forint felhasználható 
keretet határozott meg az Erőmű körzetében 
lévő települések életminőségének javítására. 

Ezt a pályázatot Abasár számos 
közterületénekfejlesztésére fordítjuk annak 

érdekében, hogy a meglévő helyszínek 
barátságosabb és kulturáltabb külsőt 

ölthessenek.

META 4,2 2022 2023 folyamatban

24 Ásatás

Ásatás területrendezési terv: Az ásatás és 
környékének területe földhivatali rendezést 

igényel, a teljes rendezés előfeltétele a további 
rekonstrukciós munkálatok folytatásának.

Önerő 2 2022 2023 folyamatban

25
Közösségszervezéshez 
használható eszközök 

beszerzése

Rendezvénysátor, padok, asztalok, hangfal és 
laptop beszerzése. MFP 2 2022 ? tartaléklista
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26 Lakótelepi út felújítása

Az abasári lakótelep úttestének és parkolójának 
útburkolatának javítása. A tervezéstől, az 

engedélyezésen át a kivitelezésig tartó 
munkafolyamatok levezénylése.

MFP 27 2021 2022 elkészült

27
Útburkolat és 

vízelvezetés javítása

Belterületi utak fejlesztése: Abasár, Attila út felső 
szakaszán burkolat- és vízelvezetési javítási munka 

elvégzése.
Önerő 10,6 2022 2022 elkészült

28 Közterületek rendezése

Szabadtéri pihenőhelyek fejlesztése:
A Szent Anna tónál, a pihenő kanyarban, a régi 

gázcseretelepi tónál, a játszótérnél padok, asztalok és 
szemetesek kihelyezése.

Önerő 6 2022 2022 elkészült

29
Útburkolat és 

vízelvezetés javítása

Belterületi utak fejlesztése: A Pipa út egy szakaszának 
felújítása. A helybeli lakosok a fejlesztés 50%-ának
teljesítését vállalták, míg az önkormányzat a másik 

50%-kal járult hozzá a kivitelezéshez.

Önerő 1,2 2022 2022 elkészült

30
Útburkolat és 

vízelvezetés javítása
Belterületi utak fejlesztése: A Tűzoltószertár előtti 

Aba téri szakasz felújítása.
Önerő 0,6 2022 2022 elkészült
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31
Útburkolat és 

vízelvezetés javítása

Külterületi utak fejlesztése:
A gázcseretelepi kis tótól a Vízmű érintésével a 
Pusztapallagi pihenőig tartó szakasz megújítása.

VP6 120 2022 2023 folyamatban

32
Útburkolat és 

vízelvezetés javítása
Belterületi utak fejlesztése:

Völgy út, Sport út, Tavasz köz, Árpád út TOP 63,5 2022 2023 folyamatban

33 Járdaépítés Fő út 130-160. szám között a járda építése, 
felújítása.

Önerő 20 2022 2023 folyamatban

34 Közterületek rendezése

Iskola és védőnő előtti árok fedése;
Temető úti árkon átvezető híd építése;

a Fő úti elbontott házaknál tereprendezés, 
térkövezés;

a Gyöngyösi úti szűk kanyarnál árokfedés.

Önerő 20 2022 2023 folyamatban

35 Vízelvezetés rendezése
Belterületi utak állapotjavítása:

Fő út 5-63. szám közötti árok rendezése. Önerő 13 2022 2022 folyamatban



 A 2022-es év során ismét készültek filmfelvételek Abasár látványosságairól. A Hazahúzó és a
Mátra magazin járta és mutatta be az ásatást, a nagypincét, a Kapásházat, a Szent Anna tavat
és környékét, valamint a Kőtengert. A két forgatócsoport más-más szemléletű, de turisztikai,
népszerűsítési céllal készítette felvételeit.



 Az elmúlt két év covid
bezártsága nagyon
megviselte az abasári
idősotthon lakóit. Szerettük
volna valamivel
kizökkenteni, kimozdítani
ebből a nehéz időszakból az
ott lakókat.

 Köszönjük Dr. Kernya
Károly gyógyszerész úr
megkeresését, pályázati
felajánlását. Az
önkormányzat és a
Mátrapark Kft. segítségével
magaságyásokat helyeztünk
el az idősotthon udvarán. A
magaságyásokban hasznos
növényeket, zöldségeket
neveltek idén az otthon
lakói.



 Április 23-án műfüves focipályát avattunk az iskola udvarán. Ez alkalomból villámtornákat is
rendeztünk a megjelent korosztályú futballistáknak: óvodás kortól az öregfiúkig mindenki „átvette”
a pályát.

 A rendezvényt támogatandó a felnőttek palacsintát sütöttek, pizzát és üdítőt kínáltak. A
pályaavatás után pedig kezdetét vette a 2022. évi a Szőlő-és Rügyfakadás Ünnepe a Borsétányon.



Május 4-én csatlakoztunk a
LIFE projekt keretén belül
szervezett TE SZEDD!
szemétgyűjtő akcióhoz, ami –
sajnos – igazán jól sikerült:
közel 200 zsák szemetet vittek
el Abasárról.

A LIFE projekt visszatért
hozzánk a május 14-i Szabad
Napon, amikor egy
szabadtéri, egészségtudatos
és sport- és futónapot
rendeztünk a Mátra Síszervíz
közreműködésével.
Ezen a rendezvényen
egészségtudatos ételekkel,
étrendkiegészítőkkel,
szemléletformáló
előadásokkal, biztonságos
közlekedésre tanító
tanpályával, helyi sport- és
tánccsoportok előadásaival
találkozhattak az érdeklődők.



Június közepén 3 
kamion játék és más 
bölcsődei eszköz 
érkezett az épülő 
Mini Bölcsődébe, 
amelyet október 1-én 
avattunk fel 
ünnepélyes keretek 
között. A gyermekek 
feledhetetlen 
műsorral lepték meg 
a vendégeket.



Októberben
köszöntöttük
Abasár
50 és 60 éve 
házasodott 
szerelmeseit, 
ezúton is 
gratulálunk 
nekik, és 
kívánunk hosszú, 
szép életet!



MÁRTON NAP – november 11.

Márton napján olyan programokkal készültek
a Hagyományőrzők, az Óvoda és az
Önkormányzat dolgozói, amely az egész
napot lefedte. Délelőtt a gyereket
ismerkedhettek a hagyományos libanapi
finomságok elkészítésével, délután az
óvodások keresték Márton püspököt
lámpásaik segítségével, este pedig az abasári
illetőségű zenekar mozgatta meg a forralt
borra és zsíroskenyérre vágyó abasáriakat.



Szeretnénk, ha minél többen kimozdulnának a szabadba, környezetünk, természetközelségünk 
erre jó alap. Emiatt is szorgalmazzuk a szabadtéri közösségi helyek kialakítását és felújítását 
is. Idén 5 helyszínen újítottuk fel vagy cseréltük le az elöregedett utcabútorokat.



Ezért szerveztünk júniusban Szent Iván éji túrát, és 
ugyanezért az októberi éjszakai túrát ismét a Mátra 
Síparkkal.  

És még nincs vége! Már készülünk egy szilveszteri 
pincefutásra.


