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Pekár Zsolt polgármester a közmeghallgatást megnyitja és ismerteti az önkormányzat 2019. év 

fejlesztéseit, a megvalósult beruházásokat Az önkormányzati választásokat követően 

folyamatban van a község új gazdasági programjának összeállítása, amely rögzíti a rövid-, és 

hosszú távú fejlesztési elképzeléseket (pl. szabadidő park létrehozása, az előző ciklusból 

áthúzódó beruházások megvalósítása, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos munkák, járdák 

felújítása, kiépítése stb.). A tervek szerint a település szépítése nagyobb hangsúlyt kap, amely 

terv megvalósításához a lakosok aktívabb közreműködésére is számít az önkormányzat. A 

környezettudatosság népszerűsítésével pedig a lakosság életminőségének javítását tűzik ki 

célul. 

 

A jelenlévő állampolgárok a következő észrevételeket, felvetéseket tették: 

 A Klapka utca és a Győri utca kijáratánál a közvilágításnak gyenge a fényerőssége, 

szükség lenne a hálózat fejlesztésére. A polgármester ezzel kapcsolatban elmondja, 

hogy a belterületi közvilágítás kiépítése önkormányzati feladata, de az említett helyszín 

már külterület. A Győri utca érintett szakaszán magas feszültségű oszlop található, 

amelyre közvilágítás nem telepíthető.  

 Az elhanyagolt, gazos kertek problémája. A polgármester tájékoztatást ad az ügyben 

eddig tett intézkedésekről, amelynek komoly anyagi vonzata van és az önkormányzat 

költségvetését terheli. Ezzel kapcsolatban kiemeli az ingatlanok tulajdonosainak 

felelősségét is. 

 A katolikus temető fűnyírási gondjai. A polgármester elmondja, hogy a temető 

fenntartási feladatokat 2004-től az önkormányzat átvette a tulajdonos egyházaktól. A 

gondozást egyes temetőrészeken az önkormányzati dolgozók, míg más részeken pl. a 

katolikus temetőben egy temetkezési vállalkozó végzi. Valóban, a tavaszi csapadékos 

időszakban néha egy kicsit nagyobbra nőt a fű, de elhanyagoltnak, gazosnak nem volt 

nevezhető a temető. Sajnos mind az önkormányzatnak, mind a vállalkozónak egyre 

nagyobb gondot jelent a kézi munkaerő biztosítása. Az üzemeltetési és fenntartási 

kiadások jelentősek, csak a hulladékszállítás éves költsége csaknem 600 ezer forintot 

tesz ki. A temető üzemeltetésére állami támogatást az önkormányzat – adóerő-képessége 

okán – nem tud igénybe venni. Több településen működik a sírhely megváltásának 

rendszere, amivel csökkenteni lehet az üzemeltetési kiadásokat. 

 A lomtalanítás rendszerével, valamint a veszélyes hulladékok elhelyezésével 

kapcsolatos kérés. A polgármester tájékoztatást ad a hulladékszállítás módjáról és 

elmondja, hogy a jövőben a szelektív hulladékgyűjtés rendszere változni fog, több 

szelektív hulladékgyűjtő edény kerül kihelyezésre minden háztartáshoz. 

 Az illegális hulladéklerakás felszámolása.  A polgármester elmondja, hogy az illegális 

hulladéklerakás felszámolására a község mezőőre közreműködésével folyamatosan 

gondot fordítanak. Az illegális hulladéklerakás megszüntetésére a készülő gazdasági 



program is tartalmaz megoldási elképzelést, ugyanakkor a lakosság részéről is 

felelősségteljesebb magatartás az elvárható. 

 A Klapka György utcai járda és aszfaltos út minőségi kifogások jelzése. A polgármester 

elmondja, az önkormányzat próbál megoldást találni a felvetett problémákra. 

Ugyanakkor a lakosok is tehetnek ennek megszüntetése érdekében. Elmondja, hogy az 

autópályák szélén is találkozni lehet gazosodással.  

Fontosnak tartja, hogy javul a települési utak minősége, ez pedig az autóforgalom 

növekedését is eredményezi. Ugyanakkor nem osztja azt a kifogást, amely szerint a 

Klapka Gy. utca keskenyebb lenne a felújítást követően. Két autó korábban sem fért el 

egymás mellett, az autósok úgy közlekedtek, hogy a szembe jövő forgalom esetén 

lehúzódtak az út szélére. 

 A József Attila utcában rendszeres az áramkimaradás. A polgármester elmondja, jelezni 

fogják a problémát a szolgáltató felé. 

 A Magyar Telekom által végzett hálózatbővítéshez kapcsolódó szolgáltatás 

igénybevételének módja milyen módon történik. A polgármester ígéretet tesz arra, hogy 

az Ászári Hírek következő számában közérdekű tájékoztatás fog megjelenni a 

szolgáltatás igénybevételének módjáról.  

 

A polgármester ezt követően a közmeghallgatást bezárta. 

 
 

 

 

 

                           Pekár Zsolt                 Lanczendorfer Melinda 

               polgármester                                                            aljegyző  

 


