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Előterjesztés 

 Aszód Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2019-2024 jóváhagyására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( továbbiakban: 

Mötv.) 116. §-a rendelkezik a gazdasági program megalkotásának szükségességéről az alábbiak 

szerint:  

 (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.  

Az Mötv. 42. § 4. pontja alapján a gazdasági program jóváhagyása a képviselő-testület 

hatásköréből nem ruházható át.  

A gazdasági program végrehajtásának időszakában fontos figyelemmel lenni az állami 

működés egészére, tekintettel a koronavírus járvány miatti súlyos gazdasági következményekre 

is. A koronavírus miatti veszélyhelyzet miatt a gazdasági program megvitatására eddig nem 

kerülhetett sor, azt a törvényi felhatalmazás ellenére sem fogadtam el polgármesteri döntéssel. 

Az összeállításnál figyelembe vett szempontok közül néhányat emelünk ki:  

- az önkormányzatok állami alulfinanszírozása  
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- a koronavírus-járvány közvetlen és közvetett, rövid távú gazdasági hatásai az önkormányzat 

költségvetési helyzetére,  

- a helyi adóbevételek várható alakulása,  

- a gazdasági válságból következő tervezési nehézségek,  

- a folyamatban lévő önkormányzati fejlesztések,  

- az önkormányzati forrásból megvalósuló beruházások, fejlesztések, felújítások. 

A 2019-2024. évekre szóló gazdasági program tervezete jelen előterjesztés melléklete. 

 

Határozati javaslat 

Aszód város Önkormányzat …/2020. (VII.   .) határozata 

Aszód Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2019-2024 jóváhagyásáról  
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        polgármester 

Látta: 
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1.1 Aszód mint a Galga mente központja 

Napjainkra a Galga mente, Galga völgy, ritkábban a Galga vidék tájnév használata széles körben 

elterjedt, azonban nemcsak a köznapi használatban, hanem a régészeti, néprajzi, nyelvészeti, víz-

rajzi, történeti, múzeumi témájú szaktudományos munkákban is az ekképpen megjelölt tér hol szű-

kebb, hol tágabb kiterjesztéseivel találkozhatunk, sok esetben messzire elkalandozva a Galga szigo-

rúan vett partvidékétől. A képlékeny használat miatt eléggé nehéz meghatározni, hogy mi is volta-

képpen a Galga mente: földrajzi táj, néprajzi közösség vagy történeti mikrorégió. A jelenlegi haszná-

latban leginkább a közigazgatási szempont érvényesül, melyben a Galga mente nagyjából a 2013-ban 

kialakított Aszódi járást jelenti. A járást alkotó települések: Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz, Galga-

mácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Tura, Vácegres és Verseg.  

 

Korántsem volt azonban mindig így. Az Aszódi járás korábbi életciklusaiban más és más telepü-

lések tartoztak ehhez a közigazgatási egységhez, azonban ezekkel a településekkel is hol lazább, hol 

szorosabb módon megmaradt városunk kapcsolata. A kistérségi összetartozástudat fennmaradásá-

hoz különösképpen két tényező járult hozzá. Az egyik Aszód közlekedési centrum helyzete, a másik 

iskolaváros mivolta. 

Aszód közlekedési csomópont, amit már a török időkben kettészelt a Kassára, s onnan Galíciába 

vezető országút. A ma már 3-as számmal jelölt főútvonal azóta is áthalad a városon, ráadásul ezen 

szakaszának forgalma épp a település főutcáján duzzad meg abból kifolyólag, hogy itt csatlakoznak 

hozzá az Acsa-Galgamácsa-Iklad és a Verseg-Kartal irányából érkező alsóbbrendű utak.  

Városunk 1867-ben vált a vasúti közlekedéshálózat részévé azáltal, hogy a 80-as számú Budapest-

Hatvan vasútvonal egyik állomását itt alakították ki. Csomóponttá akkor vált, amikor 1896-ban át-

adták a forgalomnak az Aszód-Balassagyarmat-Losonc vasútvonalat. A Felső-Galga mentén végig 

futó vonalat a trianoni békeszerződés az Ipolytarnóc-Losonc szakasz elcsatolásával megcsonkította, 

a maradék vonalon azonban ma is folyik belföldi személyszállítás. Ehhez a vonalhoz csatlakozott az 

1951-re hadászati célból megépült Aszód-Vácrátót vasútvonal, melyen a közlekedés 2009 óta szüne-

tel. 
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Az ingázást Aszód-Hatvan és Aszód-Gödöllő-Budapest viszonylatában a vasút mellett az autóbusz-

járatok biztosítják. Ezek egy részét a munkáltatók, másik részét a Volánbusz működteti. Átszállás 

nélküli menetrendszerinti járatok munkanapokon Kartal felől Gödöllőre 14-szer, Aszódról Buda-

pestre Gödöllő érintése nélkül 16-szor, Hatvan felől Gödöllőre 10, Budapestre 9 alkalommal indulnak. 

Budapestről Hatvan felé 17, Kartal felé 22 átszállás nélküli járat közlekedik. Az ingázás Aszódról és 

Aszódra jelentős forgalmat generál a közutakon. A 2011-es népszámlálás adatai szerint a város mun-

kavállalóinak mintegy 60%-a ingázik, főként Budapestre (524 fő), Gödöllőre (397 fő) és Hatvanba 

(51 fő). Emellett Aszódra is nagyon sok foglalkoztatott érkezik település tágabb környezetéből, ki-

emelkedően sokan Kartalról (218 fő) és Hévízgyörkről (181 fő). 

 
Munkavállalók ingázása Aszódra (2011) 

Aszód általános és középiskoláit szintén jelentős számban veszik igénybe nem aszódi lakhellyel 

rendelkező diákok. A nagymúltú evangélikus általános iskolát és gimnáziumot 67 egyéb településről 

látogatják.  

 
Az evangélikus gimnáziumba járó ingázók (2018) 
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Aszód járási székhely mivoltából adódik, hogy számos közszolgáltatás központja itt található: 

Település 

Aszódi 

Járási 

Hivatal 

Aszódi 

Szakrend-

elő 

Aszódi 

Orvosi 

Ügyelet 

Szociális és 

Gyermekjól-

éti Társulás 

Aszódi 

Rendőr-

őrs 

Aszód Ka-

tasztrófa-

védelmi 

Örs 

Galgagyörk      X 

Galgamácsa X     X 

Vácegres X     X 

Váckisújfalu      X 

Aszód X X X X X X 

Bag X  X X X X 

Domony X X X X X X 

Iklad X X X X X X 

Kartal X X X X X X 

Verseg X X X X X X 

Hévízgyörk X  X X X X 

Galgahévíz X  X X X X 

Tura X  X X   

Vácszentlászló    X   

Zsámbok    X  X 

Kálló      X 

Az ismertetett adatok alapján városunk térségközponti szerepe nyilvánvaló, ugyanakkor az ebből 

fakadó hátrányok és lehetőségek felmérése mindeddig nem készült el. 

A hátrányok legfontosabbika a főutcára nehezedő megnövekedett gépjárműforgalom. Jóllehet az 

M3-as autópálya közelsége valamelyest egyhíti az átmenő forgalmat, azonban egy 2014-es felmérés 

szerint napi átlagban így is 13.731 gépjármű, közte 395 nehézgépjármű halad át a városon, ami ko-

moly zajterhelést és légszennyezést jelent.  További nehézséget jelent, hogy az autópálya lezárásakor 

a forgalmat Aszód felé terelik, ami órákra megbénítja a főutcát.  

A jövőre nézve mindenképpen megemlítendő, hogy a 2021-ben nyíló galgagyörki kőbánya szállí-

tási útvonala is érinti majd városunkat. Ebben az ügyben haladéktalan egyeztetések szükségesek a 

Magyar Közút Zrt-vel és a Közlekedési Hatósággal. 

P+R parkolóhelyek hiányában városunk közlekedési csomóponti szerepe is hátrányként jelentke-

zik, hiszen sok olyan ingázó van, aki Aszódon száll buszra, autóját pedig a buszmegálló közelében 

parkolja le, egész napra igénybe véve olyan parkolóhelyeket, amiknek inkább a főutcai üzletek vá-

sárlóit kellene kiszolgálniuk. A várhatóan 2020 decemberében elkészülő vasútkorszerűsítési munká-

latok során P+R parkoló is épül, ami a vasutat választók számára jelent majd megoldást.  

A város mindaddig csak hátrányát fogja látni az átmenő forgalomnak, míg parkolóterületek hiá-

nyában a forgalmat megállítani nem tudja, mert sem kereskedelmi, sem turisztikai szempontból nem 

profitál belőle. A jelen ciklusra vonatkozó tervek között szerepel a Kossuth Lajos u. 11. szám alatti 
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ingatlan átalakítása, amivel a város központjában létrejöhetne egy nagyméretű parkoló. Ennek se-

gítségével, valamint a forgalom jelentős mértékű, szakértők bevonásával elkészített átszervezésével 

komoly előrelépést lehetne elérni a probléma megoldásában. 

 

1.2. Az önkormányzatok feladatrendszere 

A magyar önkormányzati rendszer hatályos szabályozását a Magyarország helyi önkormányzata-

iról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) tartalmazza. A törvény több lépcsőben 

lépett hatályba, az előző önkormányzati ciklust már ez határozta meg, jelen ciklusban is ez az alap-

vető, az önkormányzati működés kereteit adó jogszabály.  

A törvény elfogadása után eddig több esetben került sor egyes rendelkezések – nem nagymértékű 

– módosítására. Így: 

 az uniós kötelezettség teljesítése érdekében a Kormány magához vonhatja egyes beruházások 

megvalósítását, 

 a vagyonkezelői jog tartalmának pontosítása, vagyonhasznosítás szabályai, 

 az aljegyző kinevezési kötelezettségének enyhítése, 

 a közös önkormányzati hivatalok létrehozásához szükséges átmeneti szabályok, 

 a polgármesterek új bérezési rendszerének meghatározása, 

 az egyes önkormányzati feladatok pontosítása (ágazati törvényekkel összefüggésben), 

 törvényességi felügyeleti eszközök pontosítása, 

 az önkényuralmi politikai rendszerekhez kötődő nevek tilalma a közterületek elnevezésénél, 

 a feladatfinanszírozási rendszerre vonatkozó szabályok pontosítása, 

 az összeférhetetlenségi szabályok enyhítése. 

 

Változások az önkormányzati feladatéllátásban 

A változások mind az önkormányzati, mind államigazgatási feladatokat érintették. 

a) Az átruházott államigazgatási feladatok egy részét a 2013. január 1-jétől felálló járási hivatalok 

vették át.  

2013. január 1-jétől az államigazgatási hatósági ügyek egy jelentős része: az okmányirodai, a 

gyámhivatali feladatok, egyes jegyzői gyámhatósági jogkörök, feladatok a járási hivatalokhoz kerül-

tek. A szociális, gyámügyi és gyermekvédelmi területen a gyámhatósági feladatok ellátása is legna-

gyobb részben a járási hivatalokhoz került. Az alanyi jogon járó segélyeket az állam biztosítja a járási 

hivatal útján. Ehhez kapcsolódóan, a feladatokat ellátó köztisztviselőket is a járási hivatalok állomá-

nyába helyezték át. 

Az átalakulást követően a helyi önkormányzatok képviselő-testülete, a polgármester, a jegyző és 

a hivatal ügyintézője számára megállapított államigazgatási hatáskörök csökkentek. 

2013. január 1-jétől az építésügyi feladatokat ellátó általános elsőfokú építésügyi hatóság is átala-

kult, a közigazgatás két szervezeti egységnél működött:  
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 a járásszékhely települési önkormányzat és a fővárosi kerület jegyzőjénél a járási (fővárosi 

kerületi) hivatalokéval megegyező illetékességgel. 

 a járásszékhely települési önkormányzat jegyzőin kívül általános elsőfokú építésügyi hatóság-

ként járt el 2013. január 1-től a járási építésügyi hivatal is. 

A 2015. év márciusától a - 2013-ban még az önkormányzatoknál maradt - segélyezési feladatok 

zöme az önkormányzatoktól a járásokhoz került. Ennek megfelelően 2015. márciustól a járási hiva-

talok döntenek: 

 a foglalkoztatást helyettesítő támogatásról, 

 az időskorúak járadékáról, 

 az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásról, 

 alanyi ápolási díjról. 

A támogatások folyósítását is a járási hivatal végzi. 

Az önkormányzati képviselő-testület – a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. 

évi III. törvény alapján a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint – 

települési támogatást állapíthat meg, mely lehet különösen: 

 a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 

 a 18 életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy 

részére, 

 a gyógyszer-kiadások viseléséhez, 

 a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére, 

 és rendkívüli települési támogatás. 

Az államigazgatási hatósági ügyek fentiekhez hasonló mértékű átszervezésére 2015. évet követően 

2020-ig nem került sor.  

2020. március 1-től hatályba lépett jogszabályi változások értelmében megszűnt a járásszékhely 

települési önkormányzat/fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjének építésügyi hatásköre, vala-

mint a járási/fővárosi kerületi hivatalok építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi hatásköre. 

2020. március 1-től az általános építésügyi hatósági, az általános építésfelügyeleti hatósági és az 

örökségvédelmi feladatokat a fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, egy szervezetben az 

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály keretében.  Ez a változás településünket is érintette, a fel-

adatellátás Aszódon megszűnt, két fő köztisztviselő a Pest Megyei Kormányhivatal állományába ke-

rült. 

Ugyanakkor nemcsak megszűnő, de jegyzői hatáskörbe kerülő feladatot is jelentenek a jogszabályi 

változások: 2020. január 1-jétől a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljá-

rásról szóló 49/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításával jegyzői hatáskörbe került kerültek a 

gyermek családi jogállásával, képzelt szülő adatainak megállapításával, gyámhatósági névmegállapí-

tással kapcsolatos ügyek. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint 

a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítá-

sával jegyzői feladatok lettek a családvédelmi koordinációs feladatok (hozzátartozók közötti erőszak 

megelőzéséhez kapcsolódó feladatok). 
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b) Az önkormányzati feladatok ellátása is több lépcsőben változott. Az egészségügyi alapellátás 

biztosítása továbbra is önkormányzati feladat maradt. Az Mötv. valamint az egészségügyi alapellá-

tásról szóló új törvény rendelkezései alapján is megmaradt az önkormányzatok döntési lehetősége, 

hogy eldöntse: intézmény fenntartásával, társulásban vagy önálló orvosi tevékenység végzésére fel-

jogosított orvossal kötött feladat-ellátási szerződéssel tesz eleget kötelezettségének. Aszód ez utóbbi 

megoldást választotta, ezen szerződések megújítására 2018-ban került sor.  

Az egészségügyi szakellátás biztosítás tekintetében viszont jelentős változás történt. Ma a telepü-

lési önkormányzatok feladata a szakellátások területén főszabályként a járóbeteg-ellátást biztosító 

nem integrált rendelőintézetek működtetése. Az Aszódi Szakrendelőt az Albert Schweitzer Kórház – 

Rendelőintézet működteti 2013. óta feladat-ellátási szerződés keretében, 2016. március 1-jétől 20 

éves időtartamra vagyonkezelési szerződést is kötött az önkormányzat a kórházzal. 

A települési önkormányzatok köznevelési feladatai is nagymértékben lecsökkentek, illetve változ-

tak 2013. január 1-jével, amikortól lényegében két területre szűkült a települési önkormányzatok kö-

telezettsége e téren: 

 az óvodai nevelésről való gondoskodásra és 

 a 3000 fő feletti lakosság számú települési önkormányzatok esetében bizonyos köznevelési 

intézményi kör működtetésére. Utóbbi feladat 2017. január 1-jétől szintén állami feladat lett, 

így az aszódi általános és alapfokú művészeti iskolák működtetéséhez kapcsolódó önkormány-

zati ingatlan és ingó vagyon az időközben megalakult Dunakeszi tankerület vagyonkezelésébe 

került.  

Külön területként megjelölhetők az ún. közüzemi szolgáltatások (hulladékgazdálkodás, kémény-

seprés, ivóvízellátás, szennyvízkezelés). E körben is jelentős változások következtek be, nőtt az állam 

szerepvállalása, a helyi önkormányzatok jellemzően a közszolgáltatást biztosító szerződések megkö-

tését végzik, de a szolgáltatási díjak megállapítása az önkormányzati szférából az államhoz került. 
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2. ÖSSZEFOGLALÓ HELYZETKÉP 
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2.1. Az önkormányzati működés és berendezkedés főbb ismérvei 

Az önkormányzati működésnél az Alaptörvény 31. cikkéből kell kiindulni, amely a helyi önkor-

mányzatok működésének kettős célját nevesíti, ezek egyrészt a helyi közügyek intézése, másrészt a 

helyi közhatalom gyakorlása. 

A helyi önkormányzatok által ellátott feladatok rendszere 

Az Mötv. elkülöníti egymástól az önkormányzati és az átruházott államigazgatási ügyeket. Az ön-

kormányzati ügyeken belül pedig megkülönbözteti a kötelező, az önként vállalt (fakultatív) és az 

önként átvállalt (alternatív) feladatok csoportjait. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai 

A Mötv. szabályozása szerint helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok köré-

ben ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: településrendezés, településfejlesztés, tele-

pülésüzemeltetés (a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közvilágításról való 

gondoskodás, gépjárművek parkolásának biztosítása, stb.), a közterületek, valamint az önkormány-

zat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód se-

gítését célzó szolgáltatások; környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának 

biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); óvodai ellátás; kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános 

könyvtári ellátás biztosítása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység 

támogatása. 

Feladat a szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; lakás- és helyiséggazdálkodás; a te-

rületén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná vá-

lásmegelőzésének biztosítása; helyi környezet és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 

honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; helyi adóval, gazdaság-

Önkormányzatok és az önkormányzatok szervei 

és tisztségviselői által ellátott feladatok 

Átruházott ál-

lamigazgatási 

feladatok 
 

 

Önkormányzati feladatok 

Önként vállalt 

(fakultatív) 

feladatok 

 

Kötelező 

feladatok 

Önként átvállalt  

(alternatív) 

feladatok 



10 

 

szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; a kistermelők, őstermelők számára – jogszabály-

ban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, sport, ifjúsági ügyek; nemze-

tiségi ügyek; közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; helyi közösségi közlekedés 

biztosítása; hulladékgazdálkodás; távhőszolgáltatás; víziközműszolgáltatás, amennyiben a vízi-

közmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek 

minősül. 

Az Mötv. idézett rendelkezései jelentenek nem taxatív felsorolást, ezt támasztja alá a felvezető 

részben szereplő „különösen” kitétel.  

Az Mötv. új szabályozása előírta, hogy a fakultatív feladatok finanszírozása csak a saját bevételek, 

vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. 

A fakultatív feladatellátással kapcsolatos fontos szabály, hogy az önként vállalt helyi közügyekben 

az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabályt nem sért. 

Aszód Város Önkormányzat önként vállalt (fakultatív) feladatai:  

Közterület-felügyeletet működtetése, helyi civil szervezetek helyi szabadidős, sport  szervezési 

tevékenységének támogatása, helyi közrend, közbiztonsági tevékenységben közreműködő civil szer-

vezetek támogatása, muzeális közgyűjtemény működtetése (normatív finanszírozással), újszülöttek-

nek, az idősek egyes csoportjainak támogatása, Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázat, he-

lyi újság kiadása, elismerő címek, kitüntetések adományozása, rendezvények szervezése, testvérvá-

rosi kapcsolatok szervezése. 

Csak említés szintjén térünk ki az átruházott államigazgatási feladatokra.  Az Alaptörvény teremti 

meg államigazgatási feladat- és hatáskör gyakorlását 34. cikkének (3) bekezdésében, mely szerint 

törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a megyei képviselő-

testület elnöke, valamint a képviselő-testület hivatalának vezetője vagy ügyintézője számára kivéte-

lesen államigazgatási feladat- és hatáskört is megállapíthat. 

Az Mötv. 18. §-a az államigazgatási hatáskörökkel kapcsolatban további szabályokat állapít meg 

az alábbiak szerint: 

Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző, valamint a polgármes-

teri hivatal és a közös önkormányzati hivatal ügyintézője államigazgatási feladat- és hatáskörében 

jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül. 

Az önkormányzati közszolgáltatást biztosító intézmények 

Aszód Város Önkormányzat kötelező feladatait, - óvodai, könyvtári, közművelődési, bölcsődei, 

gyermekétkeztetési, közigazgatási, szociális gyermekjóléti –, intézmények alapításával, társulási for-

mában és ellátási szerződéskötéssel látja el.  

Az óvodai nevelés Aszódon egy központi és egy tagóvodában történik, a székhely Napsugár Óvo-

dában 6, a telephely Szivárvány Tagóvodában 3 óvodai csoport működik. A korábban fogyó gyermek-

létszám miatt a Szivárvány Tagóvodában 2 csoport szűnt meg, azonban jelenleg egy növekvő ten-

dencia mutatkozik, egyre inkább maximális gyermeklétszám mellett működnek a csoportok, ezért 
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szükségessé válhat új csoportok indítása. Az intézmény alaptevékenysége a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény szerint: óvodai nevelés, a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség 

kezdetéig ellátja a köznevelésről szóló jogszabályokban foglalt feladatokat. A többi gyermekkel együtt 

nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. (A szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye alapján integráltan nevelhető enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos sajátos ne-

velési igényű gyermekek óvodai nevelése.)  

A bölcsődei ellátás területén a város egyetlen bölcsődéjének 52 férőhelye teljesen feltöltött. Az 

intézmény alaptevékenysége a gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

tv. által megfogalmazottak szerinti feladatok ellátása. Biztosítja a családban nevelkedő 3 éven aluli 

gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését. A bölcsőde a fentieken túl vé-

gezheti a fogyatékos gyermekek nevelését és gondozását is. A bölcsőde az alapellátáson túl szolgál-

tatásként speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel, gyermekhotel működtetésével, 

vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal segítheti a családokat. 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. törvény alapján a települési könyvtári ellátás biztosítása a települési önkormányzatok kötelező 

feladata. E kötelezettségének városunk nyilvános könyvtár fenntartásával tesz eleget. A közművelő-

dési feladatok körében a kulturális, közművelődési feladatokat is ellátó szervezetek számára műkö-

désükhöz szükséges közösségi helyet tart fenn. Önként vállat feladatként működteti a megyei múze-

umi szervezettől átvett Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjteményt. 

A város által üzemeltetett konyha - Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye 

- látja el a közétkeztetési feladatokat. Elsődlegesen a bölcsődei, óvodai és iskolai, valamint szociális 

étkeztetést szolgálja ki. A 900 adag főzésére hitelesített intézmény kapacitása a jelenlegi és akár to-

vábbi igények kielégítését is biztosítja. 

A közigazgatási, valamint a városüzemeltetési feladatok egy részének ellátását a 4 osztályra tago-

lódó Aszódi Polgármesteri Hivatal látja el. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

Aszód Város Önkormányzata a hajléktalanellátást, valamint a családok átmeneti elhelyezését el-

látási szerződéssel látja el. (Magyar Protestáns Segélyszervezet, Kerepes, Magyar Máltai Szeretet-

szolgálat Egyesület Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza, Hatvan) 

Aszód Város Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások feladatait, valamint a te-

lepülési környezet tisztaságának biztosítását, a hulladékgazdálkodási feladatait társulási formában 

látja el. 

Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása 

A társulás működési területe a társulást alkotó 13 települési önkormányzatok közigazgatási terü-

lete, a Társulás által fenntartott Kistérségi Gondozási Központ család- és gyermekjóléti központ in-

tézményegysége tekintetében járási illetékességgel. Az intézmény alapvető feladatai: A szociálisan 

rászorultak részére személyes gondoskodás biztosítása. Szociális étkeztetést biztosít a szociálisan, 

egészségi okból, vagy életkoruk miatt rászorultak részére. Házi segítségnyújtás keretében biztosítja 

az idősek otthonukban való fizikai és mentális gondozását. 
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Idősek nappali ellátása keretében biztosítja a napi háromszori étkezést heti öt napon át, a klubta-

gok szükség szerinti fizikai, érdekvédelmi és mentális ellátását. Családsegítés biztosítása a segítségre 

szoruló személyek, családok számára. Gyermekjóléti szolgáltatás nyújtása. Család- és Gyermekjóléti 

központ működtetése. 

Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Önkormányzati Társulás 

A hulladékról szóló törvény alapján a települési önkormányzat az önkormányzati hulladékgazdál-

kodási közfeladat ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerző-

dés útján biztosítja. 

Aszód Város Önkormányzat a hulladékgazdálkodási feladatát a 113 települést összefogó társulási 

formában látja el, a közszolgáltatási szerződést a Társulás tulajdonában lévő Zöld Híd B.I.G.G. Non-

profit Kft.-vel kötötte meg. A hulladék szállítás keretén belül szelektív és zöld hulladékszállítás, ház-

hoz menő lomtalanítás is biztosított, nincs azonban hulladékudvar. 

Piacfenntartás 

Aszód Város Képviselő-testülete a 167/2016.(XI.17.) számú határozattal döntött a vidéki térségek 

kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, helyi termékértékesítést 

szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 kód-

számú pályázat benyújtásáról. A pályázat eredményeként a piac fedett árusítóhelyekkel, - a korábbi 

98 db árusító asztal helyett 216 árusító asztalt lehet használni-, parkolóval bővült, jelenleg 54 árus-

nak van hosszabb időre foglalt asztala. A piac karbantartását, takarítását, működtetését az Aszódi 

Polgármesteri Hivatal végzi. 

Temetőfenntartás 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 3. § b) pontja szerint köztemetőnek 

minősül az önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá az a nem önkormányzati tulajdonban 

lévő temető vagy temetőrész, amelyben az önkormányzat - a temető tulajdonosával kötött megálla-

podás alapján - a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti. Aszód Város Önkor-

mányzat nem rendelkezik temetővel, az önkormányzat a ravatalozót működteti. A jogszabályi köte-

lezettségnek eleget téve a köztemető biztosítása érdekében tárgyalásokat folytat az Aszódi Evangéli-

kus Egyházközséggel és az Aszódi Római Katolikus Egyházközséggel megállapodás kötésére. 

Helyi közutak fenntartása 

Aszód Város belterületén a kiépített helyi közutak burkolatának hossza: 25,02 km. Önkormány-

zatunk minden évben áttekinti a burkolatlan utak listáját, aktualizálja azt, majd a lista alapján meg-

határozza azon utcák neveit, ahol a burkolást el kívánja végezni. Az önkormányzati utak javítását, 

építését részben pályázatai forrásból (PM ÖNKORM-UT) részben saját forrásból végezte az önkor-

mányzat. Az utak karbantartását minden évben kátyúzás keretében biztosítja az önkormányzat. A 

járdák karbantartásához a Belügyminisztérium erre a célra biztosított forrását vette igénybe az ön-

kormányzat. Az utak, járdák téli síkosság mentesítését önkormányzatunk az Aszódi Polgármesteri 

Hivatal, a közfoglalkoztatottak és vállalkozó együttes munkájával végzi. 
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2.2 Aszód Város gazdasága 

2.2.1 Vagyoni helyzet 

Az önkormányzati gazdálkodás komplex, átfogó tevékenység, ami magában foglalja a teljes va-

gyonelemekkel való gazdálkodást is. A vagyongazdálkodás célja az önkormányzati célokhoz - a fel-

adatellátáshoz - szükséges feltételek biztosítása. A vagyongazdálkodás kiemelt területei a lakás- és 

helyiséggazdálkodás, az iparterület és a beépítetlen területek hasznosítása. 

Az önkormányzat saját tulajdonnal rendelkezik és költségvetési bevételeivel, kiadásaival önállóan 

gazdálkodik. 

A vagyontömeget alapvetően két nagy csoportra lehetett osztani: a törzsvagyonra és az üzleti va-

gyonra. Törzsvagyon az az önkormányzati tulajdon, amely közvetlenül kötelező önkormányzati fel-

adat- és hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja. A törzsvagyon körébe tartozó 

tulajdon lehetett forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes. Forgalomképtelenek a helyi 

közutak és műtárgyaik, a terek, a parkok, a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gaz-

dasági társaságban fennálló részesedés és minden más ingatlan és ingó dolog, amelyet törvény vagy 

a helyi önkormányzat forgalomképtelennek nyilvánít. Korlátozottan forgalomképesek a közművek, 

intézmények és középületek, továbbá a helyi önkormányzat által meghatározott ingatlanok és ingók. 

A korlátozottan forgalomképes vagyonról a törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében 

meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni. Az üzleti vagyon a nemzeti vagyon azon része, 

amely nem tartozik önkormányzati vagyon esetén a törzsvagyonba. A helyi önkormányzatok üzleti 

vagyona nem kapcsolódik közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátásához vagy hatás-

kör gyakorlásához. 

Az alábbi táblázat az önkormányzat vagyonát nettó értékben ezer Ft-ban mutatja: 

Vagyonelem 
megnevezése 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Forgalomképtelen 
törzsvagyon  

1 810 220 1 787 958 1 820 338 1 947 531 1 928 836 2 022 620 

Korlátozottan for-

galomképes törzs-
vagyon  

1 963 491 1 901 887 1 836 227 1 786 770 1 755 496 1 952 237 

Üzleti vagyon  109 831 112 865 110 513 101 425 117 892 114 034 

Összesen: 3 883 542 3 802 710 3 767 078 3 835 726 3 802 224 4 088 891 
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Jól látható, hogy a vagyon összetétele az előző évek során keveset változott, nagyobb részt forga-

lomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyon, kevés az üzleti vagyon. 

Az előző években megvalósított fejlesztések fedezetéhez folyamatosan fel kellett tárni belső és 

külső forrásokat is. A fejlesztési elképzelések fedezete egyrészt (a pályázati forrásokon túl) a meg-

lévő, az önkormányzat számára felesleges, más módon nem hasznosítható vagyonelemek értékesíté-

séből volt biztosított. Ezzel a hozzáadott értékkel nőtt az önkormányzat vagyona.  

Az önkormányzati költségvetés forrásszabályozása meglehetősen szűk mozgásteret biztosít ön-

kormányzatunk számára. A költségvetési törvény alapján általános működési és ágazati feladatokat 

támogat a központi költségvetés, fejlesztésre, beruházásra pályázatok nyújthatók be, melyek egyedi 

elbírálásban részesülnek. 

Vagyongazdálkodás célkitűzései lehetnek: 

 Az önkormányzat vagyoni struktúrájának felmérése mellett annak átalakítási lehetőségének a 

kidolgozása, a vagyonváltozás alakulását befolyásoló hatások felmérése. 

 Az önkormányzati vagyon gyarapítási lehetőségeinek feltárása, az ahhoz szükséges források 

(EU-s támogatások, megyei és országos pályázati lehetőségek, stb.) feltárása. 

 A vagyonértékesítésre kijelölt vagyonelemek meghatározása és az abból származó bevételek 

felhasználási szabályainak rögzítése. 

 Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos fejlesztési elképzelések kidolgozása.  
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2.2.2 Pénzügyi helyzet 

Az öt éves kitekintésű gazdasági program végrehajtásának egyik alapfeltétele a kiszámítható, sta-

bil pénzügyi háttér. 2014-2019 között sem működési, sem fejlesztési hitel felvételére nem került sor, 

az uniós és hazai fejlesztésű projektekhez az önkormányzat saját erőből biztosította az önerőt, ezen 

felül tisztán saját erős beruházásokat is megvalósított. Az önkormányzatnak likviditási problémái 

nem voltak, fizetési kötelezettségeit határidőre teljesítette.  

A fegyelmezettség, a takarékosság és az átláthatóság továbbra is önkormányzatunk pénzügyi gaz-

dálkodási célkitűzése marad, enélkül ugyanis a távlati célok megvalósítása nem lehetséges. 

 

A 2020–2024-es ciklusban a költségvetés prioritásait az alábbi szempontok határozzák meg: 

1. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása 

2. A település és intézményeinek takarékos, átlátszó, gazdaságos és biztonságos működtetése 

3. Intézmények karbantartása 

4. Tervezett településfejlesztés 

5. A szociálisan rászorultak támogatása 

6. Az elindított beruházások megvalósítása, a források biztosítása 

7. Tudatos, átgondolt és tervszerű városüzemeltetés és fejlesztés 

8. A település fejlődését elősegítő programok, pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális 

pályázatokhoz 

9. Az önkormányzat kintlévőségeinek és veszteségeinek minimalizálása 

10. Hatékony vagyongazdálkodás 

A kialakult költségvetési szerkezet arra is rámutat, hogy a fejlesztési elképzelések fedezetét egy-

részt a pályázati források, másrészt a meglévő, az önkormányzat számára felesleges, más módon 

nem hasznosítható vagyonelemek értékesítése biztosítja. Tekintettel arra, hogy a piacképes törzsva-

gyon az elmúlt időszakban jelentősen csökkent, a jövőben mindinkább hangsúlyossá válhat a pályá-

zati források előtérbe helyezése, valamint az újonnan feltárt belső és külső források felhasználása. 

Ezeknek a forrásoknak a feltárása annál is inkább szükséges, mivel az önkormányzati költségvetés a 

fejlesztésekhez meglehetősen szűk mozgásteret biztosít. 

 -
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2.2.3 Helyi adók 

Az önkormányzati gazdálkodásban az adósság állami átvállalása jelentős könnyebbséget okozott, 

ugyanakkor az állami támogatások további mérséklése következtében a saját bevételek jelentősége 

megnőtt. Ezen belül a legnagyobb részt a helyi adók és gépjárműadó jelenti. A helyi iparűzési adóbe-

vétel abból a szempontból is központi szerepet foglal el az önkormányzati bevételek között, hogy az 

1 főre vetített mértéke (adóerő) befolyásolja, hogy a szociális és egyéb feladatokhoz milyen mértékű 

állami támogatást igényelhet az önkormányzat. Mivel Aszód város helyi iparűzési adóból származó 

bevételének 1 főre jutó összege viszonylag magas, így a nem kötelező feladatok finanszírozása szinte 

kizárólag a saját bevétel terhére történhet. További nehézséget okoz az adóerő-képesség szabályai-

nak kedvezőtlen változása, mely a bevételek (állami támogatások) esetében további csökkenést je-

lent. Ugyanakkor fontos változás, hogy a Htv. 8. §-a kimondja, hogy az adóból származó bevétel az 

azt megállapító önkormányzat bevétele. Ez garantálja, hogy helyi adókból származó bevételi összeg 

az önkormányzatnál marad. 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Htv. 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján rendeletet alkotott Aszód város illetékességi területén a telekadó és magánszemélyek kom-

munális adója adónem bevezetéséről. Építményadó, települési adó és idegenforgalmi adó mindeddig 

nem került bevezetésre. A jogszabályi előírásoknak megfelelően az Aszódi Polgármesteri Hivatal adó-

hatósága  látja el továbbá a gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat. 

Egyéb adóztatási feladatokat lát el a Hivatal a talajterhelési díjak megállapítása és beszedése kap-

csán. A felsorolt adónemeken kívül a helyi adóhatóság szedi be a külső szervek megkeresése alapján 

az adók módjára behajtandó köztartozásokat.  

Az elmúlt hat évben az adótárgyak száma és az adóbevételek összege folyamatos növekedett, ami 

elsősorban az ellenőrzéseknek és az általánosan megfigyelhető gazdasági bővülésnek tulajdonítható. 

Bár városunkban az adómorál jónak mondható, továbbra is fontos a behajtási és ellenőrzési feladatok 

precíz végrehajtása. 

 

2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év

Telekadó 184 191 196 204 197 198

Kommunális adó 2537 2637 2687 2769 2916 3019

Iparűzési adó 631 662 692 734 883 860
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3. ASZÓD VÁROS GAZDASÁGI PROGRAMJÁNAK KI-

EMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEI 
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3.1 KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS 

Önkormányzatunk nagy hangsúlyt fektet a közlekedésbiztonság növelésére. Ennek érdekében 

utakat újít fel, javítja járdák állapotát, fejleszti a gyalogátkelőhelyeket és parkolókat alakít ki. 

3.1.1 Közlekedési koncepció kidolgozása és megvalósítása 

Aszódon régóta problémát jelentenek a közlekedés és a parkolás nehézségei, melyek orvoslására 

a 2020-as évben átfogó közlekedési koncepció készül. A település összes önkormányzati kezelésben 

lévő útjára kiterjedő közlekedési koncepció kidolgozása szakértők feladata lesz, de életbe léptetése 

csakis a helyi lakossággal történő egyeztetés után lehetséges. 

A közlekedési koncepció készítése során fokozottan szem előtt kell tartani az alábbi megoldásra 

váró problémákat és feladatokat: 

 Parkolási gondok elsősorban a főtér, a főutca, a lakótelep és intézmények közvetlen környeze-

tében 

 Forgalomtechnikai szabályozás lehetősége az evangélikus gimnázium környékén, a Petőfi ut-

cában (egyirányúsítás) és a Szent Imre utcában (egyirányúsítás) 

 Biztonságos gyalogátkelőhelyek kialakítása (Falujárók útja, Hatvani út, Széchenyi út) 

 Jelzőtáblák kihelyezésének racionalizálása. 

A végleges koncepció kialakítását gondos előkészítőmunka előzi meg, melyekbe a lakosokat is be 

kell vonni. A koncepció elkészítésének központi gondolata az, hogy a város arculatát, ne ad hoc dön-

tések, hanem a többség megelégedésére szolgáló, észszerűen kidolgozott tervek alakítsák. A koncep-

cióban kidolgozott és elfogadott javaslatokat a következő években – az önkormányzat anyagi lehető-

ségeihez mérten – pályázati források bevonásával minél hamarabb meg kell valósítani. 

3.1.2 Gyalogátkelőhelyek építése, fejlesztése 

Önkormányzatunk törekszik arra, hogy csökkentse a balesetveszélyes szituációk kialakulásának 

lehetőségét. Ennek érdekében gyalogátkelőhelyek kialakítását tervezi a Széchenyi utcai kanyar kör-

nyezetében (Tabán tér), a Hatvani út buszmegállónál (Bethlen Gábor utca), valamint a Falujárók útja 

– Honvéd utca kereszteződésénél található buszmegállónál, mivel mindhárom helyszínen jelentős az 

utat keresztező gyalogosforgalom. A gyalogátkelőhelyek kialakításával kapcsolatban önkormányza-

tunk felvette a kapcsolatot a Nemzeti Közlekedési Hatósággal és a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel. 

Az újak mellett a meglévő gyalogátkelőhelyek fejlesztése is kiemelten fontos feladat. Korszerűbb, 

nagyobb fényerővel rendelkező led-es lámpatestek felszerelésével kedvezőbb látási viszonyok alakít-

hatók ki a gyalogátkelőhelyek környezetében. A közlekedésbiztonság növelése érdekében a gyalogát-

kelőhelyekhez figyelemfelkeltő, sárga kerettel, fényvisszaverő felülettel ellátott KRESZ táblák kerül-

nek kihelyezésre. 
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3.2 INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉS 

A gépjármű és a gyalogos forgalom infrastruktúráját is kívánja fejleszteni. Hosszútávú cél, az ösz-

szes burkolatlan utca aszfalt burkolattal történő ellátása, a régi rossz állapotú burkolt utak felújítása, 

csúszós rossz állapotú járdák átépítése. Ezen feladatok megvalósítására minden évben különít el for-

rást az Önkormányzat. Az út és járda építésre kiírt pályázatokat fokozottan figyelemmel követjük, és 

előkészített tervekkel rendelkezünk több utca kiépítésére is.  

Az utak, járdák, lépcsők melletti korlátok nagy része, elhasználódott, rozsdás, letöredezett, ezért 

cseréjük szükséges. A korlátok és egyéb utcabútorok helyreállításánál törekedni kell az egységes, 

esztétikus városképi megjelenésre. 

3.2.1 A belterületi úthálózat fejlesztése 

A Képviselő-testület minden évben felülvizsgálja a kezelésében lévő belterületi utakat és az út-

használók száma, az út elhelyezkedése és állapota alapján rangsorolja azokat. A 137/2019. (XII.11.) 

ÖKT. sz. határozat szerint az Önkormányzat tulajdonában lévő burkolatlan utak 2019. évi rangsora 

az alábbiak szerint alakult: 

Ssz. Utcák 
hossz (m) 

szélesség 
(m) 

terület 
(m2) 

1 Pauler Tivadar u. - 1534. hrsz. 231 4 924 

2 Kómár Gyula u. - 1556 hrsz. 260 4 1040 

3 Béke kert - 370, 377/3 hrsz. 200 3 600 

4 
Öreghegy u. - 1417/2, 1419/4 hrsz. (részben 
magántulajdon) 

143 3 429 

5 Maros u. - 1366 hrsz. 106 3 318 

6 Gesztenye sor - 1366, 1357/47 hrsz. 155 3 465 

7 
Falujárók útja (Madách térnél, a buszmegálló 
mögött) 1357/69., 1284. hrsz. 

150 3 450 

8 Hegyalja u. felső - 1445. hrsz. 105 3 315 

9 Miskolci köz - 455. hrsz. 110 3 330 

10 Dózsa György utca - 481 hrsz. 50 3 150 

11 
Falujárók útja (Lakótelepi ABC mögött) - 
1357/47 hrsz. 

310 3 930 

12 Városréti u. vége - 19 hrsz. 285 4 1140 

13 Vezér u. - 434.hrsz. 260 3 780 

14 Kard u. - 446. hrsz. 270 3 810 

15 Tarsoly u. - 481 hrsz. 130 3 390 

16 Patkó köz - 455 hrsz. 50 3 150 
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17 Lovas köz - 455 hrsz. 30 3 90 

18 Huszár köz - 466. hrsz. 60 3 180 

19 Galamb köz - 349 hrsz. 120 3 360 

20 Téglagyár u. - 24/23 hrsz. 100 3 300 

21 Zsidó temető előtti útszakasz - 24/23 hrsz. 80 3 240 

Összesen:   3335   10781 

A lista első öt helyén lévő utcára vonatkozóan az Önkormányzat engedélyes tervekkel rendelkezik 

és a források figyelembevételével az elfogadott sorrendnek megfelelően az utak kivitelezését tervezi. 

A Képviselő-testület döntött a Gesztenye sor, Falujárók útja (Madách térnél, a buszmegálló mögött) 

Hegyalja utca felső szakasza, és a Miskolczi köz alsó szakasz útépítésének terveztetéséről. Az Önkor-

mányzat továbbá figyelemmel kíséri az útépítési célokra kiírt pályázatokat, amelyeken az engedélyes 

tervekkel rendelkező utakkal kíván pályázni, az ezekhez szükséges önerőt biztosítja. 

A 2021. évi felülvizsgálat során szükséges a listán korábban nem szereplő Akácos utat és a Tavasz 

utca végén található burkolatlan részt a táblázatba illeszteni. 

A város több területén keramit téglával burkolt járdák találhatók, melyek felülete csapadékos idő-

járás esetén csúszós és balesetveszélyes, éppen ezért átépítésük szükséges. 

A Mély utat a Béke kerttel összekötő lépcső, az evangélikus templomhoz vezető lépcső és a Szon-

tágh-lépcső felújítása ugyancsak időszerű. Az templomhoz lépcsősor esetében a közvilágítás fejlesz-

tése is megoldandó feladat. 

3.2.2 Vízrendezés és csapadékvízelvezetés 

Aszód Város Önkormányzat Vízkárelhárítási Tervének felülvizsgálata és megújítása elengedhetet-

len ahhoz, hogy a 2019 nyarán megfigyelt villámárvizek következményeinek megelőzése hatéko-

nyabbá váljon. Fokozott figyelmet kell fordítani a fő vízelvezető-rendszerek, árkok takarítására és 

tisztántartására. Különösen fontos a Breda-patak medertakarításának folytatása a Kossuth Lajos utca 

és a Galga között. Ezen feladatok elvégzéséhez szükség van a Magyar Közút Zrt., a lakosság és az 

Önkormányzat együttműködésre.  

Déli-terület csapadékvíz-elvezetési létesítményeinek fejlesztése: 

A PM_CSAPVIZGAZD_2018/62 számú pályázat keretén belül megvalósuló projekt célja az északi 

dombokról lefolyó csapadék-víz biztonságos levezetése a déli-területen és déli-iparterületen keresz-

tül a terület vízgyűjtőjébe, a Galga folyóba. A Széchenyi utca – Deák Ferenc utca feletti dombok me-

zőgazdasági művelésűek, az ide hulló csapadékvíz az alatta lévő utcák és a teljes ún. Varjútelep vá-

rosrész lakóingatlanjait és a Galga-patak korábbi árterén kialakított ún. Déli-iparterület gazdasági 

ingatlanjait veszélyezteti. Az integrált, számításokon alapuló tervezés és a komplex fejlesztés bizto-

sítja a csapadékvíz hatékony elvezetését, ezáltal javul a településrész általános környezeti állapota és 

elősegíti a település fenntartható működését. A 2020-2021-es évben megvalósuló fejlesztés a meg-

lévő árkok, átereszek teljes rekonstrukcióját, burkolását valósítja meg.  
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3.3 Környezeti fenntarthatóság 

A jövőben, legyen szó akár városfejlesztésről vagy városüzemeltetésről, nagy hangsúlyt fektetünk 

a környezettudatosságra. Gondoskodni kell az Aszód-Hévízgyörk 082/1 hrsz-ú volt kommunális hul-

ladéklerakó terület újrahasznosításáról és környezetbe illesztéséről. A terület a kedvező déli fekvé-

sének köszönhetően alkalmas lehet arra, hogy egy fotovoltaikus erőmű (napelempark) létesüljön 

rajta.  

Az intézmények hőszigetelését, fűtéskorszerűsítését, energetikai hatékonyságának növelését az 

ilyen célra kiírt pályázatok segítségével fokozatosan biztosítani kell. Törekedni kell továbbá arra, 

hogy az intézmények elektromos hálózatainak felújítása során korszerű energiatakarékos fényforrá-

sokkal váltsuk le a jelenlegieket.  

3.3.1 Környezeti szemlélet a rendeletalkotásban 

Épített és természeti örökség védelme 

Aszódon értékes gyep, szántó, legelő területek váltják egymást az erdősávok között. Az adottsá-

gokhoz alkalmazkodó környezet-és tájgazdálkodás olyan földhasználati rendszereket jelent, amelyek 

a termelés igényeinek kielégítése mellett biztosítja a növény- és állatvilág védelmét, a biodiverzitás 

és tájkarakter fenntartását, s közben megvédi a talajokat és a vízkészletet. A talajtakaró jelentős ter-

mészeti potenciál, amelynek ésszerű használata és védelme a mezőgazdaság nélkülözhetetlen felté-

tele. Az Aszód közigazgatási területén található földterületek többségének minősége országos össze-

hasonlításban is kiváló, éppen ezért a termőföld fontos természeti erőforrásunk, termőképességének 

megőrzése kiemelkedő fontosságú. A talaj minőségének további javítása, valamint a talajok ésszerű 

hasznosítása a fenntartható agrárfejlődés kialakításának nélkülözhetetlen feltétele. 

A Berek -erdő és a Hosszúvölgy fajgazdag erdőségei fontos élőhely szigeteket alkotnak, gazdag 

madárvilággal, értékes vadállománnyal bírnak, amik védelmével hozzájárulunk a biodiverzitás, a táj-

karakter és „zöld városunk” megőrzéséhez. 

A természeti környezet védelméhez járulunk hozzá akkor is, amikor technikai és adminisztratív 

eszközök bevetésével törekszünk az illegális hulladéklerakók felszámolására. A már eddig is működő 

közterületfelügyelet mellett, vadkamerák kihelyezésével, mezőőri álláshely létesítésével és szigorú 

bírságolási gyakorlattal kívánjuk elrettenteni a szabálysértőket a tiltott hulladéklerakástól. 

A városi környezetvédelem másik sarkalatos pontja a fásítás. Az emberi eredetű üvegházhatású 

gázkibocsátások által felgyorsított éghajlatváltozást részben ellensúlyozza az erdők tekintélyes szén-

dioxid megkötése, ami Magyarországon az elmúlt évtizedekben zajlott jelentős mennyiségű erdőte-

lepítésnek és a céltudatos erdőgazdálkodásnak köszönhető. A Kormány klímapolitikájának egyik fon-

tos eleme a jelenlegi 21%-os erdősültség 27%-ra történő növelése. 

Ennek eléréséhez nem elegendő a művelésre kevésbé alkalmas szántóterületek erdősítése, szük-

ség van a belterületen található erdők, az ún. „városi erdők” területének növelésére. A Berek-erdő 

fenntartásával, további területek erdősítésével, belterületi utak melletti faültetésekkel szeretnénk 

hozzájárulni a klímaváltozás negatív hatásainak mérsékléséhez. A faültetési programokba szeret-

nénk minél szélesebb körben bevonni Aszód polgárait. 
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A tudatos belterületi „erdőgazdálkodás” fontos részét jelenti a közterületen lévő fák ápolása, galy-

lyazása és a magánterületen található, 30 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fák kivágásának önkor-

mányzati engedélyhez kötése. 

3.3.2 Városrehabilitációs projekt 

Önkormányzatunk a 2020–2024 közötti ciklusban két új közösségi tér, illetve park kialakítását 

tervezi, amivel hozzájárulhatunk a nyugodt, élhető település kisvárosias jellegének megőrzéséhez. 

Meggyőződésünk, hogy szűkös területi lehetőségeink miatt olyan parkokra és terekre van szükség a 

városban, melyek egyszerre több generáció számára biztosítanak színvonalas kikapcsolódási lehető-

séget.  

Lakótelepi közösségi tér 

Képviselői kezdeményezésre a Szivárvány Tagóvoda és a Falujárók út közötti területen közösségi 

teret hozunk létre. Ennek részeként átalakítjuk a zöldfelületeket és a térburkolatokat, cseréljük az 

utcabútorokat és rendezzük a parkolást.  

A futballpálya melletti park 

Pályázati lehetőség esetén elővesszük azt a 2009-ben már megfogalmazott elképzelést, ami a fut-

ballpálya melletti területen hozna létre új szabadidős célú parkot, futókörrel, sportpályával, szabad-

téri játékokkal és egy kis tóval. A terv megvalósítása esetén egy korábban kevés törődést kapó terü-

letet tudnánk bevonni a közcélú használatba, valódi és aktív rekreációt biztosítva időseknek és fiata-

loknak. 

Utcabútorok cseréje 

A város közterületein található utcabútorok felújítása és cseréje a jelen ciklusban folyamatosan 

zajlani fog. A főutcán található padok, korlátok és szeméttároló edények cseréje elodázhatatlan fel-

adat, amit egységesen, a főutca arculatához illő termékcsalád elemeivel kell megoldani. A lakótelepi 

padok, a Tabán téri fa bútorok festése, az elkorhadt elemek cseréje szintén megoldandó feladat. 
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3.4 Kultúra- és közösségfejlesztés 

Városunk kulturális életében alapvető probléma, hogy Aszód Város Önkormányzata nem rendel-

kezik olyan kulturális színtérrel, amely nagyobb lélekszámú, 3-400 fős rendezvények – színi előadás, 

koncert, bál – megrendezésére alkalmas lenne. Egy flexibilis nagy térrel, egyben több kisebb foglal-

koztató helyiséggel rendelkező művelődési, kulturális intézmény létesítése jelentheti a kitörést. Egy 

ilyen nagyságú épületet az Önkormányzat önerőből nem tud és a későbbiekben sem fog tudni meg-

valósítani, létrehozásához elengedhetetlen a külső anyagi támogatás. 

3.4.1 Kulturális színterek kialakítása és fejlesztése 

Potenciális színtérként számba vehető az egykori Tiszti Klub, elsősorban a bálterme, amely biz-

tonságosan kb. 100 fő befogadására alkalmas. Problémát jelent az épület nyílászáróinak, burkolata-

inak és közműveinek igen leromlott állapota, egyben az az adottság, hogy az épület miután vendég-

lőnek, szállodának épült, csupán korlátozottan alkalmas a mai kor előírásai és kívánalmai szerinti 

kulturális színtérként működni. Hasznosítását befektetők részvételével, önkormányzati jelenlét mel-

lett ki lehet munkálni, de az értékesítése mellett is felsorakoztatható több releváns érv. 

Az ingatlant korábban a képviselő-testület értékesítésre javasolta, mind a 281/1, mind pedig a 

281/2 hrsz. ingatlan tekintetében. Amennyiben a képviselő-testület az ingatlan értékesítése, hosszú 

távú működésbe adása mellett foglal állást, azt csak a 281/1 hrsz. ingatlan esetében teszi. A 281/2 

hrsz. területen passzázst nyit épületbontással a Kossuth Lajos utca 4. számú, 279/6 hrsz. ingatlan 

hátsó felén keresztül a József Attila utcába, ezzel megnöveli a „belváros” beruházásra alkalmas terü-

letét, illetve variábilissá teszi a központi rész gyalogos forgalmát. A befolyó összegből egy a közmű-

velődést szolgáló intézmény létesítésébe fog. Hosszútávú bérbeadás esetén műemléki rekonstrukciót, 

illetve az önkormányzat számára használatbavételi lehetőséget köt ki. Amennyiben a képviselő-test-

ület az épület megtartása mellett dönt, ütemezett terv szerint megkezdi az épület felújítását és vál-

lalkozások bevonásával közművelődési célra hasznosítja. 

A Petőfi Muzeális Gyűjtemény épületegyüttese, hasonlóan a Tiszti Klub épületéhez, nagyon le-

romlott állapotban van. Műemléki helyreállítása elengedhetetlen. A Múzeum épületében lévő állandó 

kiállítás 36 esztendős. Mind szemléleti, mind tárgyi, mind pedig kiállítástechnikai tekintetben meg-

újítandó. Miután Aszód Város Önkormányzata anyagi lehetőségeit e cél megvalósítása nagyságren-

dileg haladja meg, mindenképpen szükséges a külső források igénybevétele. Kiugrási lehetőséget je-

lenthet a Petőfi 200, azaz Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját ünneplő időszak, a 2023-as 

esztendő. Alapvető cél, hogy a jubileumi év programjában Aszód kitüntetett szerepet töltsön be. En-

nek érdekében Önkormányzatunk felvette a kapcsolatot az Országos Petőfi Sándor Társasággal, s 

rendezője lesz 2020-ban a Petőfi Emlékhelyek Országos Találkozójának. 

Kitörési pontot jelenthet a volt Tüdőgondozó Intézet épületének használatba vétele, s kulturális 

színtérként történő működtetése is. Az épület és a Városi Könyvtár épülete a köztük lévő két családi 

ház kertje mögötti önkormányzati telekkel összekapcsolható. Maga az épület a városban működő 

civil szervezeteknek adna otthont, így a Városi Nyugdíjas Klub is méltó helyre kerülne, s a telephellyel 

nem rendelkező civil szervezetek irodához, közösségi térhez juthatnának. Mindez nem tenné szük-

ségessé a kulturális intézmény munkatársi létszámának bővítését, mert azt a jelenlegi létszámmal is 
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el tudná látni. A volt Tüdőgondozó Intézet udvara alkalmassá tehető szabadtéri kulturális és családias 

jellegű események megrendezésére. 

Az Elektromos Gyűjtemény jelenleg a Petőfi utca 4. számú önkormányzati ingatlanban van. Magát 

a gyűjteményt célszerű lenne a Petőfi Muzeális Gyűjteményhez, mint városi gyűjtemény hozzácsa-

tolni. Ez bizonyosan csak raktárbővítéssel valósítható meg, amely a műemléki rekonstrukció és az új 

kiállítás megvalósításával párhuzamosan kivitelezhető. A gyűjtemény átköltöztetésével egy önkor-

mányzati ingatlan felszabadulna. 

Terveink között szerepel még az egykori zenepavilon eredeti formában történő újjáépítése a je-

lenlegi helyszínen, a főtéren. A pavilon alsó, zárt részében ajándékboltot alakítunk ki, a felső, nyitott 

rész pedig térzenei koncertek helyszíne lehetne. 

3.4.2 Sportolási lehetőségek bővítése 

Aszódon a sportolási lehetőségek igen szűkösek, a sport infrastruktúrája többnyire szegényes és 

leromlott állapotú. Az óvodák rendelkeznek tornaszobákkal, az oktatási intézmények tornateremmel 

és szabadtéri pályákkal, az önkormányzat pedig szabadtéri fitneszpályákkal. 

 Db Intézmény 

Tornaszoba 2 NÓ SzÓ   

Tornaterem 4 CsGÁI PSG EGA Ji 

Teniszpálya 1 CsGÁI    

Futballpálya 1 Önk    

Uszoda 1 PSG    

Kosárlabda pálya 3 CsGÁI PSG EGA  

Szabadtéri  
kézilabdapálya 

4 CsGÁI PSG EGA Ji 

Fitneszpark 3 Önk Önk Önk  

Futópálya 3 CsGÁI Önk EGA  

Műfüves kispálya 1 PSG    

Az intézményi tornatermek és sportpályák a lakosság számára csak részben igénybe bevehetők, a 

Csengey Gusztáv Általános Iskola sportpályái mindenki számára használhatók lennének, ha az álla-

potuk ezt lehetővé tenné. Az önkormányzat tulajdonában álló futballpályát az elmúlt években az 

Aszód FC, a Csengey sportpályáján található teniszpályát pedig a Roki Boxer Teniszklub működtette. 

Az PSG uszodájának felújítása megkezdődött, de források hiányában nagyon lassan halad. Aszód Vá-

ros Önkormányzata korábban pályázati segítséggel három fitneszparkot is létesített, melyek egyike 

azonban olyan helyen épült fel, hogy lakossági tiltakozást váltott ki. A 2019-2024-es ciklus feladata 

e téren nem lehet más, mint a sport infrastruktúra felújítása és bővítése. 
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A Dunakeszi Tankerület kezelésében lévő Csengey sportpálya modernizációjával jelentős lépést 

tehetnénk a sportolási lehetőségek kiszélesítésének érdekében. Ehhez első lépésként erre a hely-

színre helyezzük át a Széchenyi utcai kanyarban található fitneszparkot, majd felújítjuk a kézilabda-

pálya felületét és pályázati lehetőséget keresünk a futópálya korszerűsítésére is. 

A labdarúgópálya területén lévő klubház renoválásának elkezdése szintén halaszthatatlannak lát-

szik. Ugyanezen a területen a városrehabilitációs feladatok között már említett szabadidőpark kiala-

kítása, mely magában foglalna egy tenisz vagy más csapatsport űzésére alkalmas sportpályát, pályá-

zati források bevonásával lehetséges.  

Az uszoda felújítása nemcsak közvetve, hanem közvetlenül is városunk érdeke. Nemcsak azért, 

mert egykor a város lakosságának támogatásával épült meg, hanem azért is, mert renovált állapotá-

ban fontos eleme lehetne a városi sportinfrastruktúrának. Mivel mind az úszásoktatás, mind a re-

kreációs úszás biztosítása, de akár a sportolói utánpótlásnevelés is fontos célunk, igyekszünk közve-

títői szerepet vállalni a fenntartó és a döntéshozók között. 

A Szivárvány Tagóvoda mögötti területen, a mára teljesen elvadult növényzettel borított egykori 

salakos teniszpályán, támogatjuk egy műfüves kispálya létesítését, civil sportegyesület bevonásával. 

Az infrastrukturális feltételek javulása és a sportolási lehetőségek kínálatának bővítése növelheti 

a rendszeres testmozgást végzők számát. Ennek érdekében továbbra is támogatni fogjuk a meglévő 

és újonnan alakuló sportegyesületeket, valamint az általuk szervezett hagyományosnak tekinthető 

és új sportrendezvényeket. 
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3.5 Idegenforgalom 

Aszód idegenforgalmi tekintetben nincs könnyű helyzetben. A fővárosba érkező külföldi turisták 

számára Aszód egyelőre érdektelen. Amennyiben kitekintenek a három szomszédos város, Gödöllő, 

Hatvan és Tura lehet a célállomásuk, illetve a domonyvölgyi Lázár Lovaspark. A belső turizmus az 

autópálya megépítését követően esett vissza. Csökkent a kötelező iskolai kirándulások száma, a nyug-

díjas csoportok pedig inkább melegvizes strandokat keresnek fel, s kevésbé érdeklődnek a kisebb 

városok értékei iránt. Az idegenforgalom területén tapasztalható gyengeségét azonban Aszód a ja-

vára is fordíthatja. 

A három környező város közös ismérve, hogy fő látványosságuk, a kastély, fel van újítva. Aszód 

tekintetében is ez a kitörési pont. Aszód Város Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti, hogy a 

kastélyok műemléki felújítását és hasznosítását minden lehető eszközzel szorgalmazza, segítse. Je-

lenleg, a Gazdasági Program kidolgozásával párhuzamosan, folyik az Önkormányzat képviselői által 

a kastélyok hasznosításával kapcsolatos összefoglaló javaslat kimunkálása és a megfelelő kormány-

szervhez történő benyújtásának előkészítése. 

Kitörési pontok Aszód idegenforgalmának növelése tekintetében 

A Podmaniczky család kultúrtörténeti hagyatéka, maga a Podmaniczky-kastély, a Zöld- vagy 

Széchenyi-kastély, a Kracker-freskó, az egykori Kerti, jelenleg Millenniumi kapu, valamint a Podma-

niczky család kapcsolati hálójába tartozó nemzetközi hírű, Aszódon is járt személyek. A Petőfi-kul-

tusz, valamint a Petőfi Múzeum felújítandó épületegyüttese és megújítandó kiállítása. 

A város műemlékei – Római katolikus templom, Evangélikus templom, egykori Tiszti klub, a zárt-

sorú főutca és a „Belváros” polgárházai, a Schossberger-mauzóleum és zsidó temető, az Aszódi Javí-

tóintézet épületegyüttese, valamint a szobrok, emléktáblák – köré szőhető turizmust generáló ide-

genforgalmi csomag. 

A kastélyok életre keltése mellett megvalósítható, városi vonzerőt növelő lehetőségek 

 Egységes, a műemlékeken, a szobrok környezetében és a kultúrtörténeti emlékhelyeken elhe-

lyezett számozott ismertetőtáblák elhelyezése. Aktuális várostérkép kiadása, amelynek részét 

képezi a nevezetességeket számozottan feltüntető axonometrikus, rajzolt térkép. 

 Régi képeslap poszterek, cca. másfélszer kétméteres, egységes kivitelű táblák elhelyezése pers-

pektivikusan az egykori helyszínen 

 Mind az evangélikus és katolikus, mind pedig a zsidó temető bejáratánál elhelyezett temető-

térkép, a nevesebb személyek sírjának megjelölésével. 

 Városismertető leporelló megjelentetése a hasznos információkkal, városi értékekkel. 

 A városi értékekre felfűzhető műemléki, emlékhelyi séták, teljesítmény túrák megtervezése, 

megjelentetése mind az írott, mind pedig a digitális szóróanyagokban. 

 A városi kulturális intézmény mint idegenforgalmi információs központ megnevezése. 

 Komoly vonzerőt gyakorolhat térségünkre mindazoknak az idegenforgalmi szempontból rele-

váns helyeknek – műemlékek (kastélyok, várak, templomok), természeti szépségek (hegyek, 

völgyek, tavak) – a feltérképezése, amelyek autós-, kerékpáros- és gyalogos túrával bejárhatók. 

Mindezekről térségi összefogással hasonló kiadványok készíthetők, mint amilyeneket Aszód 

esetében vettünk számba. 

 Értékeink bemutatása, menedzselése a világhálón és a közösségi médiumokban.  
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4. ASZÓD VÁROS GAZDASÁGI PROGRAMJÁNAK ÁGAZATI 
PRIORITÁSAI 
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4.1 Az önkormányzati közszolgáltatásokkal kapcsolatos lakossági 

elégedettség 

A 2020-2024 közötti időszak fontos feladata lesz az ügyfélcentrikus önkormányzat kiépítése. En-

nek érdekében mérni fogjuk a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának adóirodájával, a szociális 

ellátások valamint a Hatósági és Titkársági Osztály ügyintézésével, továbbá az intézményeink mun-

kájával kapcsolatos elégedettséget. Az elégedettségmérés célja, hogy minél gyorsabbá, pontosabbá és 

hatékonyabbá tegyük a hivatali ügyintézést és minél szélesebb lakossági igények kiszolgálására al-

kalmassá az intézményeinket. Az elégedettségmérés rendszerének kialakítása 2021-ben kezdődik 

meg. 

4.2. A feladatok és a dolgozói létszám racionalizálása 

Az önkormányzati feladatok ellátása az Aszódi Polgármesteri Hivatal munkatársai és az önkor-

mányzati foglalkoztatottak munkája révén történik. A Hivatal készíti elő a képviselő-testület és bi-

zottságai munkájához kapcsolódó javaslatokat, tervezeteket, végzi a jogalkalmazói feladatokat, vala-

mint igazgatási tevékenységet lát el. Ezen túlmenően ellátja a megszűnt GAMESZ feladatait: a gaz-

dasági szervezettel nem rendelkező intézmények pénzügyi, intézményi karbantartási, informatikai, 

humánpolitikai feladatait. Végzi az önkormányzati parkfenntartási, vagyongazdálkodási, beruházás 

előkészítési, a közútkezelői és fenntartási, piacfenntartási feladatokat. Ellátja az Aszód és Társult 

Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása munkaszervezeti feladatait. 2019. január 1-

jétől közterület-felügyeletet is működtet, ez az alapfeltétele egy folyamatosan kiépülő közterületei 

kamera rendszer működtetésének. Az Mötv. hatályba lépése óta több lépcsőben és folyamatosan át-

alakult az önkormányzatok és szerveik feladata. Korábban már bemutattuk e változásokat. A hivatal 

dolgozói létszáma a változó feladatok szerint változott. A GAMESZ megszűnésével 2012. július 1-jével 

16,5 fő álláshely került a Polgármesteri Hivatalhoz. 2013. január 1-én viszont az Aszódi Járási Hivatal 

állományába kerületek át az okmányirodai, gyámhivatali feladatokat ellátó munkatársak, 2017. ja-

nuár 1-jével az általános iskola és az alapfokú művészeti iskola állami működtetetésbe vételével a 

takarító munkakörben foglalkoztatottak átkerültek a Dunakeszi Tankerülethez. Összességében 2014-

2020 között a Polgármesteri Hivatal jóváhagyott létszáma 48 fő volt, ez 2020. március 1-jétől 46 főre 

változott a jegyzői építésügyi igazgatási feladatok elkerülésével. Ezen a kereten belül jött létre a te-

lepülés-képvédelmi és közterület-felügyeleti osztály 2019. január 1-jétől így azóta négy osztályra ta-

golódva látja el feladatait a Polgármesteri Hivatal. 

Célunk, hogy a hivatali ügyintézés idejét csökkentsük, a város polgármesteri hivatalát ügyfélba-

ráttá tegyük. További elvárások: szakmaiság, szervezettség, valamennyi tevékenység, feladat magas 

színvonalú ellátásának segítése, aktív részvétel. Ugyanakkor nem tekinthetünk el attól, hogy a város 

üzemeltetéséhez szükségessé válhat a munkaerő szükséglet átszervezése. Szükséges lehet a munka-

körök elemzése, értékelése adott álláshelyek felülvizsgálata, átcsoportosítása, az üzemeltetési felada-

tokat ellátók létszámának növelése. 2020-2022 között 7 fő (5 fő köztisztviselő, 2 fő munkavállaló) 

megy nyugdíjba, ezen megüresedő álláshelyek betöltése is ad mozgásteret, hogy az ellátandó felada-

tokhoz igazítva alakítsuk a létszámot.  
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4.3 Pénzügyi gazdálkodás, adópolitika 

A nemzetközi szervezetek 2020. márciusi előrejelzései alapján a legkedvezőbb feltételeknél a ma-

gyar gazdaság 3,7%-kal növekedhet 2020-ban, a legrosszabb helyzetet vázoló forgatókönyv szerint 

viszont akár 0,3%-os visszaesés is elképzelhető. Utóbbi igen mély válságot feltételez, olyat, amikor 

a világgazdaság legfeljebb stagnál, az Európai Unió gazdasága pedig 2,5% körüli mértékben zsugo-

rodik. 

A 2021. évi költségvetési törvényjavaslat alapját képező makrogazdasági prognózis azzal számol, 

hogy a magyar gazdaság – a 2020-as átmeneti visszaesés után – visszatér a növekedési pályára. A 

kormány által előterjesztett költségvetés fókuszában a járvány elleni védekezés, és a koronavírus 

járvány által nehéz helyzetbe került gazdaság újraindítása áll. A gazdaságvédelmi program kiemelten 

támogatja a munkahelyek megvédését és az új munkahelyek létrehozását. Továbbra is fontos cél a 

teljes foglalkoztatás. A járvány okozta munkaerőpiaci nehézségeket a kormány nem segélyezéssel, 

hanem munkahelyteremtéssel és bértámogatással kívánja kezelni, amely több százezer munkahely 

megőrzését biztosíthatja.  

A védekezésből az önkormányzatoknak is ki kell venni a részüket. A gépjárműadó 100%-a az ál-

lamhoz kerül, ez átlagosan azt jelenti, hogy az önkormányzatok átmenetileg bevételeik 1,2%-át ve-

szítik el. Ugyanakkor a beterjesztett költségvetési törvényjavaslat azt tartalmazza, hogy 2020-hoz 

képest 16%-kal emelkedik az önkormányzatok költségvetési támogatása. Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló törvény módosításával a nehéz helyzetbe jutott önkormányzatok a saját bevéte-

leik, így különösen a helyi iparűzési adóbevétel esetleges csökkenése és az iparűzési adó decemberi 

feltöltési kötelezettségének megszüntetése miatti kiesést – átmeneti jelleggel – éven túli hitellel pó-

tolhatják. A hitel összegét fokozatosan, legfeljebb 3 év alatt kell az önkormányzatoknak megszüntet-

niük. 

A gazdasági válság negatív hatásait csak fegyelmezett, takarékos, átlátható gazdálkodással lehet 

mérsékelni. 

A 70 éven felüliek kommunális adó csökkentése 

Kommunális adó nyilvántartásunk szerint 70 éven felüliek részére 563 db kivetésünk van, ami a 

jelenlegi 14.300 Ft/adótárgy összeggel számolva kb. 8.050.900 Ft. A jelenleg kialakult gazdasági 

helyzetben a kommunális adó csökkentését csak fokozatosan lehet végrehajtani, valószínűleg a ciklus 

végére érhető el a 70 éven felüliek teljes adómentessége. 
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4.4 Vagyongazdálkodás 

Lakások 

Aszód Város Önkormányzata különféle komfortfokozatú lakásokkal rendelkezik. Ezek besorolá-

suk szerint szükséglakás, szociális bérlakás, piaci bérlakás, szolgálati lakás. A szükséglakások nagyon 

rossz állapotúak, bontandók. A szociális bérlakások jelentős része jó állapotú, a piaci bérlakások ki-

sebb javításra szorulnak. 

Falujárók útja 28-30. alatti társasházak: 

Aszód Város Önkormányzata a települési önkormányzat bérlakás állománya növelése érdekében 

a 101/2000. (VI. 27.) Kor. rendelettel módosított 106/1988. (XII. 26.) MT rendelet szerint pályázatot 

nyújtott be a két épület bérlakásokká történő felújítására. A Falujárók útja 28. (12 lakásos társasház) 

kivitelezés befejezésének időpontja 2001, a Falujárók útja 30. alatti (szintén 12 lakásos társasház) 

esetében a kivitelezés tényleges befejezésének időpontja 2002. volt. A pályázatban vállalt fenntartási 

idő 20 év. 

Felül kell vizsgálni a jelenleg hatályos lakásbérleti díjakat, azoknak minél inkább meg kell közelí-

teni a piaci értéket. Fontolóra kell venni a lakbér bevételek növelése érdekében a piaci alapú haszno-

sítást. A szociális bérlakásokon felül legalább a lakások felét be kell vonni ebbe a hasznosítási for-

mába. 

Nem lakás céljára használt ingatlanok 

Nem lakás céljára használt ingatlanok elsősorban a lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, ipari, 

szolgáltatási, kulturális és irodai, továbbá az ezekhez kapcsolódó raktározási, valamint gépjármű-

tárolási célra adhatók bérbe. Jelenleg a K&H Bank és a Benu Gyógyszertár bérel az önkormányzattól 

ingatlant. Sajnos több épületet állaga miatt nem tudunk hasznosítani. 

Hasznosítható ingatlanok: 

 Tüdőgondozó: civil házzá alakítása 

 Tisztiklub: értékesítés, felújítás után bérbeadás, egyéb hasznosítás 

 Déli-iparterület: értékesítések 

Városi Piac 

A 2018-2019-ben pályázatból megvalósult piacbővítés után az előre telepített asztalok száma 98-

ról 216-ra emelkedett, így jelentősen magasabb bérleti díj bevételt tudtunk realizálni. 2020-ban a 

feladatok átcsoportosításával létre kell hozni egy főállású piacfelügyelői állást, s e mellett egy főt 

megbízással kell piacfelügyelőként alkalmazni, ezáltal csökkentve a piac működési kiadásait. A jelen-

leg érvényben lévő piacrendelet módosításával szükséges a piaci helypénzek rendszerének raciona-

lizálása, s ezáltal a bevételek növelése. 
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Az önkormányzati hivatallal és épületekkel kapcsolatos konkrét fejlesztési elképzelések: 

Valamennyi önkormányzati épület esetében szükség van az alábbi fejlesztésekre: 

 villamos hálózat és fűtés korszerűsítése 

 nyílászáró csere 

 hőszigetelés 

 informatikai korszerűsítés 

A helyi védelem alatt álló épületeknél fokozattan figyelni kell a felújítás során az előírások betar-

tására, így ezen épületek felújítási költsége magasabb lehet az átlagostól. A fejlesztések csakis pályá-

zati forrással valósíthatók meg. 

Nem az önkormányzat által fenntartott önkormányzati ingatlanok: 

Önkormányzati tulajdonú, vagyonkezelésbe/használatba  adott ingatlanok/ingatlanrészek: 

 114/1 hrsz: Csengey G. Általános Iskola – Dunakeszi Tankerület 

 1221 hrsz: Csengey G. Általános Iskola – Dunakeszi Tankerület 

 112 hrsz: Podmaniczky Alapfokú Művészetoktatási Intézmény- Dunakeszi Tankerület 

 1357/4 hrsz: Aszódi Kistérség Pedagógiai Szakszolgálat –Ceglédi Tankerület 

 813/1 hrsz: Aszódi Polgármesteri Hivatal – Kormányhivatal használati jog  

 283 hrsz: Aszódi Polgármesteri Hivatal – Kormányhivatal ingyenes használati jog 

 851/4 hrsz: Szakrendelő (Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet) 

Vagyonkezelésbe vett ingatlanok: 

 191hrsz., 193. hrsz, 194. hrsz, 195. hrsz: Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 

Ingyenesen tulajdonba adott ingatlan: 

 779. hrsz: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (átadás megtörtént, megállapo-

dás folyamatban)  
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4.5 Bölcsőde 

Gyermek- és alkalmazotti létszám 

Az Aranykapu Bölcsőde 52 férőhelyen várja a kisgyermekeket. Az intézményi férőhelyek számát 

15/1998./IV.30./NM rendelet szabályozza, amely szerint a bölcsődei csoportban nevelhető, gondoz-

ható gyermekek száma 12 fő. Abban a bölcsődei csoportban, melyben valamennyi gyermek betöltötte 

a második életévét, legfeljebb 14 gyermek nevelhető, gondozható. A létszám alakulását az SNI gyer-

mekek száma is meghatározza, de egy SNI gyermek normatív támogatása magasabb összegű.  

Az extra GYED 2017-es bevezetésének köszönhetően a születésszám nagyot változott. 2019 tava-

szán 50 csecsemőt köszöntöttek városi rendezvény keretein belül. 2020-ban, a védőnők adatai alap-

ján, jelenleg 41 kismamája van Aszódnak. A 2020/2021-es tanévre 37 gyermek nyert felvételt. Az itt 

maradt gyerekekkel együtt a bölcsődei férőhelyek száma teljesen feltöltésre kerül. Az elmúlt évek 

adatai alapján férőhely bővítésére nincs szükség. A környéken megépülő bölcsődék feltehetőleg nem 

fogják jelentősen befolyásolni a felvételi kérelmek számát, mert az elmúlt években átlagosan 5-7 nem 

aszódi lakhellyel rendelkező gyermek felvételére került sor. 

 

A gyermekek gondozásához szükséges személyi feltételek megfelelőek. A korai fejlesztés keretein 

belül távlati célként jelölhető meg, a pedagógiai szakszolgálattal együttműködésben egy fő részfog-

lalkoztatott gyógypedagógus alkalmazása.  

Finanszírozás 

Az éves költségvetés fedezésére állami normatíva igényelhető, ám ez csak részben fedezi a műkö-

dési költségeket. 2009-től ez az összeg mindössze 494.100 Ft/év gyermekenként. Sajnálatos módon 

a bölcsőde nem a beíratott gyerekek után igényelheti ezt az összeget, mint az oktatási intézmények, 

hanem a ténylegesen bent lévők létszámát kell osztani az adott évi, hatályos költségvetési által meg-

határozott gondozási napok számával. 2014-ben még 240 volt az osztószám, 2015-ben 235 és 2016-

tól 230. 

Az eltérő fejlődésű gyermekek normatív támogatása jelentős mértékben csak a 2016. évtől válto-

zott. A bölcsődében, mini bölcsődében ellátott fogyatékos gyermek után a fajlagos összeg 150%-a, 
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hátrányos helyzetű gyermek után a fajlagos összeg 105%-a, halmozottan hátrányos helyzetű gyer-

mek után a fajlagos összeg 110%-a igényelhető. 

Az épület karbantartása, javítása, állagmegóvása 

A 2020-ban esedékes a homokozó homokjának cseréje és a lefedéshez takarófólia beszerzése. A 

gyermekbalesetek elkerülése érdekében helyre kell állítani a felpúposodott gumiszőnyeget, valamint 

elodázhatatlan a foglalkoztatók és csoportszobák festése, a homlokzati falfestés és fa épületrészek 

lazúrozása. 

A következő öt évben a tervszerű karbantartási és javítási ütemtervnek a következő elemeket kell 

tartalmaznia: A csatornarendszer átvizsgálása és az eredmény függvényében szükséges javítási, át-

alakítási munkák elvégzése; A tető és vízelvezetés átvizsgálása, javítása; A holdudvar vízmentesítése; 

A sószoba átalakítása, melyhez a kormányhivatal ellenőrzése, illetve az ÁNTSZ beleegyezése is szük-

séges; A homokozó kialakítása módszertani útmutatós szabvány szerint; Játszóudvarok füvesítése; A 

dróthálós kerítések javítása. 

A régi nagymozgásos játékok rövidesen amortizálódnak, ezért újak vásárlására lesz szükség. A 

biztonság növelése érdekében célszerű volna beléptető rendszer kiépítése. Csoportszobákból az át-

láthatóság biztosítása a fürdőszobákra. 
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4.6 Óvoda 

Az önkormányzati fenntartású városi óvoda jelenleg 9 gyermekcsoporttal működik, amelyből 6 a 

székhelyen, 3 a tagintézményben található. A csoportok átlagos létszáma 25 fő. Az intézmény férő-

helyszáma az Alapító Okirat szerint 269 fő. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 32 fő.  

 

Az óvodában integrált nevelés keretében beszédfogyatékos, illetve enyhe értelmi fogyatékos sajá-

tos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére is lehetőség van, melyhez megbízott gyógypedagógusok 

nyújtanak segítséget. A gyermeklétszám 2017 után növekedést mutat, a családpolitikai intézkedések 

hatása városunkban az óvodáskorú gyermekek számát is érintette. A 2020. január 1. napján hatályba 

lépett törvényi változások, - a tankötelezettség teljesítésére vonatkozóan – árnyalhatják a tendenciát. 

Az óvoda rendelkezik a pedagógiai programja megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel. Az 

épületek, udvarok és annak berendezési tárgyai lehetővé teszik a gyermekek mozgás- és játékigény-

ének kielégítését. 2019-2024 között folytatni kell a Szivárvány Tagóvoda felújítását a világítás, a bur-

kolatok, az elektromos és épületgépészeti hálózat, ezen belül különösen az óvoda fűtésének, továbbá 

az udvari játszóeszközök korszerűsítése terén. 

A helyiségekben olyan élettér létrehozására törekszünk, amely biztonságos, esztétikus környeze-

tet biztosít a gyermekek számára, az óvodai nevelés általános és specifikus szempontjainak, a gyer-

mekek életkori sajátosságainak megfelelő. A szakmai eszközök tekintetében átlagos az ellátottság. Az 

intézmény IKT eszköz ellátottsága átlagos, amely további fejlesztést igényel, a megnövekedett admi-

nisztrációs munka miatt. 

A pedagógusok megfelelő gyakorlattal rendelkeznek, nevelőmunkájukat a segítő, támogató, elfo-

gadó attitűd jellemzi. A szakmai fejlődés érdekében a pedagógusok továbbképzéseken vesznek részt 

a továbbképzési - beiskolázási terv szerint. Az intézmény belső továbbképzései, a hospitálások is hoz-

zájárulnak a nevelőmunka színvonalának emeléséhez. 

Intézményi szempontból az előttünk álló időszak egyik fontos kihívása lehet, az evangélikus egy-

ház óvodaalapítási törekvésének sikere nyomán fellépő változások megfelelő kezelése. Az egyházi 
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óvoda esetleges létrejötte a városi óvoda gyermeklétszámának csökkenését idézheti elő, ami csopor-

tok megszűnését is eredményezheti. A csökkenő csoportlétszám ugyanakkor lehetővé teheti, hogy az 

egyre több a magatartás-problémával, részképesség-zavarokkal, pszichés nehézségekkel küzdő, de a 

másik oldalon a tehetséget mutató gyermek kapja meg a fejlődéséhez szükséges különleges bánás-

módot. További megoldásra váró feladat az egyházi vagy más település óvodájába átlépő, vagy a 

nyugdíjba vonuló óvodapedagógusok pótlása. 

 

A kihívások kezelésében meghatározó szerepe lehet az intézmény további népszerűsítésének, a 

jól bevált nyílt napok, játszóházi délutánok keretében. Folytatni kell a pedagógusok mentálhigiénés 

megerősítését, szakmai napok, továbbképzések által olyan ismeretek birtokába juttatását, amelyek a 

gyermekek nevelése során hasznosíthatók. A településen élő – az alapító okiratunkban nem megjelölt 

fogyatékossággal rendelkező – sajátos nevelési igényű – gyermekek neveléséhez szükséges tárgyi és 

személyi feltételek megteremtése további fejlesztési lehetőség. 

A gazdálkodás tekintetében továbbra is az a cél, hogy a fenntartó által jóváhagyott költségvetés 

keretein belül biztosítható legyen az intézmény zavartalan és hatékony működése. Emellett azonban 

további források, pályázati lehetőségek felkutatása, az óvodai alapítvány bevonása a fejlesztésekbe, 

elengedhetetlen. 

  

180

185

190

195

200

205

210

215

220

225

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Gyermeklétszámok október 1-én

speciális ellátást nem igénylő gyermek sajátos nevelési igényű gyermek



37 

 

4.7 Gyermekétkeztetés 

Gyermekétkeztetési Intézmény dolgozóinak száma 2001-ben történt alapításakor 21 fő volt. A 2010-ig 

tartó folyamatos létszám-racionalizáció során ez a létszám 16 főre csökkent, azóta állandó. Ezzel az állo-

mánnyal 600 adag lefőzése és a négy tálalókonyha ellátása biztosítható. A tapasztalt és összeszokott mun-

katársi gárda az intézmény legfontosabb értéke, éppen ezért tudásuk folyamatos szinten tartása, motivá-

ciójuk megőrzése, elismerésük és megtartásuk kiemelt cél a jövőben is. Ehhez elengedhetetlen a dolgozók 

fejlődésének támogatása, a szakmai továbbképzés és az előrelépés lehetőségének biztosítása. Ezáltal meg-

valósítható a munkatársi utánpótlás belső kinevelése. 

Jelentős változást hozhat 2020 őszétől a PSG és az EGA teljeskörű ellátása, amivel ugyanakkora rezsi-

költség mellett 90-100%-os kapacitáskihasználtság érhető el, gazdaságossá téve az intézmény működését. 

A PSG várhatóan 50, az EGA 300 adaggal növelheti a mostani mennyiséget. (A jelenleg főzött 600 adagból 

200 bölcsődés és óvodás adag, ezért lehetséges 900 adag fölé menni.) Az EGA az ellátási kötelezettségen 

kívülről érkező, teljes áron (rezsivel emelt) fizető vásárló, míg a PSG az ellátási kötelezettségen belülről 

érkező, normatívát növelő étkező. 

Év 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Évi összes adag 132495 133132 131457 122488 123601 120781 

Nyilvántartási napok száma 242 247 250 253 241 242 

Napi adagszám átlagban 547,5 538,9 525,8 484,1 512,8 499 

Teljes kapacitás 900 900 900 900 900 900 

Kihasználtság % 61% 59,80% 58,40% 53,70% 56,90% 55,40% 

 

 

A diétát igénylők létszáma 2016 óta 15-20 fő között mozog. Diétafajták spektruma a kezdeti egyszerű 

tejmentes diéta igénytől nagyot változott. Az intézmény jelenleg tejfehérjementes, tejfehérje és gluténmen-

tes, lisztallergiás, fruktózmentes, tejfehérje és olajosmagmentes diétát is tud biztosítani. Az intézményt fel 
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kell készíteni a speciális diéta igények további bővülésére, hiszen bármikor szükség lehet cukorbeteg, PKU, 

Colitis ulcersa, Crohn beteg diéta biztosítására. 

Az infrastruktúra tekintetében két fontos fejlesztés megvalósítására kerülhet sor ebben a ciklusban. 

2020-ban elkezdődik az étkezők, a kor kívánalmainak megfelelő egységes átalakítása. Ennek első lépése-

ként a Csengey utcai épület ebédlője és bútorzata fog megújulni. Ugyanitt valósul meg a főzőkonyha füg-

gőfolyosójának lefedése és akadálymentesítése, csúszásmentes padlóburkolat készítésével, valamint az 

áruátvételi udvar burkolatának kiegyenlítése és új burkolat készítése. 

A másik, pályázatfüggő fejlesztési cél a diétás konyha kialakítása. Ennek tervrajzai már 2019-ben elké-

szültek ahhoz a pályázathoz, melyen a pályázati anyagot befogadták ugyan, de a támogatást forráshiányra 

hivatkozva elutasították. A fejlesztés célja egy olyan biztonságos diétás központ létrehozása lenne, mely 

minden felmerülő helyi diétaigényre képes reagálni, megoldást nyújtani. Diétás igény ellátása minden ön-

kormányzat számára kötelező feladat, ezért ebben plusz bevételi lehetőség is rejlik.  

A Gyermekétkeztetési Intézmény konyhatechnológiája a folyamatos beszerzések és karbantartás kö-

vetkeztében nem tekinthető elavultnak. A következő öt évben a 2004 során beszerezett üstök (2 db 300 

literes, 1 db 200 literes) energiatakarékosabbra, modernebbre cserélése kell megtörténjen. Az eszközöket 

magyar gyártótól szerezzük be, így karbantartásuk folyamatosan biztosított. Ugyanez lesz a cél a billenő 

serpenyő esetében is, mely szintén 2004-es, külföldi gyártmányú modell, karbantartása pedig az alkat-

részhiány miatt problémás.  

Amennyiben az EGA és a PSG létszáma a minőség hatására felfelé indul, akkor szükségessé válik a 

konyha kibővítése. Ezt a lapostetős épület udvari oldal felé történő bővítésével lehetne megoldani. A kony-

hatér megnövelhető a zöldségelőkészítő, húselőkészítő helyiségekkel, így még egy üstsor beépítésére 

nyílna lehetőség. Az épült meghosszabbításával a megszűnt helyiségek pótolhatóak, illetve a konyha belső 

elrendezése is a gyakorlati szempontok szerint átalakítható. 
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4.8 Aszódi Integrált Kulturális Intézmény 

Szakmai megújulás 

Az Aszódi Integrált Kulturális Intézmény jelenlegi létszáma 8+1 fő (8 fő aktív, 1 fő GYES). A könyv-

tárban dolgozók beosztás szerint: 1 fő gyermekkönyvtáros, 1 fő segédkönyvtáros, 1 fő szervezési asz-

szisztens. Múzeumi dolgozók: 1 fő muzeológus, 1 fő gyűjteménykezelő, 1 fő teremőr-gondnok, 1 fő 

múzeumpedagógus. Művelődési ház: 1 fő művelődésszervező. 

A kollégák szakmai képzése folyamatos, lehetőség szerint az EMMI által támogatott ingyenes kép-

zéseken vesznek részt. Az intézmény szakmai megújulásához elengedhetetlenek a továbbképzések. 

Az ingyenes képzéseken túl, amennyiben a színvonalas szakmai munka azt megköveteli, költségtérí-

téses képzéseken is részt vehetnek a kollégák. A múzeumpedagógus képzése 4 féléves szakirányú 

továbbképzés (múzeumpedagógiai szaktanácsadó), 2020 őszétől esedékes. A gyermekkönyvtáros a 

táboroztatáshoz és a gyermekfoglalkozások színesítésének érdekében 2021-ben élménypedagógiai 

képzésen vesz részt. A szakmai fejlődéshez elengedhetetlen az idegen nyelvek, főként az angol nyelv 

ismerete, ezért szorgalmazzuk a kollégák nyelvi képzését is. A legtöbb nagy rendezvény, program, 

illetve a technikai eszközök beszerzése, fejlesztése pályázati forrásból oldható meg, ezért a szervezési 

asszisztens képzése pályázatírás és projektmenedzsment témakörben elengedhetetlen. Az intézmé-

nyi marketing frissítése, új szempontokat érvényesítő kidolgozása érdekében előrelépést jelentene, 

ha a művelődésszervező rendelkezne kiadványszerkesztési ismeretekkel. 

Ezenfelül fontos cél a múzeum szakmai tekintélyének helyreállítása, amihez elengedhetetlen a 

konferenciák szervezése és a korábbi kiadványsorozatok újraindítása.  

Látogatószám növelése 

A 2019-es statisztikák szerint a könyvtárba beiratkozott olvasók száma 565 fő, akik 5335 alkalom-

mal látogatták az intézményt. A csoportoknak meghirdetett programokon összesen 1428 fő vett 

részt. A múzeum összes látogatója éves szinten 1040 fő volt. A múzeumi rendezvények a 2019-es 

évben az épület és környékének állapota miatt elmaradtak. 

Könyvtár: A 2020-as évben a kamasz korosztály (14+) könyvtárba való bevonzását tűzte ki célul 

az intézmény, melynek érdekében előző évben kialakításra került a KamaszTanya elnevezésű hely-

szín, amely otthont ad ennek a korosztálynak. Ahhoz, hogy a kamaszok beszokjanak, szükség van az 

IKT eszközök fejlesztésére (pl. e-olvasók, laptopok vásárlása, ingyenes internethasználat), illetve a 

nekik szóló irodalom folyamatos frissítésére. A 2020-as évben pályázati forrásból megvalósul egy 

free wifi-t biztosító antenna felszerelése, ami biztosítja az ingyenes internethasználatot. 

Az olvasószám növelésének érdekében szükséges a könyvállomány folyamatos frissítése, bővítése 

az olvasói igények figyelembevételével. Közösségi színteret kell biztosítani a különböző korosztályok 

számára meghirdethető programoknak (pl. családi napok, kreatív foglalkozások, irodalmi és művé-

szeti előadások, stb.), illetve a folyamatosan működő kluboknak (pl. SzínJátékHáz, társasjáték klub, 

stb.). A rendszeres klubok további működését hosszú távon biztosítani kell. 

Múzeum: A látogatók számának növelése érdekében Aszód Város Önkormányzata lehetővé teszi, 

hogy minden aszódi diák az első diplomája megszerzéséig, minden Aszódon tanuló diák, aszódi diá-

koskodása idején, minden javítóintézeti növendék aszódi intézeti léte idején kísérővel, továbbá min-

den aszódi és Aszódon működő pedagógus (óvodai, iskola, középiskolai, javítóintézeti, valamint a 

felsőoktatásban oktató) ingyen látogathassa a Petőfi Muzeális Gyűjteményt. 
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A múzeumban a 2020-2021-es tanévtől indulnak az óvodás, iskolás csoportok számára igényel-

hető múzeumpedagógiai foglalkozások. Az intézmény csatlakozik az országos rendezvényekhez is, 

mint pl. a múzeumok éjszakája. A Petőfi kultusz ápolásával további látogató csoportok érdeklődése 

kelthető fel. Ezek színesíthetők tematikus, illetve jelmezes tárlatvezetésekkel.  

Halaszthatatlannak látszik az állandó kiállítás megújítása, modernizálása is, ehhez azonban a mú-

zeum épületének és környezetének, illetve a Galéria épületének teljes felújítására lenne szükség, ami 

pályázati vagy egyéb nem önkormányzati forrás nélkül aligha oldható meg.  

Művelődési Ház: A látogatószám növeléséhez nagy nézőszámú programok szervezésére volna 

szükség pl. koncertek, színi előadások, szórakoztató programok. Ennek létrejöttéhez igényes helyi-

ségekre van szükség pl. színházterem, illetve a már meglévő termeink teljes körű felújítására (pad-

lóburkolat, festés, mosdók, világítás és fűtéskorszerűsítés). Hosszútávú terv lehet egy minden igény-

nek megfelelő művelődési ház kialakítása. A rendezvények hangosítása miatt a hangtechnikai eszkö-

zök esetleges szervizelése, illetve meghibásodás esetén pótlása szükséges. 

Rendezvények 

Könyvtár: Az intézmény minden évben bekapcsolódik az országos rendezvényekbe. Az őszi Or-

szágos Könyvtári Napok sorozaton kívül a Népmese Napját is tartja, amely mostanra több hetes fog-

lalkozássorozattá nőtte ki magát. Ezen kívül állandó klubok, tematikus foglalkozások, irodalmi és 

művészeti előadások, író-olvasó találkozók otthona a könyvtár. 

Múzeum: Ez az intézményegység is bekapcsolódik országos rendezvényekbe az esetleges felújítást 

követően: Múzeumok Éjszakája, Múzeumok Őszi Fesztiválja. Ezen kívül folytatja a hagyományos 

Aszódi Honismereti Akadémia előadássorozatot. Negyedévente új időszaki kiállításokat szervez. 

Művelődési Ház: Nagy nézőszámú programok, illetve új klubok, szakkörök indítása a kitűzött cél, 

minden korosztály számára. 
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4.9 Társulás által ellátott feladatok 

A Kistérségi Gondozási Központ 40 fővel biztosítja a térség 13 településén a Szociális és Gyermek-

védelmi feladatok ellátását. Fenntartója: Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjó-

léti Társulása. A statisztikai adatok azt igazolják, hogy az idősgondozás és a gyermekjóléti szolgálta-

tások egyaránt fontosak térségünkben, az aktív korú ellátottak magas száma ugyanakkor, felhívja a 

figyelmet a munkaerőpiaci változások hatásainak fokozott jelenlétére. 

 

Az idősellátás nappali formája az Idősek Klubja, jelenleg Aszódon két telephellyel működik, a Pe-

tőfi utca 13. és a Falujárók útja 5. szám alatt. Szolgáltatásait az idős emberek részére az igény szerint 

étkeztetés biztosításával, szabadidős programok szervezésével, hivatalos ügyek intézésével nyújtja. 

Az étkeztetés keretén belül azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg ét-

keztetését biztosítja, akik önmaguk számára, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jel-

leggel mindezt nem képesek megoldani. Az intézmény az étkezést helyben fogyasztással, elvitellel és 

kiszállítással oldja meg. A házi segítségnyújtás keretében a Gondozási Központ azoknak az idős em-

bereknek nyújt lelki és fizikai segítséget, akik az önálló életvitel fenntartását nem tudják egészségi 

állapotuk vagy koruk miatt saját részükre biztosítani.  

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekjóléti és családsegítői feladatokat látja el, ezenfelül 

összegzi a járás területén működő jelzőrendszerek adatait és javaslatot tesz hatósági intézkedésre 

(védelembe vétel, megelőző pártfogás, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel). 

Az elkövetkező években nagy hangsúlyt kell helyezni az intézményi belső struktúra megerősíté-

sére. Létszámbővítés szükséges a szociális asszisztensi feladatok megoldásához, illetve a pszicholó-

gus és jogász óraszám, illetve létszám növelése is indokolt. A gazdasági válság nyomán kibontakozó 
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munkanélküliség elszenvedői számára célszerű volna munkavállalási tanácsadó alkalmazása megbí-

zással, vagy alapítványon keresztül. Az adósságcsapdába került személyek számára, a végrehajtások 

és a hajléktalanná válás elkerülése érdekében segítséget nyújthatna adósság- és hátralékkezelési ta-

nácsadás biztosítása.  

A házi segítségnyújtást igénylők számára lehetőséget kell biztosítani a jelzőrendszeres segítség-

nyújtás elérésére. A nappali ellátást ki kell terjeszteni a pszichiátriai betegekre, illetve a fogyatékkal 

élőkre is, mert ez az ellátási forma a térségben jelenleg nem megoldott.  

A járás településein, így Aszódon is egyre nagyobb problémát jelent a fiatalok körében terjedő 

tudatmódosító szer használat, amire hatékonyabb drogprevencióval kell felelni. Régóta gondot okoz 

a bajba került családok és egyének átmeneti elhelyezésére szolgáló krízislakás hiánya. Nagyon fontos 

lenne a bentlakásos idősellátás térségi fejlesztése, mert jelenleg nincs elegendő hely a megnövekedett 

igények kielégítésére. Tartós bentlakásos elhelyezést legnehezebben a pszichiátriai betegek, másod-

sorban a demencia betegségben szenvedő, zavart tudatú, betegek számára lehet felkutatni. 
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4.10 Helyi esélyegyenlőség 

4.10.1  Fogyatékkal elő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása 

Aszódon a 10/2015. (II.20.) ÖKT számú, a pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló önkor-

mányzati rendelet számos ellátásnál részesíti pozitív diszkriminációban a fogyatékkal élő vagy tar-

tósan beteg személyeket. Ők jövedelemhatártól függetlenül juthatnak hozzá az iskolakezdési és a 

nyári szünidei támogatáshoz. A fogyatékkal élő gyermekek családja a gyermek fejlesztéshez évi 

150.000 Ft települési támogatásban részesülhet.  

Akut megbetegedésből eredő gyógyszerszükségletének kielégítésére, gyógyászati segédeszköz be-

szerzésére, ápolására támogatásban részesíthető személyeknél a jogosultsági feltételnél, ha a kérel-

mező fogyatékos személy vagy a kérelmező családjában fogyatékos személy él, továbbá, ha a kérel-

mező vagy házas-, illetve élettársa időskorúak járadékában részesül, a meghatározott jövedelemha-

tár a nyugdíjminimum 25%-ával megemelkedik. 

Jövedelemhatárra való tekintet nélkül átruházott hatáskörben a Polgármester kérelemre havi 

15.000 Ft rendszeres támogatást állapíthat meg a súlyos daganatos betegségben, autoimmun vagy 

krónikus degeneratív megbetegedésben szenvedő, gyógyító ellátásban részesülő vagy az abban már 

nem részesülő betegek számára, ellátási költségeik fedezéséhez és az életminőségük javítására. Az 

említett támogatások megtartása és folyósítása a 2019-2024 közötti időszakban is folytatódik. 

4.10.2 Esélyegyenlőségi program 

Aszód város képviselő-testülete a 2019-2023 évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programot meg-

vitatta és a 146/2018 (IX.15.) ÖKT. számú határozatával elfogadta. A helyzetelemzés megállapításai 

alapján egyes célcsoportok számára az önkormányzat az alábbi lehetőségeket biztosítja  

A romák és/vagy mélyszegénységben élők részére: Folyamatos tájékoztatás a munkanélkülieknek 

adható támogatásokról, települési támogatás biztosítása. Óvodai, iskolai tematikus napok keretében 

végzett szemléletformálás, ingyenes szűrővizsgálatok. Ingyenes számítógép használat biztosítása. Az 

önkormányzat által működtetett étkező kapacitás bővítése, akadálymentesítése. Lakosság érzékenyí-

tése. 

A gyermekek célcsoportjára: A hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó szakemberek képzése, 

az intézményrendszer továbbfejlesztése. Pályaválasztási és pályaorientációs tanácsadás szervezése. 

Bűnmegelőzési, drogmegelőzési ismeretek átadása. Települési támogatás biztosításával hozzájárulás 

a nyári táboroztatás költségeihez, táborozási lehetőségek. 

Az idősek számára: Ingyenes kulturális programok szervezése. Álláskeresési tanácsadás, életmód 

tanácsadás megszervezése, infokommunikációs eszközök használatának tanítása. Áldozattá válás 

megelőzését szolgáló intézkedések, biztonsági rendszerek kiépítése. A gyászfeldolgozásban segítő 

szakember bevonása.  

A nők célcsoportja számára: Családi életre nevelés technikáinak átadása. Bántalmazottak és az 

ellátórendszer szakemberei számára ismeretbővítő előadások szervezése. A munkanélküli nők ré-

szére képzési programok biztosítása. Bölcsőde, óvodai férőhely biztosítása a munkába visszatérő 

anyák gyermekei számára. A női szervezetek támogatása. A munka és a magánélet összehangolását 

támogató gondolkodásmód és a nemek közötti feladatmegosztás népszerűsítése. A városban élő nők 
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eredményeinek elismerése és megismertetése. Párkapcsolati terápia, konfliktuskezelés elérhetővé 

tétele. 

A fogyatékkal élők számára: Fogyatékos személyek helyzetéről elemzés készül. Komplex akadály-

mentesítés, szűrővizsgálatok szervezése, szükségletnek megfelelő szolgáltatásszervezés. A közintéz-

ményben dolgozók érzékenyítése előadásokkal. Óvodákban, iskolákban egészségnap keretében érzé-

kenyítő program megszervezése. A fogyatékos személyek információhoz jutásának segítése. 
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4.11 Szociális ellátások 

A települési támogatások rendszere 

A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 10/2015.(II.20.) rendelet célja, 

hogy a település lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározza a helyi Önkormányzat által 

biztosított egyes szociális ellátásokat. Az Önkormányzat a következő települési támogatásokat bizto-

sítja: 

  
Gyermekvédelmi- és szociális ellátás  

megnevezése 

Támogatásban részesülők száma fő (eset) 

Év 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

T
el

ep
ü

lé
si

 t
á

m
o

g
a

tá
so

k
 

Lakásfenntartási támogatás 48 41 50 49 35 (336) 29 (259) 

Gyermekétkeztetési kedvezmény   12 18 15 7 (34) 5 (30) 

Iskolakezdési támogatás   10 64 45 77 93 

Rendszeres gyógyszertámogatás (rendsze-
res gyógyszerutalvány) 

  1 
14 

(44) 
21(113) 17 (111) 23 (180) 

Gyermek születéséhez kapcsolódó támoga-
tás 

  40 20 48 53 50 

Ünnepekhez kapcsolódó támogatás   137 139 168 165 155 

Fogyatékos gyermek családjának nyújtott 
támogatás 

        7 7 

R
en
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 t

el
ep

ü
lé

si
 t

á
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a
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Létfenntartási támogatás (eseti +rendsze-
res) 

  27 24 (51) 33 (56) 14 (17) 22 

Krízistámogatás   3 2 3 (6)  2 (5) 0 

Gyógyszerutalvány   1 1 1 7 3 

Közlekedési támogatás munkába álláshoz   0 2 2 1 0 

Szociális célú tűzifa juttatás 39 65 71 91 48 40 

Temetési támogatás 8 2 5 8 7 4 

Köztemetés 2 1 0 0 0 0 

Önkormányzati segély 2015. 02. 28-ig 69 42 megszűnt támogatási forma 

Hajléktalan ellátás 

Aszódon a hajléktalanok száma 2019-ben helyi felmérés adatai szerint, 3 fő volt. (A hajléktalan-

sággal veszélyeztetett emberek számára vonatkozóan konkrét adatok nem ismertek.) 

Többnyire, valamely más településről, leginkább a fővárosból érkeznek a hajléktalan életmódot 

folytató emberek, akik az esetek többségében még rendelkeznek valahol fiktív lakcímmel. Őket na-

gyon rövid időn belül sikerül a szükségleteiknek megfelelő ellátáshoz hozzájuttatni, Aszódon csupán 
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átmenetileg tartózkodnak. 2017 évben 1 fő, 2018 évben 2 fő ellátására került sor. 2019 évben 1 fő 

hajléktalan életmódot folytató személy ellátásáról gondoskodott településünk. 

A hajléktalanok száma az utóbbi években lényegében nem változott. Az önkormányzati bérlakás-

ból kilakoltatott személyek, családok elhelyezése más ingatlanban vagy egyéb formában (rokonnál) 

megoldódott. 

Aszód Város Önkormányzat és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (székhely: 1125 Buda-

pest, Szarvas Gábor út 58-60.) 2012.01.01-től határozatlan időre megállapodást kötött. Az Önkor-

mányzat támogatja az Egyesületet, az Szt. 65/F és 80 §- ai alapján – az Önkormányzat kötelező fel-

adatát nem képező –, ellátások megszervezésében és működtetésében, különösen hajléktalan szemé-

lyek nappali ellátásában, éjjeli menedékhely biztosításával. Az Egyesület a fent említett ellátások ke-

retében, Aszód illetékességi területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen ott tartózkodó haj-

léktalan személyeket látja el. Az Egyesület ezeket a feladatokat a 3000 Hatvan, Nagyteleki út 1/A. 

szám alatti ingatlanban végzi. Az Önkormányzat támogatási és együttműködési megállapodás kere-

tében évente 500.000 Ft-ot fizet az aszódi hajléktalan személy(ek) ellátásáért. 

Krízis elhelyezés 

Aszód Város Önkormányzata a Családok Átmeneti Otthonában történő ellátást a Magyar Protes-

táns Segélyszervezet (2144 Kerepes, Szabadság út 84.) útján, az általa fenntartott Családok Átmeneti 

Otthonában (2113 Erdőkertes, Tégla u. 22.) ellátási szerződés alapján biztosítja. A szolgáltatás a gyer-

mekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. §-a alapján, az ön-

kormányzatok számára kötelező feladat. Az Önkormányzat a szolgáltatás biztosításáért 400.000 Ft 

hozzájárulást ad évente. 2019-ben 1 család (anya, gyermek) elhelyezésére került sor. 

A szociális célú önkormányzati lakás bérletére való jogosultságokat Aszód Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 19/2013. (IX.6.) önkormányzati rendelete tartalmazza. Szociális helyzet alap-

ján történő bérbeadás esetén maximum 5 évre szóló szerződést kell kötni a bérlővel. A rendkívüli 

szociális helyzetbe került Aszódon lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező igénylő – amennyiben 

lakhatását másképp megoldani nem tudja és megfelel az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek elhe-

lyezése iránt kérelemmel fordulhat a polgármesterhez. Rendkívüli szociális krízishelyzet különösen, 

ha a kérelmező lakása – az önkormányzati bérlakásokat kivéve – elemi csapás, vagy más ok miatt 

lakhatásra alkalmatlanná vált és a kérelmező - önhibáján kívül – lakáshelyzetét más módon megol-

dani nem tudja. A kérelemről és a lakásbérleti szerződés megkötéséről – 3 tagú bíráló munkacsoport 

javaslata alapján – a polgármester dönt. A lakásbérleti szerződés a rendkívüli szociális krízishelyzet 

fennállásáig, de legfeljebb 6 hónapos időtartamra köthető meg. A munkacsoport tagjait a polgármes-

ter kéri fel a Képviselő-testület és a Polgármesteri Hivatal munkatársai közül. 

Az utóbbi években történő átminősítésnek köszönhetően az önkormányzati bérlakások 74%-a 

szociális bérlakássá vált. Szociális rászorultak elhelyezésére jelenleg 43 db lakás szolgál, ezek 58%-

a (25 db) összkomfortos lakás. A két társasházból az egyik 12 lakásos társasház 2001 évben épült, a 

másik épület 1990-ben, melynek felújítása 2001 évben valósult meg.   

Az önkormányzati bérlakásokból 10 db piaci bérlakás, 3 db szolgálati és 2 db szükséglakás, vala-

mint 43 db szociális bérlakás. Bontandó lakás 4 db (9%), felújításra szoruló 18 db (41,9%) és 20 db 

(46%) elégtelen lakhatási körülményeket biztosít.  
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4.12 Egészségügyi ellátás 

Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselő-testület a 

gazdasági program időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást támogatja, az egészségügyi ellátás 

színvonalát szinten tartó, illetve növelő fejlesztéseket szorgalmazza, többek között a meglévő, felújí-

tott Kossuth Lajos utca 84. szám alatti épületben is. 

Az önkormányzat a háziorvosi ellátást két magán praxissal; a védőnői ellátást, az önkormányzat 

saját rendelőjében történő kialakítással; a fogászati ellátást a Baross téri rendelőben magán praxissal 

tartja fenn. Az önkormányzat, nem kötelező feladatellátással biztosítja a szakorvosi járó beteg ellá-

tást a Szakorvosi Rendelőintézet útján, feladat ellátási szerződés alapján. A népbetegségek megelő-

zése, a prevenciós szemlélet erősítése érdekében, népszerűsíti az egészségügyi szűréseket, a lakosság 

számára szűrőnapokat, életmód változási tanácsadásokat szervez. A jogszabályi előírásoknak megfe-

lelően építette ki a város az egészségügyi alap- és szakellátást, melyek ellátási körzete lefedi a tele-

pülés egészét. Szolgáltatásai valamennyi lakos számára hozzáférhetők. Aszód város egészségügyi el-

látása, alapellátási és járóbeteg-szakellátási szinten is biztosított, az ellátási körzetek lefedik a város 

teljes területét. Aszódon két felnőtt háziorvosi szolgálat, valamint egy házi gyermekorvosi szolgálat 

biztosítja a járóbeteg-ellátást. A felnőtt háziorvos által ellátott személyek száma 2008 és 2012 között 

nagyjából stagnált, 2012-ben összesen 29.916 fő háziorvosi ellátása valósult meg. Egy háziorvosra 

2013-ban 1542 beteg jutott, az elmúlt években, kis mértékben, de csökkent az egy háziorvosra jutó 

betegek száma. A népességszám kismértékű változása nem indokolta a szolgáltatások kiterjesztését. 

Az összehasonlításhoz 2016-os adatok állnak rendelkezésre a TEIR-ben jelenleg is. 

 

2020.01.01-jei KSH adat alapján a népességszám: 6151 fő. Ebből 2936 férfi, 3215 nő. A KSH 

2020.01.01-jei adatközlése alapján, a 0-7 éves korosztály 538 fő, 8-14 éves korosztály száma 460 fő, 

0-18 éves korosztály összesen 1256 fő. Egy területi védőnőre jutó 0-7 éves gyermekek száma 

2019.09.30-i állapot szerint 264 fő. A védőnői szolgálat két körzeti (területi) és két iskolai védőnővel 

működik.  

A városban található Szakorvosi Rendelőintézet a következő szakellátásokat biztosítja: fogászat, 

belgyógyászat, bőrgyógyászat, fizikoterápia, fül-orr-gégészeti szakrendelés, gyerek és felnőtt ortopé-
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diai szakrendelés, gyógymasszázs, ideggyógyászati szakrendelés, mozgásterápia, nőgyógyászat, pszi-

chiátria, reumatológia, sebészeti szakrendelés, gyermeksebészet, urológia. Emellett az intézményben 

található laboratórium, röntgen- és ultrahang diagnosztika. A rendelők felszereltsége megfelelő, a 

rendelőintézet épületének állaga pedig jónak mondható, akadálymentesítése megoldott. Sem Aszó-

don, sem a járás más településein nem működik kórház, a fekvőbeteg-ellátás Kistarcsán (Flór Ferenc 

Kórház), Hatvanban (Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet) és Budapesten elérhető. A központi 

orvosi ügyeletet, mely a felnőtt és gyermek ellátást is biztosítja, az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit 

Kft. szervezi. 

 

4.13 Sportfejlesztés és támogatás 

A sportinfrastruktúra bővítéséről e gazdasági program 3.4.2 alfejezetében már esett szó. Az ott 

említett fejlesztések megvalósulása jelentősen növelheti a városban sportolók számát. Az infrastruk-

túra fejlesztése mellett azonban szükséges a sportolási lehetőségek palettájának bővítése is, hiszen 

jelenleg csak az Aszódi Futball Club és az Aszódi Szabadidősport Egyesület kínál szervezett sportolási 

lehetőséget.  

Az AFC az elmúlt években 3,9 millió Ft, majd 2019-től 4,4 millió Ft éves támogatásban részesült 

az önkormányzat részéről, azonban egy 2019-es belső ellenőri vizsgálat számos szabálytalanságra 

derített fényt, s felhívta a figyelmet a támogathatóság feltételeként a szabályos elszámolás szüksé-

gességére. Az ASzE 250 ezer Ft éves támogatást kap az önkormányzattól, amit gyalogos és kerékpá-

ros túrák szervezésére használ fel, szabályosan elszámolva az önkormányzat felé.  

Figyelembe véve, hogy számos sportág keresi még a helyét az aszódi sportéletben (asztalitenisz, 

darts, karate) differenciáltabb önkormányzati sporttámogatási rendszerre lesz a jövőben szükség, 

ami figyelembe veszi az egyesületi tagok, az egyesület által szervezett sportesemények számát, vala-

mint az adott sportág versenyszerű bajnokságainak költségeit. Ezenfelül az önkormányzat ingyenes 

helységhasználattal, az sportegyesületek tevékenységének ismertetésével és népszerűsítésével is se-

gítheti a helyi sportpaletta színesedését. 

Terveink között szerepel egy városi sportnap, s ennek keretei között, hagyományteremtő szán-

dékkal, egy nagyobb városi futóverseny megszervezése is. 
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4.14 Közbiztonság 

Aszód város közigazgatási területén a közbiztonsági megteremtését, a lakossági komfortérzet fo-

lyamatos optimalizálását, valamint a közösségi együttélést elősegítő szabályozást három, egymással 

együttműködő, jogszabályi felhatalmazással bíró szervezet biztosítja: a rendőrség, a közterületfel-

ügyelet és a polgárőrség. 

A rendőrségi beszámolók és statisztikák alapján az alábbi közbiztonságot jellemző adatokat és 

tendenciákat vázolhatjuk fel: az összes bűncselekmény száma a 2014-2019 időszak viszonylatában 

149 elkövetett bűncselekmény számról, a 2019. év végére 112-re csökkent. A közterületen elkövetett 

bűncselekmények kategóriában, az említett időszakban éves szinten 31-38 elkövetést regisztráltak. 

 

A garázdaságok csökkenése a célzott közterületi jelenlétnek és vendéglátó egységek és környeze-

tükben történt ellenőrzések gyakoriságának köszönhető. A lopások kategóriában, a 2010-ben regiszt-

rált 118 esetről, 2019. év végén nyilvántartott 64 lopás jelentősen csökkent, ugyanakkor 2018. évhez 

képest ez a szám közel megduplázódott, ami az utóbbi időszak áruházi lopásaival magyarázható. 

Negatív tendencia észlelhető a lakás és melléképületek betörési statisztikájában. Az elkövetések 

száma 2018. évhez viszonyítva majdnem háromszorosára nőtt. 

A személyi sérülésekkel járó közúti balesetek száma 2014–2019 időszakban az alábbiak szerint: 

 

A balesetek jellemzően a 3-as számú főút kivezető szakaszain történtek. Településen belül a bal-

esetek a gyalogátkelők környezetére koncentrálódnak. Erre a tendenciára reflektálva törekszünk a 

gyalogátkelőhelyek biztonságosabbá tételére. Enyhe emelkedés mutatkozik az ittas vezetés regiszt-

rált eseteiben.  
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4.14.1 Közterületfelügyelet rendszere és feladatai  

Közterületfelügyeleti és településképvédelmi tevékenység, az Önkormányzat saját szervezeti egy-

ségén belül, 2019 január 1-én indult. A rendőségi feladatkörrel részben átfedésben, jellemzően a helyi 

rendeletek és szabályozások betartatása az egyik fő feladata. A személyzeti összetétel és szervezeti 

felépítés, jelen pillanatban a következő: 

 Osztályvezető (közterület-felügyelői szakképesítés OKJ képzés) ig. sz.: RSZ115993) 

 Településmérnök (közterület-felügyelői szakképesítés OKJ képzés ig. sz.: RSZ116210) 

 2 főállású közterület-felügyelő (OKJ képzés ig. sz.: RSZ115470; RSZ116211) 

 1 főállású segédfelügyelő (rendészeti szolgálat (RSZ115516) 

 1 fő főállású közterület-felügyelői státusz betöltetlen. 

Az illetékességi területen, az alább felsoroltak szerint történtek és történnek a különböző fokozatú 

és eljárásrendű intézkedések: 

 Iskolaszolgálat 

 Piacszolgálat,  

 Illegális szemétlerakók ellenőrzése 

 Szezonális zöldség-gyümölcs, virág, ajándéktárgyak és eszközök kereskedelmének ellenőrzése 

 Rendezvényekkel kapcsolatos szolgálatellátás 

 Ebtartással, egyéb önkormányzati területre tévedt állatokkal, vadakkal kapcsolatos intézkedés 

 Kihelyezett konténerek, építési, tüzelő és egyéb anyagokkal kapcsolatos intézkedések 

 Térfigyelő járőrszolgálat 

 Közterületen tárolt üzemképtelen járművekkel kapcsolatos intézkedések 

 Jogszerűtlen területfoglalás és életvitelszerű közterület és ingatlan használat 

 Önkormányzati tulajdon védelmében végzett tevékenység 

 Közlekedéssel és parkolással kapcsolatos intézkedések 

 Üzletek, vendéglátó egységek tevékenységének ellenőrzése 

 Egyéb társ- és szakhatóságokkal végzett közös ellenőrzési, tájékoztatási, területbiztosítási in-

tézkedések. 

A felsorolt intézkedési területeken, a Közterületfelügyelet éves beszámolójában részletezi az in-

tézkedések formáját, számát és eredményeit. 

4.14.2 Kamerarendszer kiépítése 

Aszód város képviselő testületének 24/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelete a közterületi térfi-

gyelő kamerarendszerről, megteremtette a lehetőséget, hogy jogszerűen alkalmazhassuk ezt a bűn-

cselekmények megelőzésére, illetve felderítésére alkalmas eszközt. A rendszer kiépítése megkezdő-

dött azáltal, hogy a temető északi oldalán 4 db rögzített kamerával, 30 napos időszakra, folyamatos 

adattárolás történik. A rendszer és környezetének napi szintű ellenőrzése mellett, nem volt szükség 

adatok kimentésére és utólagos intézkedésre. Az eltelt közel 6 hónap tapasztalata, hogy a temető 

környékén az eddigi illegális hulladék-lerakat, nem képződik újra. 
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2020-ban, az elfogadott költségvetési előirányzatoknak megfelelően mobil kamerákkal és rögzí-

tett kamerarendszerrel bővítjük a rendszert. A mobil kamerák telepítésével és az illetékességi terü-

leten belül történő, igény szerinti áthelyezésekkel, remélhetőleg csökkenthető lesz az illegális tevé-

kenységek száma. A kamerarendszer bővítését a teljes ciklus alatt folytatni kell. 

 

4.14.3 Polgárőri tevékenység 

Aszódon 1989 óta van civil szerveződésű polgárőri tevékenység, a kezdet kezdetétől szoros össz-

hangban az önkormányzattal. Az együttműködés célja, a település közbiztonságának, közrendjének 

és közlekedésének javítása, a lakosság biztonságérzetének növelése. A polgárőri tevékenység jellem-

zője, hogy a mozgalom az önkéntességre, az emberi jogok messzemenő tiszteletben tartására, a bi-

zalomra épülő felelősségvállalásra alapoz. A tagok tevékenységüket ellenszolgáltatás nélkül, szabad-

idejük terhére végzik. 

A polgárőrség az évek során különböző intenzitással és orientáltsággal látta el a feladatait. Jelen-

leg a rendőrséggel történő együttműködésük, úgy helyi, mint megyei szinten hatékony és aktív. A 

közterületfelügyeleti feladatellátást ugyancsak jelentősen támogatja a polgárőri jelenlét. A polgárőr-

ség bevonásával növelhető a közterületi rendészeti tevékenység és a későbbiekben kiterjeszthető hét-

végi, illetve délutáni és éjszakai jelenlétre is. 

2019-2024 között a polgárőrség megerősítése önkormányzatunk kiemelten fontos célja. 2020-tól 

új alapra helyezzük együttműködésünket, melynek részeként gépjárművásárlási támogatással, ked-

vezményes helységhasználattal és növekvő pénzbeli támogatással kívánunk hozzájárulni a megnö-

vekedett feladatok ellátásához. 
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4.15 Városüzemeltetés 

A városüzemeltetéssel korábban foglalkozó Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) mű-

ködése 2012 nyarán megszűnt, munkáját ettől az időponttól az Aszódi Polgármesteri Hivatal a Tele-

pülésfejlesztési és Üzemeltetési Osztály útján saját dolgozóival látja el, a Hivatal Kossuth Lajos utca 

59. sz. alatti telephelyén. 

Az Osztály főbb feladataihoz tartozik egyebek mellett a köztisztaság fenntartása, a zöldfelületek 

gondozása, a növényvédelem, a fő vízgyűjtők és a csapadékvízelvezető csatornahálózat fenntartása, 

karbantartása tisztítása, az önkormányzati utak járdák kisebb javítása, a külső vállalkozók koordi-

nálása, a téli síkosságmentesítés, az intézményi karbantartás, a városi beruházások előkészítése, 

szervezése, a városi rendezvények technikai hátterének biztosítása stb. 

4.15.1 Közműszolgáltatások biztosítása 

Önkormányzatunk a településen található ingatlanok ivóvíz ellátását, valamint a szennyvíz elve-

zetését, tisztítását a Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (DAKÖV) útján biztosítja. A megépült házi 

szennyvízvezeték és az utcai törzshálózattal együtt létesült bekötővezeték összekötése, azaz a köz-

csatornára történő rákötés csak a DAKÖV szakfelügyelete mellett történhet meg. 

Az Aszódi Csatornamű Beruházó Viziközmű Társulat 2020-ban befejezte működését. A Társulat 

működéséig a Társulat gondoskodott az érdekeltségi hozzájárulás beszedéséről, azonban a további-

akban utólagos csatlakozás esetén az önkormányzatnak kell a csatlakozást engedélyezni, illetve a 

hozzájárulást beszedni. Aszód Város Képviselő-testülete 3/2020. (II.26.) ÖKT rendeletének 3. § 4. 

pontja értelmében a meglévő hálózatra történő utólagos rákötés esetében a csatlakozási hozzájárulás 

mértéke: 

a) lakáscélú érdekeltségi egységenként ivóvíz közmű esetében: 100.000 Ft + Áfa, 

b) lakáscélú érdekeltségi egységenként szennyvíz közmű esetében: 200.000 Ft + Áfa. 

A hozzájárulás összegét az Önkormányzat elkülönített víziközmű-számlájára kell megfizetni. A 

csatlakozási hozzájárulás megfizetésével létrejön a meglévő, önkormányzati tulajdonú közmű háló-

zathoz való csatlakozás jogosultsága. A közhálózatra való rákötés, a mindenkori tulajdonos, ingatlan-

üzemeltető külön megállapodása alapján, saját költségen történik. A konkrét műszaki paraméterek 

és technikai megoldások alkalmazása, a DAKÖV szakmai koordinációja mellett történhet meg. 

4.15.2 Helyi energiaszolgáltatás, közvilágítás 

A közvilágítás jelentős tételt tesz ki az önkormányzat költségvetésében, a modernizálással nem-

csak a gazdálkodás szempontjából fontos költségcsökkentés érhető el, hanem a fenntartható fejlődés 

iránti elkötelezett gondolkodás is tettekre váltható, ami mára hasonlóan fontos szemponttá lépett 

elő. A városi közvilágítás modernizálása sokféleképpen lehetséges:  

 az energiatakarékos köztéri világítótestek telepítése, 

 a kedvezőbb árú elektromos energia konzorciumban történő beszerzése, 

 bizonyos területeken pedig napelemes világító berendezések telepítése. 
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A különböző pályázati lehetőségeket és a jelentkező vállalkozók ajánlatait azonban alaposan meg 

kell fontolni az üzemeltetési költségek és a megtérülés szempontjából. 

4.15.3 Közterületfenntartás 

Az Önkormányzat a programok kidolgozása és megvalósítása során integrált szemléletű közterü-

leti fejlesztésre törekszik, ahol ágazati szempontokat egyesítő szemléletben kerül sor a közutak, a 

parkolás, a zöldfelületek üzemeltetésére és fejlesztésére. Az épített és természeti környezet harmó-

niáját, a lakosság életminőségét javító, a közösség igényéhez folyamatosan alkalmazkodó közterületi 

és zöldhálózati rendszer kialakítása és működése alapfeltétele a város sikeres működésének. A klí-

maváltozás, a városi hősziget-hatás fokozódása, a környezetet terhelő tényezők (motorizáció, lég-

szennyezés, forgalom növekedése, sűrű közműhálózat stb.) újszerű szempontokat feltételeznek a 

közterületek fenntarthatósága terén is. A fejlesztések során a város nagymértékben támaszkodik a 

lakossági véleményekre: a partnerség kiterjed a civil és lakossági részvételre a tervezés és a fenntar-

tás terén egyaránt. 

A közterületfenntartás komplex feladatkörének ellátását a városvezetés a Városüzemeltetés ösz-

szehangolt munkájával kívánja megvalósítani.  

Játszóterek, sportparkok, rekreációs parkok  

A Képviselő-testület célja a városrészekben található játszóterek állagmegóvása, eszközök fejlesz-

tése és telepítése, szabadidő aktív eltöltésére alkalmassá tétele. A leromlott állapotú, balesetveszé-

lyessé vált játszóeszközöket, padokat (pl. lakótelepen) el kell bontani, illetve a közösségi tereken fia-

talok, kisgyermekes családok számára biztonságos eszközhasználat feltételeit szükséges megterem-

teni.  

A játszóterek rendszeres ellenőrzését a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 

27.) GKM számú rendelet előírásainak megfelelően el kell végeztetni. Az új játszóterek telepítését, 

valamint a szükségessé váló javításokat csak a fenti rendeletben előírt jogosultsággal rendelkező vál-

lalkozóval lehet elvégeztetni, és a telepítés vagy javítás utáni megfelelőségi nyilatkozattal a játszó-

eszköz minősítése, illetve újraminősítése szükséges. 

A szabadtéri közösségi terek jó lehetőséget biztosítanak a városrészek lakói számára találkozások, 

szabadidős programok eltöltéséhez. A vonzó közösségi tér hozzájárul a további fejlesztések megva-

lósításához mind az érintett területek, mind annak közvetlen környezetében. 

Zöldterület fejlesztés, parkgondozás 

A zöldterület fejlesztési munkálatok kiemelt területét képezi a fásítási program, -ezzel párhuza-

mosan történik az invazív gyomfák irtása, a cserjeállományból az idegen fásszárú növények (bál-

ványfa, akác stb.) kivágása. A parki, illetve sorfák gallyazási munkálatait folyamatosan szervezi a 

Városüzemeltetés; az épületekre hajló, közvilágítást, utcatáblákat zavaró, forgalmat korlátozó, vagy 

beteg kiszáradt fák kezelését nyugalmi időszakra célszerű időzíteni.  

Mivel igazán színvonalas (intenzív) parkfenntartás, csak öntözött keretek között képzelhető el, 

ezért az öntözőhálózatok kiépítése, üzemeltetése szorosan kapcsolódik a növényápolási munkákhoz. 



54 

 

A lehetőségek természetesen korlátozottak: az utóbbi években a hálózatok állapota, ill. költségvetési 

korlátok miatt parkterületeink csak egynyári virággal fedett területét tudtuk öntöztetni. Az öntöző-

hálózatok tekintetében a főbb feladatok: hálózatok tervezése, kiépítése (pl. főtér, körforgalom), víz-

hálózati kicsatlakozások számának növelése. A növény-, és talajápolással összefüggő közszolgáltatási 

feladatoknak az alábbi parkalkotó elemekre mindenképpen ki kell terjednie: gyep-, pázsit felületek 

fenntartása, cserje-, sövényfelületek fenntartása, virágágyások-, rózsaágyások fenntartása, homo-

kozó felületek fenntartása, gyöngykavics és, egyéb felületek fenntartása.  

A növényvédelmi munkák között szerepel a közterületek szilárd burkolatainak, a járdáknak, par-

kolóknak, gyöngykavicsos, murvás felületeknek gyommentesítése, virágágyások, cserjék, díszfák nö-

vényvédelmi permetezése. 

A zöldterületek kaszálását továbbra is saját fizikai állománnyal, illetve külső vállalkozó bevonásá-

val tervezik kivitelezni. Az összefüggő nagyobb felületeket, parkokat nagyteljesítményű önjáró fű-

nyíró géppel, a szabdalt területek szélező kaszálását damilos szélvágógéppel, a kaszálék gyűjtését 

géppel és kézzel végzik, a közjárdák lesöprésével. A hatékonyabb zöldfelület kezelés egy perspektí-

vája a géppark bővítése, az önjáró fűnyírók számának növelése, rézsűkaszák használata. 

Hó- és síkosságmentesítés 

Hó- és síkosság-mentesítési feladatok ellátása a városban kézi és gépi erővel a minden évben ki-

adott és aktualizált Síkosság-mentesítés Terv szerint történik. Téli időszakban havazás esetén, illetve 

a járdák csúszóssá válásakor minden rendelkezésre álló létszámmal az egyéb esedékes feladatok mi-

nimalizálása mellett az önkormányzat által kezelt közterületeken a gyalogosközlekedés feltételeinek 

biztosítása külön feladat- és ütemterv szerint zajlik. A feladat elvégzése egy vagy több egységben, 

önállóan, vagy célgéppel végzett tevékenységhez rendelt módon történik, szükség esetén külső vál-

lalkozók bevonásával. Célgépeink egy kertészeti kistraktor hótolólappal és sószóró adapterrel, vala-

mint egy Multicar típusú gépjármű sószóró adapterrel felszerelve. A géppark bővítésénél megfonto-

landó lenne hómarógép üzembe helyezése. 

4.15.4 Köztisztaság 

A városi környezetvédelem egyik alappillére a köztisztasági feladatok megfelelő ellátása. Priori-

tást élveznek a frekventált területek, a település központja, a fő közlekedési útvonal, illetve az ehhez 

bevezető, illetve közel eső nagyobb forgalmú utcák.  

Önkormányzati rendeletek rögzítik a lakosságot és a közületeket, illetve az önkormányzatot ter-

helő kötelezettségeket. Az utak, utcák, közterek burkolatainak tisztántartása, a hó eltakarítása, a téli 

síkosság elleni védelem, a keletkezett szemét összegyűjtése, elszállítása, az utcai hulladékgyűjtő-tar-

tályok felállítása, rendszeres ürítése, fertőtlenítése az önkormányzat feladata. Az ingatlan előtti 

járda, árok és egyéb zöld terület – az útszéléig – tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, 

illetve tulajdonosának kötelessége. Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszün-

tetésével kapcsolatos feladatokra is. 

A közterületek, közparkok tisztaságának, általános, rendeltetésszerű állapotának folyamatos fel-

ügyeletét közterület felügyeleti szerv végzi. 
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Az önkormányzat köztisztasági, településtisztasági kiadásai évről-évre növekvő tendenciát mu-

tatnak, az összes költségvetési kiadásainál nagyobb mértékben emelkednek (pl. illegális hulladékle-

rakók felszámolása).  

A közterület tisztántartáshoz kötődő feladatokat jellemzően közfoglalkoztatásban alkalmazott 

munkások végzik főállású területfelelős dolgozóink mellett. Szeretnénk a köztisztaság területén na-

gyobb eredményeket elérni, egyes területek szemétszedését, megtisztítását, szervezetten, szisztema-

tikusan, több dolgozó adott területre koordinálásával kivitelezni. A köztisztasági feladatok végzése, 

a parki szemétszedés, szemétgyűjtők ürítése, gyűjtőzsákok cseréje, pótlása, a zsákba gyűjtött szemét 

összeszedése és elszállítása a Városüzemeltetés telephelyén elhelyezett hulladékgyűjtő konténerbe 

napi rendszerességgel történik. A konténereket meghatározott időnként a Zöld Híd B.I.G.G. Kft. üríti 

ki. 

A köztisztasági feladatok magasabb színvonalú ellátása érdekében cél a géppark fejlesztése is. 

Jelenleg az önkormányzat egy kistraktort üzemeltet a hozzá tartozó adapterekkel, egy Multicar típusú 

többfunkciós és egy Renault Master típusú gépjárművet teherszállításra, melyek alkalmasak többek 

között szállítási, hó- és síkosság-mentesítési feladatok részbeni ellátására is. A géppark üzemeltetése 

főállású dolgozókkal történik. A gépek napi munkájának megszervezése a kijelölt tevékenység függ-

vényében történik.  

A jövőben külön kiemelt figyelmet szeretnénk szánni a nagy forgalmú parkok szilárd burkolatú 

részeinek, a játszóterek, ezeken belül is azok homokozó felületeinek, az intézmények környezetének 

tisztán tartására. Ezeken a területeken napi rendszerességgel a cigaretta csikkek, italos kupakok, 

üvegszilánkok, napraforgó és tökmaghéj stb. is feltakarításra kerülnek.   
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4.15.5 Helyi tűzvédelem 

Aszód Város Önkormányzat képviselő-testülete megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkező 

szakemberrel megbízási szerződést köt intézményeinek munka-tűz-és környezetvédelmi feladatai-

nak ellátására. A munka-tűz-és környezetvédelmi felelős biztosítja az 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet 

Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartását. Részt vesz a szabályzatok, dokumentumok 

kidolgozásában, a munkavállalókat érintő oktatási tevékenységben, elvégzi a szükséges ellenőrzése-

ket, részt vesz a biztonsági felülvizsgálatokban, jelzi a hiányosságokat, részt vesz a munkabalesetetek 

kivizsgálásában, illetve figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat. 
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4.16 Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése 

Általános foglalkoztatást segítő célok és feladatok 

A vállalkozások számának alakulása nagymértékben befolyásolja egy önkormányzat gazdasági 

helyzetét a helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségből származó bevétel mértéke miatt. Aszód a te-

rületi elhelyezkedése miatt (már része az agglomerációnak, autópálya közelsége) vonzó lehetne a 

vállalatok, cégek számára. A vállalkozások száma mégsem elegendő, abban értelemben sem, hogy a 

helyi munkaerő nagy részére felszívó erőt biztosítana, hiszen az ingázók száma jóval meghaladja a 

helyben dolgozók számát. A helyi iparral és új üzemek letelepedésével kapcsolatos elképzelések meg-

valósítását nehezíti az, hogy az önkormányzat kevés jól hasznosítható ingatlannal rendelkezik. Mivel 

a Kormány programjában kiemelt szerepet szán a kis- és középvállalkozások fejlesztésének, így az 

önkormányzatnak a maga eszközeivel segítenie kell ezeket a vállalkozásokat.  A déli iparterületen 

még rendelkezésre álló ipari területek értékesítését újra kell gondolni, hogy azok életképes vállalko-

zásokat vonzzanak a városba.  A vállalkozásokkal naprakész kapcsolat szükséges, ezzel is segítve az 

új információk, jogszabályi változások megismertetését előadások, programok szervezésével. A ke-

reskedelmi, vendéglátó tevékenységek élénkítése a Kossuth utca és a városközpont fejlesztésével 

kaphat nagyobb lendületet. Az önkormányzat fentieken túl a közszolgáltatások megtartása, illetve 

bővítése révén teremthet munkahelyet, és tarthat fenn a közalkalmazottak, köztisztviselők foglalkoz-

tatásával. 

A közfoglalkoztatás és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása 

Aszód Város Önkormányzata 2014 és 2020 között átlagban 13 fős közfoglalkoztatotti állománnyal 

rendelkezett, melyből 2014-ben 17 fő körüli átlag létszámával voltak a legtöbben. 2014-ben több rész-

letben lehetett felvenni a foglalkoztatottakat. 2016-2020 között a közfoglalkoztatottak éves átlagos 

létszáma 12 fő körül mozgott. Önkormányzatunk továbbra is részt vesz közfoglalkoztatásban, mivel 

kedvező anyagi feltételekkel - állami támogatással - tud elláttatni olyan közfeladatokat, mint a köz-

területek gondozása, téli síkosság mentesítés. Szociális és adózási szempontból kedvező lehet, így 

meg kell vizsgálni valamennyi önkormányzati fenntartású intézménynél a megváltozott munkaké-

pességű emberek foglalkoztatásának lehetőségét. Ez előnyös lehet, mert akik a feltételeknek megfe-

lelő megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztatnak azokat a minimálbér kétszerese után a 

megadott adómértékkel megállapított összegű kedvezmény illeti meg a szociális hozzájárulási adó-

ból, és előnyös lehet a munkavállalóknak is, mert nem kell feladni munkájukat. 

 

Aszód, 2020. …………………….. 

 

Záradék: Aszód Város Önkormányzat 2019-2024 Gazdasági Programját a Képviselő-testület a   

……/2020. (VVI. 09. ) számú határozatával fogadta el. 


