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I.
BEVEZETŐ
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény kimondja, hogy a
helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt
feladat és hatásköröket. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a
törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat és hatáskörök ellátását, finanszírozása
a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.
A helyi közösség tagjai a helyi önkormányzás alanyaként kötelesek:
a.) öngondoskodással enyhíteni a közösségre háruló terheket, képességeik és
lehetőségeik szerint hozzájárulni a közösségi feladatok ellátásához,
b.) betartani és betartatni a közösségi együttélés alapvető szabályait,
Ároktő 2015-től 2019-ig terjedő időszakra szóló gazdasági programja az önkormányzati
törvénynek megfelelően a település rövid bemutatásán túl a fejlesztési célokat határozza
meg.
Ároktő Borsod-Abaúj-Zemplén Megye déli csücskében, a Tisza jobb partján fekvő település. A
Tisza folyó és annak holtága öleli körül a települést. A Bükki Nemzeti Park és a Borsodi
Mezőség Tájvédelmi Körzete határolja, melynek nagy kiterjedésű gyepterületeit
mozaikszerűen beékelődő szántók és mocsarak tarkítják.
Településünk kora igen régi. Számos történelmi adat mellett az 1996-ban folyó régészeti
ásatások által feltárt avar kori sírok is azt bizonyítják, hogy a település már a honfoglalás
előtt is létezett. A kutatások szerint több nép (avarok, gepidák, szarmaták) szálláshelyének
határában alakult ki a település.
A fennmaradt adatok és dokumentumok szerint a településnek viharos történelme volt.
A Szászi apátság 1267-ben átírt 1067. évi alapító levelében Arukcejug néven említi
községünket, utalva a közeli Csörsz árokra. A XIII. században az Abák birtoka volt, ekkor
Arokten néven említik az iratok. A középkorban váltakozva Cserépvár és a tokaji vár
tartozéka. A XV. század végén Bakócz tamás a birtokosa, aki az egri káptalannak ajándékozta.
1544. évi török hadjáratoknak ugyan nem esett áldozatul, de ki van szolgáltatva a török
rablótámadásoknak. A töröktől sújtott falut 1668-ban a sáskajárás is veszélybe sodorta.
A kuruc korban a rácok sarcolták meg, de szenvedett a település az 1848-49-es
szabadságharcban az átvonuló orosz csapatoktól is. 1869-ben egy tűzvész a falu jelentős
részét elpusztította.
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Lakói azonban minden csapás után újjáépítették. Az I. és II. világháború vérzivatara Ároktőn
is sok áldozatot követelt. A hősi halottak tiszteletére 1990-ben emlékmű épült. 1999-ben a
Csörsz legenda nyomán Csörsz emlékparkot alakított ki az önkormányzat.
Ároktőn a XVIII. század végétől két felekezet él együtt: a református és a római katolikus.
A községben 1788. augusztus 4-én tették le a református templom alapkövét. Az építést Klier
Vencel miskolci építőmester vezette. A munkálatok 1790 szeptemberében fejeződtek be. A
római katolikus templom 1797 és 1800 között épült fel, szintén Klier Vencel vezetésével, a
Szent Kereszt felmagasztalásának tiszteletére.
A népességszám alakulása az 1746-os évtől 1970-es évekig folyamatosan növekvő tendenciát
mutatott. 1990 és 2005 között rohamosan csökkent, 2005 óta stagnál. Jelenleg a
népességszám 1196 fő.
A település nevezetességei:
-

Római katolikus templom
Református templom
Tájház
Csörsz emlékhely
I. és II. világháborús emlékmű
Kis-Tisza horgásztó

Fontosabb intézmények:
-

Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal Ároktői Kirendeltsége
Dr. Mészáros Kálmán Általános Iskola
Ároktői Óvoda
Háziorvosi rendelő
Fogorvosi rendelő
Védőnői szolgálat
Gyógyszertár
Posta
Biztos Kezdet Szivárvány Gyerekház
Idősek Nappali Otthona

II.
ELMÚLT IDŐSZAK FONTOSABB FEJLESZTÉSEI
-

Gázvezeték kiépítése
Vas - mangátlanító megépítése
Általános Iskola felújítása és bővítése
Kerékpárút kiépítése Tiszakeszi és Ároktő között
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-

Kerékpárút kiépítése Ároktő és Tiszadorogma között
Belterületi utak felújítása (Apponyi, Rákóczi, Széchenyi, Petőfi, Gorkij, Bajcsy, Bocskai,
Arany)
Hulladéklerakó felszámolása
Óvoda korszerűsítése, játszótérépítés
Fogorvosi rendelő komplex akadálymentesítése, korszerű fogorvosi szék beszerzése
Buszöböl kialakítása a Széchenyi utca jobb és bal oldalán
Önkormányzati szertár felújítása
Kistérségi Agráripari klaszteren belül gyógynövénygyűjtő hely kialakítása
Biztos Kezdet Gyerekház
Idősek Nappali Otthon kialakítása
Egységes falukép pályázat (asztalok, padok, virágtartók, információs táblák)
Csörsz emlékpark felújítása
Tompa Mihály Közösségi Ház felújítása
Azbesztcement anyagú ivóvíz fővezetékek cseréje

III.
FEJLESZTÉSI TERV
1.)A fejlesztési tervet meghatározó stratégiai tényezők
A B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat 2013-ban a megye önkormányzatainak bevonásával
elvégezte a megyei területfejlesztési koncepció elkészítését.
A 2014-2020. közötti európai uniós programozási időszak tervezése 2015. március hónapban
fejeződött be. A fejlesztési programok pályázati kiírásai 2015. második félévétől
folyamatosan jelennek meg.
Ároktőn a legfontosabb fejlesztési cél a település vonzóvá tétele, a lakosság ellátási
színvonalának javítása, a szolgáltatások bővítése, a foglalkoztatottság javítása. Saját forrás
hiányában a fejlesztési célokat csak pályázati forrásból és állami támogatásból lehet
megvalósítani.

2.) Igénybe vehető fejlesztési programok
-

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

-

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

-

Terület és Településfejlesztési Operatív Program
4

-

Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Operatív Program

-

Vidékfejlesztési Operatív Program

-

Állami támogatás

3.)Fejlesztési célok
-

Az egészségügyi alapellátást biztosító orvosi rendelő felújítása és bővítése, külső és
belső akadálymentesítése, parkoló kialakítása korszerű egészségügyi berendezések
beszerzése.

-

Belterületi úthálózat felújításának folytatása.

-

Biztos Kezdet Szivárvány Gyerekház akadálymentesítése és külső felújítása.

-

Az Agráripari Klaszter épületének fűtéskorszerűsítése és energetikai fejlesztése. A
gyógy- és fűszernövények feldolgozásának fejlesztése a tartós munkahelyteremtés
érdekében.

-

Buszvárók felújítása és a buszforgó fejlesztése, parkosítása.

-

A katolikus és református templom felújítása, parkosítása.

-

Helyi identitást erősítő szabadidős programok szervezése.

-

Műfüves focipálya kiépítése.

-

A közbiztonság erősítése, rendőrőrs kialakítása.

-

Szennyvíz csatornahálózat kiépítése.

-

Közétkeztetés fejlesztése, konyhai eszközök beszerzése.

-

Utak fejlesztése, az utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges
erő- és munkagépek beszerzése.

Ároktő, 2016. október 27.

Vargáné Kerékgyártó Ildikó
polgármester
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