Szorgalmatos Község Önkormányzat
GAZDASÁGI
PROGRAMJA
2015-től 2019-ig terjedő időszakra

I.
BEVEZETŐ
"Még a leglassúbb is, ha célját nem téveszti szem elől, szaporábban halad, mint az, aki
céltalan bolyong."
(Gotthold Ephraim Lessin)
Szorgalmatos a Tiszavasvári járás része. A Tiszavasvári járáshoz hat település tartozik:
Tiszavasvári, Szorgalmatos, Tiszalök, Tiszadada,Tiszadob és Tiszaeszlár.
Térségünk fejlődési lehetősége a mezőgazdasághoz és a turizmushoz kapcsolódik. A
szántóföldi mezőgazdasági fejlesztést követnie kell a feldolgozóipar fejlesztésének. Az
érintetlen természeti táj és a meglévő építészeti látnivalók, Románia és Ukrajna közelsége
ügyes marketing és szervezőmunkával a jóléti jövő záloga lehet a Tiszavasvári járás
településeinek.
II.
RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS
Szorgalmatos 1057 lakosával Magyarország Észak-alföldi Régióhoz tartozik Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megye nyugati részén található
Tiszalök és Tiszavasvári között, egyenlő
távolságra mind két várostól. Földrajzilag jól elhatárolt település, a rossz közlekedési
viszonyok miatt sokáig elszigetelten élt itt Szorgalmatos lakossága. 2002. október 20-áig
Szorgalmatos Tiszavasvári város része volt.
Szorgalmatos 2002. október 20-ig Tiszavasvárihoz tartozott közigazgatásilag is. Mádl Ferenc
köztársasági elnök a 101/2001./VIII. 27./ KE. Határozatával önkormányzati választások
napjával új községgé nyilvánította, így született meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 229.
települése.
Az első írásos emlék, ami Szorgalmatos nevére utal egy 1870-es térkép a levéltárban, amelyen
szerepel Szorgalmas puszta. Nyelvészek szerint a szorgalmatos a szorgalmas melléknév
fokozásából származik. Településünk számára féltve őrzött kincs a településnév.
Az 1902. évi Magyarország helységnévtárában talált utalás szerint Szentmihály nagyközség
alatt már jegyezték Szorgalmatos tanyát, akkori lakossága 45 fő volt. Ez az első írásos emlék
Szorgalmatos közigazgatási történetére eddigi ismereteink szerint. Bűdszentmihály
legszegényebb emberei, háborúból hazatért katonák juttatásként kaptak itt telket és szegény
sorsú fiatal házasok vásároltak itt telket, többnyire napszámmal vagy cselédkedéssel
törlesztették a házhelyek árát.
1918-ig Szorgalmatos mai területe lakatlan terület volt, amely földművelésre is alkalmatlan
volt. Ekkor gróf Dessewffy Aurél a tulajdonos.
1920-as évek közepén épültek fel az első házak a falu szélén található agyaggödörből. Alap
nélküli fél méter széles, vert sárfalakkal, nádtetős házakat építettek, melyeknek kemencés
szobája és pitvara volt.
Az önállóvá válás gondolata a múltban gyökerezik. Szorgalmatos hosszú évtizedeken át
elszigetelten élt, két város közelségében. Az 1960-1970-es években volt tapasztalható
gazdasági fellendülés a település életében. Ekkor az Új Idő termelőszövetkezet gazdasági
fellendülése hozta magával a település fejlődését. Szorgalmatos termelőszövetkezetét a
szorgalmatosi tagok sajátjuknak tekintették és szorgalommal, odaadással dolgoztak a tsz
nyereséges működése érdekében. Míg a környező települések termelőszövetkezetei
veszteségesen működtek, addig az Új Idő Termelőszövetkezetben nyereséget könyvelhettek
el. Levéltári adatok alapján az egy munkaegységre jutó bér a második legmagasabb volt a
környéken. Ebben az időszakban tudott a termelőszövetkezet telephelyére villamos áramot
vezetni, kövesutat építeni, új iroda és csomózó épületet építeni. A beruházások jótékonyan
hatottak az egész településre. Az 1960-as években számolták fel a Hajdúnánási tanyavilágot,
melynek következtében a tanyákról Szorgalmatosra költözött sok tisztességes család. Az
ideköltözés hátterében az alacsony ingatlanárak, valamint az a tény volt mérvadó a tanyákról
elköltözni kényszerülők számára, hogy a település iskolával rendelkezett. 1997-ben települt
haza a Révész Eurotrans Kft. Budapestről.
Foglalkoztatás
A foglalkoztatási és munkanélküliségi mutatóink a megyei átlaghoz hasonlóak. Legnagyobb
gond, az alacsonyan képzett hátrányos helyzetű lakosság, valamint a szenvedélybetegek
munkavállalása terén mutatkozik.

Szorgalmatos ipara főként a szolgáltató iparra épül. A településen 27 vállalkozás található,
akik főként fuvarozást, szállítmányozást végeznek, építőipari tevékenységet, villanyszerelő és
kereskedelmi tevékenységet végeznek, favágást, parkgondozást vállalnak, takarító és
vendéglátó szolgáltatásból, vagyonőrzésből próbálnak maguknak bevételre szert tenni. Sokan
kényszerülnek ingázni munkahelyükre. Nyíregyházán, Tiszaújvárosban, Hajdúnánáson,
Budapesten, de külföldön is dolgoznak szorgalmatosiak. A lakosság kis százaléka dolgozik a
Tiszalöki Büntetés végrehajtási Intézetben.
Az önkormányzat szinte a legnagyobb foglalkoztató, éves viszonylatban 40-50 fő közmunkást
tudunk felvenni és hasznos feladattal ellátni.
Civil szervezetek
Jelenleg Szorgalmatoson két civil szervezet működik, A Szorgalmatosért Egyesület és
Szorgalmatos Polgárőr Egyesülete.
A Szorgalmatosért Egyesület
Szorgalmatos legidősebb civil szervezete a Szorgalmatosért Egyesület, mely 1995. augusztus
15-én alakult 45 taggal azért, hogy a településrészen mutatkozó szociális és kulturális
hátrányokat csökkentse és a település arculatát fejlessze. Bár az egyetlen non profit szervezet
Szorgalmatoson, mégis az egész települést lefedi és minden korosztálynak programokat
szervez.
Az Egyesületen belül működik a Hóvirág Népdalkör, amely a kulturális rendezvények állandó
fellépője. Számos helyi és más település rendezvényén vettek részt és öregbítik Szorgalmatos
hírnevét.
Szorgalmatos Polgárőr Egyesület
2013. évben vált ki Szorgalmatos Polgárőr Egyesület a Szorgalmatosért Egyesületből.
Jelenleg 30 állandó taggal segítséget nyújt a közbiztonság megőrzésében településünkön.
Szervezi az éjjeli őrjáratokat, vigyáz a lakosság értékeire és biztosítja a rendet a különböző
településszintű rendezvényeken.
Települési rendezvények
Minden évben megrendezésre kerül a március 15-ei megemlékezés. Meghitt körülmények
között a település lakói és az általános iskola tanulói visszatekintenek az 1848. március 15-ei
eseményekre.
Hagyományőrzés támogatására Hársfa ünnep néven falunapi rendezvényt szervez májusjúnius között a település. A rendezvényt az önkormányzat finanszírozza, de a Szorgalmatosért
Egyesület és a település lakosságának összefogásával valósul meg.
Az általános iskolai ballagási ünnepség hagyományosan színvonalas külsőségekben is
megmutatkozó búcsúzási ünnep, hiszen a végzős hallgatók elkerülnek a településről további
tanulmányaik folytatása miatt.
Augusztus 20-ai ünnepség, az új kenyér ünnepe, az államalapításra való emlékezés keretében.

Az ünnepséget több alkalommal utcabál követte.
Az 1956. október 23-i forradalomra való megemlékezést és Szorgalmatos születésnapját egy
ünnepség keretében tartja meg a település. Ezen az ünnepségen kerülnek átadásra a kitüntető
díjak és díszpolgári címek.
2014. december 6-án került első alkalommal megrendezésre az adventi forgatag Szorgalmatos
piacán. A kemencébe sült finomságok és a forralt bor sok lakost csábított ki egy kis
beszélgetésre.
Falu Karácsonya ünnepség keretén belül a szeretet ünnepén meghitt, családias körülmények
között emlékezünk Jézus születésére.

III.
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HELYZETELEMZÉS
Születések, halálozások számának alakulása ( az elmúlt 4 évben)
Év
2011.
2012.
2013.
2014.

•

Születések száma (fő)

Halálozások száma (fő)

8
11
15

8
10
7
3

18

Népesség kor szerinti megoszlása 2014. január 1-jén
Kor szerinti
csoportosítás
0-17
18-59
60Összesen
:

Fő
243
667
147
1057

Infrastruktúra helyzete
Szorgalmatos utcái
Jelenlegi tudomásunk szerint 1925. után a Nagyatádi féle földosztás hatására Szorgalmatos
mai belterületét, ezt a szikes nehezen művelhető, 63 hektáros földterületet felparcellázták és
452 db kb 300 négyszögöles teleket alakítottak ki.
Tíz utca : Szőlő, Perczel Mór, Körte, Pacsirta , Mező, Munkácsi, Klapka, Galamb, Virág,
Határ utca szabályosan, párhuzamosan helyezkedik el, míg Sugár, Közép, Akác és Hársfa utca

merőlegesen szeli át a települést. Szorgalmatos főutcája a Mező utca merőlegesen nyílik a
Tiszavasvárit Tiszalökkel összekötő útból.
Szorgalmatos Község megközelíthető vasúton a Tiszalök – Debrecen vonalon. A vasúti
megállóhely a Mező út végén helyezkedik el.
Autóbuszmegálló a település mellett vezető, Tiszalököt Tiszavasvárival összekötő úton
található.
A település minden utcájában kiépítésre került a vezetékes ivóvíz-hálózat.
A szennyvízcsatorna - hálózat szintén megvalósult.
Telefon-hálózatra minden lakosnak lehetősége van rákapcsolódni.
A gázvezeték is kiépült minden utcában 1994-ben.
Minden utca aszfaltozott Szorgalmatos belterületén.
A település lakott utcáin mindkét oldalban kiépült a díszkő burkolatú járda.

“Előbb csináld azt, ami szükséges, utána azt, ami lehetséges, és máris azt fogod csinálni,
ami lehetetlen.” (Assisi Szent Ferenc)
Önkormányzati feladataink
A települési önkormányzat az alábbi feladatokról gondoskodik
•
egészséges ivóvízzel való ellátásról
Szorgalmatos önkormányzata és lakosai közüzemi szerződéssel rendelkeznek a Hajdúsági
és Bihari Viziközmű Szolgáltató Társulás tagjaiként a kerületi és Bihari Viziközmű
Szolgáltató ZRT-vel
Szociális ellátásról
Tiszadobi Családsegítő és Gyermekjóléti Térségi Intézményfenntartó Társulással
együttműködve látjuk el a családsegítői, gyermekjóléti és a házi segítségnyújtási kötelező
feladatainkat.
A szociális étkezést a szociális konyhánkon előállított ebéddel biztosítjuk
az arra rászorulóknak.
Szorgalmatos Község Önkormányzata Képviselő-testülete szociálisan érzékeny és
költségvetésében minden évben elkülönít egy összeget a szociálisan nehéz helyzetben
lévők megsegítésére.
•

az óvodai nevelésről,
Szorgalmatos Önkormányzata 2012. július 1-ével létrehozta a Mesekert Óvodát. Az
intézmény két csoportban 50 fő ellátására alkalmas.

•

az egészségügyi alapellátásról,
Az önkormányzat a Tiszavasvárival megkötött megállapodással gondoskodik a feladat
ellátásáról. 2014-ben felépült az új orvosi rendelő, ahol méltó körülmények közé kerül a
betegellátás.
a közvilágításról,
Az Eon Zrt-vel kötött közüzemi szerződéssel biztosítja az önkormányzat
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a helyi közutak és közterületek fenntartásáról
Évente felülvizsgálja az önkormányzat az utak állapotát, ha szükséges megrendeli az
önkormányzat az utak karbantartását. Saját kistraktorral és hótolóval oldja meg a hó
eltakarítását.
Kerékpárút épült Tiszavasvári-Szorgalmatos-Tiszalök között. Az út karbantartása
gaztalanítása 1550 m-en Szorgalmatos Önkormányzatának feladata
a köztemető fenntartásáról
. A temető üzemeltetésére megállapodást írt alá Tiszavasvári Város és Szorgalmatos
Község.
településfejlesztésről,
Szorgalmatos 2003-ban elkészítette a Településfejlesztési koncepcióját, amely keretet ad és
irányt mutat a fejlesztési elképzelések terén. Számtalan pályázatot készít elő és nyújt be az
önkormányzat a településfejlesztés érdekében.
Elkészült Szorgalmatos a településrendezési terve 2012-ben.
az épített és természeti környezet védelméről,
Szorgalmatos önkormányzata támogatja a civil kezdeményezéseket a környezetvédelem
érdekében
a lakásgazdálkodásról,
A község két bérlakással rendelkezik, a képviselő-testület úgy döntött, hogy nem kívánja
bővíteni a bérlakások számát, inkább anyagilag támogatja a lakást vásárló és új lakást építő
lakosokat
a vízrendezés és csapadékvíz elvezetésről,
Fokozott figyelmet fordít Szorgalmatos Község Képviselő-testülete a belvízcsatornák
karbantartására
a csatornázásról,
A szennyvízcsatorna építés 2007. július 31-én befejeződött. A lakosságnak kötelező
közszolgáltatásként kell igénybe vennie a szolgáltatást.
helyi tömegközlekedésről,
az önkormányzat kapcsolatot tart fenn a Magyar Államvasút Zrt-vel és a
Északmagyaroszági Közlekedési Központ Zrt–vel. Véleményezi a menetrendet és az utasok
érdekében gondoskodik a megállóhelyek tisztán tartásáról. A négy darab fedett
buszmegálló létesült 2012-ben.
köztisztaság és a településtisztaság biztosításáról
A szilárdhulladék elszállítása szervezetten történik a településen. Szorgalmatos a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulat tagjaként a
társulás által alapított Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft-vel áll szerződéses
kapcsolatban.
Településünkön szelektív hulladékgyűjtés szintén a fenti Kft végzi. Bevezetésre
került a zsákos szelektív gyűjtés. Szorgalmatoson havonta egy alkalommal előre
kihelyezett zsákokban viszik el a papír és műanyag hulladékokat.
A településtisztasági feladatokat az önkormányzat ellátja. A falumegújítási pályázatnak
köszönhetően 45 szemetes elhelyezésére került sor 2010-ben.
helyi tűzvédelem biztosításáról
Tűz esetén a nyíregyházi, hajdúnánási Hivatásos tűzoltók és Tiszavasvári Önkéntes Tűzoltó
Egyesület tűzoltói vonulnak ki. Megállapodás alapján a Tiszavasvári Önkéntes Tűzoltó
Egyesületet évente támogatásban részesítjük.
gondoskodás a közbiztonság helyi faladatairól
Szoros kapcsolatot tartunk a Tiszavasvári Rendőrkapitánysággal. Ingyenesen biztosítjuk
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megállapodás alapján a körzeti megbízotti helyiséget. A Szorgalmatoson Polgárőr
Egyesület működik.
közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban
Kapcsolatot tart fenn Szorgalmatos Önkormányzata az energiaszolgáltatókkal.
közreműködés a helyi foglalkoztatás bővítésében,
A foglalkoztatás bővítéséhez a közhasznú foglalkoztatás pályázata útján tud hozzájárulni az
önkormányzat. Fontos feladat a munkahelyteremtés elősegítése is.
gondoskodás az ifjúsági feladatokról,
Az önkormányzat E –Magyarország pontot üzemeltet, ahol a fiatalok találkozhatnak.
közművelődési feladatok ellátása,
A könyvtár az iskola épületében működik. Az ünnepségek szervezése a az iskolával,
óvodával közösen történik.
tudományos művészeti tevékenységek ellátása,
Az Abigél Művészeti Iskola tánccsoportjának támogatása révén valósul meg.
sport támogatása
Tóth Béla és Tóth Ferenc maratón futók támogatását vállalta fel az önkormányzat
közösségi tér biztosítása
Az általános iskola tornaterme, az iskola aulája és az étterem rendelkezésre áll közösségi
rendezvények megtartása céljából. Az E-Magyarországpont is a fiatalok találkozóhelye. Jó
időben a park is közösségi térként funkcionál.
egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése
A Szorgalmatosért Egyesület támogatásával közvetetten vesz részt ezen feladat ellátásában
az önkormányzat.
Feladatait az önkormányzat az intézményei segítségével látja el, melyek a következők:
Intézményeink.

•

Szorgalmatos Község Önkormányzata Szorgalmatos, Pacsirta út 18./A

•

Mesekert Óvoda, Szorgalmatos Munkácsi utca 25.

Környezeti állapot
Ivóvízvezeték minden utcában elérhető
Szennyvízvezeték kiépítettsége: 100 %
Gázvezeték minden utcában elérhető
Szilárd burkolatú út belterületen 100 %
Telefonhálózat minden utcában elérhető
Internet Szorgalmatos belterületén mindenhol elérhető
Megvalósult és tervezett fejlesztések
"Jobb véghezvinni valamit tökéletlenül, mint semmit sem csinálni hibátlanul."
Robert Harold Schuller
Az előző ciklusokban elvégzett feladatok a teljesség igénye nélkül:
Az elmúlt 12 év alatt Szorgalmatos nagymértékű fejlődésen ment keresztül. Épült szociális
konyha, étterem, óvoda, tornaterem.

A 2006-ban megvalósult szennyvízberuházás során Szorgalmatos 12 utcáján lehetőség nyílt
a szennyvízcsatornához való csatlakozásra.
2007-ben átadott Szennyvíztelep bővítése során Tiszavasváriban és Szorgalmatoson
keletkezett szennyvíz tisztítására megfelelő kapacitás áll rendelkezésre. Szorgalmatos minden
utcája aszfaltos lett.
2007-ben felépült a 8 tantermes új iskola, amelynek berendezéseit és eszközállományát is
folyamatosan pályázati támogatásokkal bővítettünk.
Tiszavasvári-Szorgalmatos-Tiszalök között 7271 méter hosszú kerékpárút épült.
Szorgalmatos közigazgatási területéhez 1550 m tartozik.
2007-ben valósult meg az iskola park rehabilitációja LEADER pályázati támogatással.
2008-ban kiépült településünkön a kábeltévé hálózat.
Útalapot építettünk, majd aszfaltoztuk az Akác utcát. Bővítettük a közvilágítást. 6 új
lámpatest került felszerelésre.
Bank automatát szerelt fel a Tiszavasvári Takarékszövetkezet a Mező és Közép utca sarkán
lévő iskolához tartozó épület falán.
Az e-Magyarország pont 2004-ben létesült azóta folyamatosan pályázunk üzemeltetésre és
eszközökre.2005-ben játszóteret létesítettünk
2009-ben a Galamb és Mező utca között új aszfaltos utat építettünk, melyet Hársfa utcának
nevezünk.
2009-ben díszkő burkolatú járdahálózatot építettünk Szorgalmatos minden utcáján.
22 fős IVECO buszt vásároltunk pályázati támogatással.
2010-ben a központban a templom mellet pályázati támogatással új parkot létesítettünk.
Térfigyelő kamerahálózatot létesítettünk, 18 kamerát helyeztünk ki. A lakosságnak régi
jogos igénye teljesült 4 db fedett buszmegállót helyeztünk ki. Piacot létesítettünk, ahol a
helyi termelők értékesíthetik a termékeiket. Megvalósult a falu kemencéje, amely a közösségi
kapcsolatok ápolásában játszik nagy szerepet.
Felépült az Orvosi rendelő, amely környezetbarát, napelemekkel, aktív falfűtéssel,
hővisszanyerős szellőzővel. Remélhetőleg nem lesz energia költsége. Az oktatási
komplexumon 32 kw-nyi háztartási kiserőmű létesült, amely az elektromos energiát
kiváltotta. Napkollektorok állítják elő a meleg vizet és korszerű világítótestek kerültek
felszerelésre, a falak szigetelésével a fűtési költségeket sikerült csökkenteni.
Nagyot lépett előre település a környezetvédelem terén. Komposztládákat nyertünk és
osztottunk a lakosság számára. Népszerűsítettük a környezettudatos életmódot.
2010-ben karbantartottuk, felújítottuk a belvízcsatorna rendszerünket.
Eszköz állományunkat is bővítettük. Kistraktort, pótkocsit, hótolót valamint számos
földmegmunkáló adaptert vásároltunk. Fagyasztókamrával, fóliasátorral és cirokseprű
készítőgéppel gyarapodtunk.
2014-ben öt állásos garázst építettünk az önkormányzat járműveinek és zárt kerítést a
piachoz és a játszótérhez.
Meglévő belterületi ingatlanok
Közép utca 11. Oktatási komplexum , amely tartalmazza az általános iskola, 2 csoportos
óvoda, a szociális konyha, étterem valamint a könyvtár épületét.
Munkácsi utca 27, sz Régi könyvtár épülete.
Munkácsi utca 23. Rácz féle ingatlan
Munkácsi utca Orvosi rendelő
Munkácsi utca Technika kert
Mező utca 19 Régi Óvoda.
Mező utca templom melletti közpark
Klapka utca salakos parkoló

Klapka utca 12-18 Telephely
Klapka utca 18 Révész irodaépület
Klapka utca Játszó tér
Klapka utca Háromszögletű telek
Galamb utca 25 Önkormányzati bérlakás /Kiss János bérlő/
Galamb utca 13 Zelenka -féle ingatlan
Határ utca 6. Molnár Csaba melletti
Sugár utca sarki telek
Pacsirta utca Nácsa féle ingatlan
Pacsirta utca 35.Boros -féle ingatlan
Pacsirta utca 37. Dallos -féle ingatlan
Pacsirta utca 18/A Polgármesteri Hivatal
Körte utca 64 Varga féle ingatlan
Körte úti ingatlan átemelővel szemben
Perczel Mór utca 14. bérlakás /bérlő Tóth Lajosné/
Perczel Mór utca Oláh féle sarki ingatlan
Perczel Mór utca sarok Régi kocsma helyén beépítetlen ingatlan.
Közép utca Dobszai -féle telek
Közép utca Kiss -féle telek
Virág utca parti telek
Virág utca 3 telek
Belterületen lévő utcák
A Szőlőskertekben is folyamatosan vásárolunk területeket
Terveink a jövőre nézve:
Vágyainknak határt szabnak a lehetőségek. Terület szűkében vagyunk. A Határ utcával
szemben már Tiszalök közigazgatási területe van. A Körte utcától a Szőlőskert irányába
területvásárlási szándékaink meghiúsultak. A Szőlőskertben vettünk egy kevés földet, de nem
egybefüggő terület. A Szőlőskertekben rendezetlen tulajdonviszonyokkal 600-700 m2-es
ingatlanokkal szinte lehetetlen megfelelő nagyságú területeket vásárolni. Be kell látni, hogy
megfelelő ingatlanok nélkül meg fog állni Szorgalmatos fejlődése. Lassan elfogynak a
beépíthető építési telkek. Ipari, szolgáltató területeket is a lakóházakhoz közel kellene
létesíteni.
Szorgalmatos gazdálkodását úgy kell megvalósítani, hogy az intézmények zavartalan
üzemeltetése biztosított legyen. Óvatos tervezéssel, takarékos gazdálkodással meg kell
próbálni az elszegényedő lakosságot támogatni. A lakosság egyre szélesebb rétege pénzügyi
nehézségekkel küzd, ezért még fontosabb a segítésük.
Fontos a folyamatos fejlesztés, de ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat működését.
Az energiatakarékosság jegyében az önkormányzati ingatlanok megújuló
energiával történő ellátását kell megcélozni. Első körben a napenergia hasznosítása tűnik
megvalósíthatónak, de nem szabad figyelmen kívül hagyni természeti értékeinket, a
geotermikus hőforrás kiaknázásának lehetőségét is vizsgálni szükséges.
•

Pályázati lehetőségek kihasználásával Idősek otthonának megvalósítása 12 éve
dédelgetett vágyunk. Kistérségünkben a rászorultak idős otthonba való elhelyezése a
kapacitáshiány miatt nehéz. Az elöregedő társadalmunkban mind nagyobb gond az idős
emberek gondozása. A település szempontjából jótékony hatással lehet Idősek otthonának a
•

megvalósítása, mind a lakosságszám növekedése, mind a létrejövő munkahelyek száma
Szorgalmatos fejlődését szolgálná. Itt is előtérbe kell kerülnie az megújuló energiákkal
történő épület megvalósításnak.
•
Kondi park létesítésével a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltését tudjuk
elősegíteni. A lakosság egészségmegőrzésére is jótékony hatással lehet.
•
Fejleszteni kell a szociális konyhát, az új jogszabályoknak megfelelően kell
berendezni, pároló berendezést kell vásárolni, valamint a szellőzőrendszert is át kell
alakítani. Célszerű volna a gázos üzemmódú üstöket, gázégőket elektromosra cserélni,
amely szintén csökkentené a működési költségeket, fagyasztókapacitás bővítése is
megtakarításhoz vezet, hiszen a nyáron megtermelt zöldségeket eltehetjük télire.
•
Célszerű terveink között szerepeltetni a régi óvoda Polgármesteri Hivatallá
történő átalakítását, valamint az épületen háztartási kiserőmű létesítését napelemekkel. A
tetőhéjazat déli része ideális lenne a napelemek felszerelésére.

A jelenlegi Polgármesteri Hivatalban méltó helyre kerülhetne
magyaroszágpont, valamint a közösségek, klubok tarthatnának összejövetelt.
•

a

E-

•
A kulturált településkép kialakításához fásítani, virágosítani kell. Gondoskodni
kell a köztisztasági feladatok ellátásáról.
•

Az Aracs legelőn lévő tó köré sétány építés a szabadidős tevékenységeket segítené

elő.
•
Lakossági fórumon problémaként vetették fel a Közép utca a Pacsirta és Körte
utca közötti szakaszának a felújítását. Ezzel a jogos igénnyel is foglalkozni kell. Jelenleg az
utca szélessége nem teszi lehetővé a szabványos járda megtervezését.
•

Lakossági igény mutatkozik játszótér létesítésére Szorgalmatos Szőlő utca felőli

részén.
•
Az ingatlan vásárlásokra már tett lépéseket a Képviselő-testület. Kívánatos
folytatni a területvásárlásokat. Szorgalmatos belterülete mellett lévő területek
megszerzésére kell törekedni.
•
Elő kell segíteni a munkahelyteremtést Szorgalmatoson. Munkahelyteremtéshez
egybefüggő területre van szüksége az Önkormányzatnak.
•
A közfoglalkoztatás bővítésére akkor van lehetőség, ha a tevékenységünket is
bővítjük. Célszerű lenne gyümölcsöst telepíteni, a fák termőre fordulását követően lehetne
a feldolgozáson gondolkodni /lekvár főzés, aszalás/
•
Ki kell aknázni a gombatermesztésben lévő lehetőségeket is. Ehhez egy
gombalagút létesítésével tudnánk megfelelő helyszínt teremteni a termeléshez.
Jól meg kell gondolni a létesítés helyét. Építsünk egy 2000 m2-es belterületi ingatlanra,
vagy egy olyan ingatlanra, ahol lehetőség van a terjeszkedésre, ezt kell megfontoltan
eldöntenie a képviselő-testületnek.
•

A közmunkaprogramban megszerzett eszközöket és a megtermelt terményeket is

tárolni kell . Ehhez szükség lenne egy csarnokra.
•
Meg kell vizsgálni a legalább 500 KW-os naperőmű, létesítésének lehetőségét,
folyamatos bevételi forrást jelenthetne Önkormányzatunknak

Pályázati lehetőségek kiaknázásával a központi parkunkat fejleszthetnénk. A
emlékfalra domborművön örökíthetnénk meg történelmünket, vagy egy szobrot
helyezhetnénk el a park közepén. Vizsgáljuk meg kandeláberek kihelyezésének lehetőségét
is.
•

•
Fontos a közösségi szellem erősítése, a lakosság csoportos élményeinek bővítése,
szórakoztató, ismeretterjesztő és sport rendezvények szervezésével. Fel kell pezsdíteni a
közösségi életet, bálokkal, családi sportnapokkal, önképző körökkel

•
Számos környezetvédelmet szolgáló beruházást valósítottunk meg, amennyiben
pályázati lehetőségünk lesz folytatni kell környezettudatos életet biztosító fejlesztések
megvalósítását.
•

Fontos feladatunk az elkövetkezendő öt évben a lakosságszám megfontolt

növelése.
•
Biztosítani kell az óvoda működéséhez szükséges anyagi eszközöket és
településpolitikai eszközökkel segíteni kell a gyereklétszám növelését.

Nagyobb hangsúlyt kell adni a település virágosítására, szépítésére. Gondozni,
ápolni kell parkjainkat és közterületeinket. Célszerű lenne pihenőpadokat elhelyezni a
település néhány pontján, hogy az idősebbek, vagy a kismamák megpihenhessenek
útközben.
•

Figyelni kell a sportpálya kialakításának a lehetőségét is. Meg kell terveztetni és
ki kell sajátítani a Körte utca melletti területet erre a célra. Itt megvalósítható lenne a
játszótér, focipálya, kondi park, BMX pálya.
•

Ingatlanokat és mezőgazdasági művelésre alkalmas területeket kell vásárolni a
közmunkaprogram lehetőségeinek kiaknázására, valamint munkahely teremtéshez. A
munkahelyek idevonzásának alapfeltétele, hogy legyen erre a célra felajánlható területünk.
•

•
Pályázati lehetőségek kiaknázásával az utak szélesítését vizsgálni kell. A Közép
utca folytatásában a Tiszalök-Tiszavasvári útba való szilárd úttal való csatlakozás
megvalósítását is előtérbe kell helyezni. Itt helyezkedik el egy 4,5 hektáros területünk, és a
Szőlőskertbe is számos ingatlannal rendelkezünk, melyeknek a megközelítése, a termény
betakarítása válna könnyebbé az út megépülésével.

Folytatni kell a cirokseprű kötést. Az értékesítési lehetőségek ismeretében kell
szorgalmazni a bővítést.
•

•
Jó stratégiával segíteni kell a turisztikában rejlő lehetőségek kiaknázását. Elő kell
mozdítani a falusi vendéglátás meghonosítását településünkön.

•

FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
Szorgalmatos fejlesztési koncepciója 2003 augusztusában került elfogadásra. Az
elmúlt tizenkét évben a koncepcióban meghatározott stratégia mentén
fejlesztettük Szorgalmatost. Szakmai meggyőződésünk szerint Szorgalmatos
Község 2002-től folyó, hosszú távon érezhető fejlesztési útvonala a jövőben is
és ma is alapvetően helyesnek mondható, megfelel a Tiszavasváritól való
leváláskor kijelölt stratégiai céloknak.
Korábbiakban áttekintettük a település fejlődésének előkészületeitől eltelt 12 év
történéseit, azaz azt, milyen fokú fejlődésen ment keresztül a település 20022014 között. Ugyanakkor figyelembe vettük a megvalósult beruházásokat, a
folyamatban lévő fejlesztéseket, valamint a hozzájuk tartozó fejlesztési
programirányok eddigi megvalósulását is.
A Szorgalmatos fejlesztésének az elmúlt 12 évben óriási szerepe volt a
vállalkozói aktivitásnak, amely a Szorgalmatosra hazatért Révész cégcsoportnak
köszönhető.
Az elmúlt 12 évben sikerült településünkön kulturált utcaképet kialakítani. A
lakosság is nagyban hozzájárult a településkép javításához. Új lakások épültek
az önállósodás óta. Számos lakást felújítottak. A lakosság szépíti, csinosítja
ingatlanát, gondozza az ingatlana előtti közterületet. Az elmúlt tizenkét évben a
számos nagy értékű beruházás hatására sokszorosára nőttek az ingatlanárak.
Megnőtt Szorgalmatos ázsiója. A lakosságszám 11 %-kal nőtt a településen, egy
olyan időszakban, amikor országosan a kistelepülések lakossága fokozatosan
csökken.
Összességében megállapítható, hogy a településünk a versenyképes és sokoldalú
fejlesztések terén megtette a legjelentősebbnek mondható lépéseket, ugyanakkor
sajnos kevés a településen az úgynevezett magas hozzáadott értéket jelentő
vállalkozás, hiányzik egy sok embert foglalkoztatni tudó húzóágazat.
A lakosság komfortérzetének javítása érdekében a közösségi kapcsolatok
ápolására is nagy hangsúlyt kell fektetnünk.

Takács Pálné
polgármester

Szorgalmatos Község Önkormányzat
......../2015 (I. 27.) számú határozat- tervezete
az Önkormányzat 2015-től 2019-ig terjedő időszakra szóló
gazdasági programjáról

Szorgalmatos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 2015-től
2019-ig terjedő időszakra szóló gazdasági programját, és annak
végrehajtásával összefüggő feladatait a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésére való
tekintettel a következők szerint határozza meg.

Általános rendelkezések
1. Az önkormányzat a település vonzóvá tétele és a lakosság ellátási
színvonalának javítása érdekében arra törekszik, hogy elősegítse a gazdasági
programban megfogalmazott feladatok megvalósítását.
A gazdasági program végrehajtásával összefüggő feladatok
2. Az önkormányzat a gazdasági program megvalósítása érdekében kiemelt
feladatának tekinti:
•

település természeti kincseinek fokozott védelmét,

•

az infrastruktúra további fejlesztését,

•

a környezetkultúra javítását, a településesztétikai kultúra fejlesztését,

•

az intézmények minőségi ellátottságának és kihasználtságának javítását.
A gazdasági program végrehajtásának irányítása és ellenőrzése

3. A jelen határozat által meghatározott feladatok végrehajtásáért a polgármester
a felelős.
4. A program végrehajtásához szükséges forrásokat az éves költségvetés
készítésekor biztosítani kell.
5. A programban meghatározott ütemtervtől eltérni, illetve módosítani csak a
képviselő-testület előzetes jóváhagyása után lehet.

Kelt, Szorgalmatos, 2015. január hó .... nap

Takács Pálné
polgármester

Mező József
jegyző

