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Tisztelt Karcagi Polgárok!
Kedves Olvasók!
Szíves figyelmükbe ajánlom kiadványunkat, amely összesített mérlegét kívánja adni az elmúlt négy esztendő karcagi – önkormányzati és közéleti – történéseinek.
Jelenkori történelmünk hetedik szabad választásához közeledve lehetőségünk van arra,
hogy ezen jelentést az előzőekben megjelent hasonló tárgyú munkákkal összevetve, nemcsak
az adott területen dolgozók teljesítményéről kapjunk átfogó képet, hanem a rendszerváltás
óta eltelt időszakban történt változásokról is. Számunkra, akik szeretjük Karcagot, iránytű lehet a jövőbe vezető úton, hiszen az átlátható összegzés alapfeltétele a tervezésnek, a rendezett
információhalmaz támogatja az elképzelést, hogy mit szükséges tennünk városunk fejlődésének érdekében.
Az általunk ma jelenként megélt események évek-évtizedek múltán a történelem részeivé
válnak, ezért az ilyen és ehhez hasonló kiadványok kordokumentum volta vitathatatlan, a későbbi érdeklődők számára rendkívüli jelentőségű forrásanyagként szolgálhatnak az időszak
megértéséhez..
Kívánom, hogy a könyv tanulmányozása az elmúlt négy év mérlegének megvonása mellett
városunk minden lakójának adjon lehetőséget és ösztönzést a további munkához, feladataink
elvégzéséhez.

Kellemes olvasást kívánok!
Dobos László
polgármester
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Karcag Városi Önkormányzat
A képviselő-testület tagjainak bemutatása

2010 őszén a helyi önkormányzati képviselő-választásra még a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) alapján került sor.
2012. január 1. napjával hatályba lépett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) számos rendelkezése, azonban az Ötv. egyes rendelkezései még a 2014. évi önkormányzati választásokig hatályban maradnak.
A Mötv. preambulumában megfogalmazódik, hogy az Országgyűlés elismeri és védi a helyi
választópolgárok közösségének önkormányzáshoz való jogát.
Hangsúlyozza, hogy a helyi önkormányzatok az egységes állami szervezetrendszer részeként
hozzájárulnak az Alaptörvényben foglalt államcélok megvalósításához, elősegítik a jogszabályi kötelezettségek teljesítését.
A 2010 októberében megtartott helyi önkormányzati képviselő választás során 11 fős testület jött létre.
Ebből férfi: 9 fő, nő: 2 fő.

I. Egyéni választókerületi képviselők
Evk. száma

Képviselő neve

Lakcíme

1

Molnár Pál

Szegfű u. 8.

2

Kovács Sándor

Táncsics krt. 23. I. lh.I/5

3

Kovácsné Kerekes Katalin

Kazinczy u. 10/a.

4

Gyurcsek János

Ady E. u. 64/b.

5

Dobos László

Kuthen u. 2.

6

Karcagi Nagy Zoltán

Kuthen u. 7.

7

Csányi Sándor

Kisújszállási u. 137/c.

8

Pánti Ildikó

Erkel F. u. 3/a.

II. Kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselők
Sorszám
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Képviselő neve

Lakcíme

1

Andrási András

Széchenyi sgt. 60.

2

Dr. Lukács László György

Táncsics krt. 24.

3

Dr. Kapusi Lajos

Kántor Sándor. u. 14.
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A helyi képviselő-testületet a választópolgárok által megválasztott polgármester vezeti, aki
főállásban látja el feladatát. Karcagon a választópolgárok Dobos Lászlónak szavaztak bizalmat.
A jogszabály alapján a képviselő-testület a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére saját tagjai közül legalább egy főállású vagy társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.
A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Gyurcsek János települési képviselőt
főállású alpolgármesternek választotta a 439/2010. (X.15.) „kt.” számú határozatával.
2010 decemberében a képviselő-testület döntött arról, hogy Kovács Szilviát, aki nem a képviselő-testület tagja -, társadalmi megbízatású alpolgármesterré választja a 515/2010. (XII.15.)
„kt.” számú határozatával. A nem a képviselő-testület tagjai közül választott társadalmi megbízatású alpolgármester tanácskozási joggal vehet részt a képviselő-testület munkájában.
Dobos László
polgármester

Gyurcsek János
főállású alpolgármester

Kovács Szilvia
társadalmi megbízatású alpolgármester

Kimutatás:
Karcag Városi Önkormányzat hatályos rendeletei
2014. július 01-ei állapot
Száma

Tárgya

1991. évi 1.

Díszpolgári cím, valamint a „Pro Urbe” díj alapításáról és
adományozásáról

21/1994. (V. 25.)
7/1997. (III. 26.)
22/1999. (XI. 24.)
21/2001. (X. 3.)
19/2003.(X. 29.)
20/2009. (VI. 26.)
14/2011. (V. 26.)

26/1991. (VII. 9.)

Kántor Sándor díj alapításáról és adományozásáról

22/2001. (X. 3.)

10/1993.(III. 17.)

Karcag Város jó tanulója, jó sportolója díj alapításáról

28/1995. (XI. 1.)
9/1997. (III. 26.)
26/1997. (V. 28.)
8/1998. (II. 25.)
23/2001. (X. 3.)
37/2002. (XII. 18.) 1.§

16/1993.(IV. 14.)

Karcag Város Kultúrájáért Díj alapítására

25/1994.(V.25.)
8/1997.(III.26.)
24/2001.(X. 3.)

19/1993. (V. 12.)

Településünk, környezetünk védelméről

23. §.; 24. §. (1-12),
(14); 26. §.; 28. §. (1)
g., h., i. pont HKH:
5/1999. (II.24.)
A 37/2001.(X.26.)sz.
rendelettel HKH. II.és
III. fejezet
30/2000.(X. 25.)
1/2004. (I. 28.)
9/2009. (III. 27.)
6/2012. (III. 30.)

A képviselő-testület működésének mennyiségi mutatóit a következő táblázat tükrözi:
Ülések
év

Ülések
száma

Rendeletek
száma

Határozatok Állásfoglalások
száma
száma

Tárgyalt
napirendek

2010. X. 15-től

5

8

132

0

71

2011.

23

38

575

1

367

2012.

27

31

352

0

297

2013.

21

36

302

0

260

2014. VI. 30-ig

14

7

169

0

135

Összesen:

90

120

1530

1

1130

A képviselő-testület működésének általános értékmérője a hozott döntések száma, jellege,
annak társadalmi visszhangja. A képviselő-testület hatáskörei közül ki kell emelni a rendeletalkotást, mint a testület legmagasabb szintű döntését. Ez a testület kizárólagos hatásköre, tehát nem ruházható át.
A képviselő-testület a megalakulását követően évente két alkalommal tartott közmeghallgatást, melyeken az állampolgárok közérdekű kérdésekre kaptak választ, valamint javaslatokat,
észrevételeket tehettek.
Közmeghallgatás időpontja, témája:
--2010. december 15. általános közmeghallgatás
--2011. február 15. költségvetési rendelet, november 24. általános közmeghallgatás
--2012. január 26. költségvetési rendelet, november 29. általános közmeghallgatás
--2013. január 31. költségvetési rendelet, november 27. általános közmeghallgatás
--2014. január 30. költségvetési rendelet,
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Módosítás

27/1993. (VIII. 25) Első lakáshoz jutók támogatásáról

14/1995.(III. 29.)
5/1996. (II. 28.)
21/1997. (V. 28.)
13/1998.(IV. 29.)
7/2001. (III. 29.)
37/2002. (XII. 18.) 2. §
7/2004. (II. 11.)
25/2004. (VI. 30.)
13/2006. (IV. 5.)
7/2007. (III. 9.)
6/2008. (II. 15.)
18/2010. (XI. 26.)
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24/1994. (V. 25.)

Karcag Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

29/1994. ( IX. 07.)
2/1995. (I. 25.)
16/1995. (IV. 26.)
38/1995. (XII. 20.)
3/1996. (I. 31.)
22/1998. (V. 27.)
28/1998. (X. 1.)
9/2004. (II. 11.)
15/2008. (VI. 06.)

31/1994. (IX. 28.)

Önkormányzat nevelési-oktatási intézményeiben fizetendő
térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól

16/1997. (IV. 30.)
24/1999. (XI. 24.)
17/2005. (IV. 27.)
42/2006. (XII. 21.)
18/2012. (IX. 07.)

6/1996. (II. 28.)

Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások
intézményi térítési díjának megállapításáról

38/1996.(XII. 18.)
17/1997.(IV. 30.)
38/1997.(XII. 17.)
35/1998. (XII. 24.)
30/1999. (XII. 23.)
24/2000.(IX. 28.)
35/2000.(XI. 22.)
42/2001.(XI. 29.)
38/2002.(XII. 18.)
29/2003. (XII. 17.)
35/2004. (XII. 15.)
4/2006. (III. 1.)
31/2006. (XII. 7.)
29/2007. (IX. 28.)
1/2008. (I. 18.)
12/2008.(IV. 25.)
21/2009. (VIII. 01.)
33/2011. (XII. 22.)
29/2013. (XI. 28.)
2/214. (I. 31.)

6/1998. (II. 25.)

Közterület eltérő használatának rendjéről

33/2000. (X. 25.)
3/2004. (I. 28.)
40/2006. (XII. 21.)
3/2008. (II. 01.)
22/2008. ( XI. 07.)
8/2009. (III. 27.)
23/2009. (VIII. 14.)
7/2012. (III. 30.)

1/1999. (I. 27.)

Települési képviselők, bizottsági tagok, tanácsnokok
8/1999. (III. 31.)
tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról, költségtérítéséről 26/1999. (XII. 23.)
4/2000. (III. 29.)
26/2000. (X. 25.)
2/2001.(II. 28.)
44/2001.(XII. 20.)
16/2003.(X. 01.)
34/2004. (XII. 15.)
42/2005. (XII. 21.)
30/2006. (XI. 8.)
22/2011.(IX. 30.)

5/1999. (II. 24.)

Települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos
közszolgáltatásokról

16/1999. (IX. 22.)
15/2000.(VI. 28.)
47/2000. (XII. 21.)
11/2001.(IV. 25.)
20/2003. (XI. 26.)
18/2007. (IV. 27.)
29/2008. (XII. 19.)
5/2013. (I. 31.)

20/1999. (XI. 24.)

A helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről

11/2004. (II. 11.)

18/2001. (VII. 4.)

Karcag Településrendezési Terv

17/2002. (X. 11.)
14/2003. (X. 01.)
16/2005. ( IV. 27.)
22/2009. (VIII. 14.)
24/2009. (IX. 02.)
1/2011.(II. 11.)
14/2012. (V. 04.)
24/2012. (X. 26.)

20/1996. (V. 29.)

Nagykunságért Díj alapításáról és adományozásáról

15/1997.(IV. 30.)
27/2001. (X. 3.)
10/2002.(V. 29.)

10/1997. (III. 26.)

Karcag Város Közbiztonságáért Díj alapításáról és
adományozásáról

29/2001.(X. 03.)

32/2001. (X. 3.)

Karcag Város címeréről, zászlajáról, és ezek használatáról

21/2008. (IX. 26.)
16/2013. (V. 31.)

30/2001. (X. 03.)
37/202. (XII. 18.) 6. §.
14/2010. (X. 01.)

36/2001. (X. 26.)

Karcag Városi Önkormányzat saját halottjává történő
nyilvánításáról és az ezzel kapcsolatos eljárásról

9/2010. (IV. 30.)

43/1997. (XII. 17.) Karcag Város Sportjáért Díj alapításáról és adományozásáról
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37/2001. (X. 26.)

11/2002. (VI. 26.)

Környezet valamint a táji-természeti és művi értékek helyi
védelméről

Egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

8/2002.(V. 02.)
18/2002. (X. 11.)
10/2006. (III. 01)
21/2006.(VIII. 12.)
20/2007. (IV. 27.)
22/2007. (VI. 01.)
13/2010. (X.01.)
25/2011. (IX. 30.)
26/2011. (X. 19.)
7/2013. (II.28.)
27/2004. (X. 06.)
31/2005. (X. 26.)
27/2006. (IX. 29.)
4/2011. (II. 25.)
9/2011. (IV. 01.)
18/2011. (VII.01.)
23/2011. (IX. 30.)
16/2012. (VI. 29.)
21/2012. (IX.28.)
15/2013. (V. 31.)
35/2013. (XII. 20.)

4/2009. (II. 27.)

A helyi vállalkozások és nonprofit szervezetek önkormányzati 25/2009. (IX. 30.)
költségvetési támogatási keretéről és felhasználásának
részletes szabályairól

5/2009. (II. 27.)

A Településrendezési kötelezésekről

7/2009. (III. 20.)

Karcag Város Önkormányzata sporttal kapcsolatos részletes
feladatairól és kötelezettségeiről

17/2009.(V. 29.)

A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

37/2009. (XII. 18.) A helyi iparűzési adóról
19/2011. (VII. 29.) Házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali
munkaidőn és-helyiségen kívüli engedélyezésének
szabályairól és díjairól
21/2011. (IX. 30.)

Helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

35/2011. (XII. 22.) Tanyagondnoki szolgálatról
23/2012. (X. 16.)

Karcag Városi Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól

3/2013. (I. 31.)

Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról

28/2013. (XI. 28.)

8/2013. (III. 29.)

Az önkormányzati hatáskörök átruházásáról

27/2013. (X. 31.)

14/2013. (V. 31.)
2014. 01. 01.
napjától hatályos

Karcag Város Mezei Őrszolgálatáról

19/2002. (X.11.)

Szakmai feladatok keretében végzett szellemi tevékenység
szolgáltatási szerződéssel történő feladatellátás
szabályozásáról

15/2005. (IV. 16.)

A Karcag város és berekfürdő község Önkormányzatainak
helyi hulladékgazdálkodási tervéről

21/2013. (VI. 28.)

Karcag Városi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról

26/2005. (X.5.)

Az 1-4. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban
résztvevő, szociális célú gyermekétkeztetésben részesülő
tanulók további kedvezményéről

22/2013. (VI. 28.)

A civil szervezetek támogatási rendjéről

23/2013. (VI. 28.)

A közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok
házszámozásáról

5/2007. (III. 9.)

Idegenforgalmi adóról

23/2007. (VI. 01.)

Önkormányzat közművelődési feladatairól

27/2007. (IX. 14.)

Önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének
rendjéről

33/2008. (XII. 19.) Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
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32/2007. (XI. 30.)
24/2008. (XI. 21.)
30/2009. (XI. 27.)
22/2010. (XII. 16.)
28/2011.(XI. 25.)

10/2009. (III. 27.)
4/2010. (III. 26.)
7/2011. (III. 28.)
13/2012. (IV. 27.)
24/2013. (VI. 28.)
25/2013. (VII. 11.)

34/2011. (XII. 22.)

34/2013. (XII. 20.)

32/2013. (XII. 20.) a Karcag város menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés
árának megállapításáról
33/2013. (XII. 20.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
36/2013. (XII. 20.) a szociális rászorultság alapján nyújtható egyes pénzbeli és
természetbeni ellátások helyi szabályairól
3/2014. (II. 28.)

Karcag Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

5/2014. (IV. 25.)

a Karcag Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
végrehajtásáról

6/2014. (IV. 25.)

a Karcag Városi Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának és vállalkozási maradványának felhasználásáról

4/2014. (III. 28.)
7/2014. (VI. 27.)
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Karcag Városi Önkormányzat bizottságainak
bemutatása, működése
Az önkormányzati törvény alapján a képviselő-testület határozza meg bizottsági szervezetét, és választja meg bizottságait. A bizottság – a feladatkörében – előkészíti a képviselő-testület
döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását.
A) A Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 26. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület az alábbi bizottságok létrehozásáról döntött:
A képviselő-testület bizottságai:
a.
Ügyrendi és Jogi
b.
Pénzügyi, Fejlesztési és Mezőgazdasági
c.
Oktatási, Kulturális és Sport
d.
Idegenforgalmi, Társadalmi és Külkapcsolati
e.
Szociális és Egészségügyi
1. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjainak névsora
elnöke:
Csányi Sándor
Kisújszállási u. 137/c.
alelnök:
Molnár Pál
Szegfű u. 8.
tagjai:
Kovács Sándor
Táncsics krt. 23. I. lh. I/5.
Dr. Lukács László György Táncsics krt. 24.
Gál András
Kazinczy u. 13.
Ézsiás Antal
Szentannai S. u. 5.
Pekár Éva
Tőkés u. 11/a.
2. A Pénzügyi, Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság tagjainak névsora
elnöke:
Karcagi Nagy Zoltán
Kuthen u. 7.
tagjai:
Kovácsné Kerekes Katalin Kazinczy u. 10/a.
Molnár Pál
Szegfű u. 8.
Andrási András
Széchenyi sgt. 60.
Dr. Molnár Sándor
Madarász I. u. 35.
Szentesi Lajos
Kossuth tér 11-13. I/1.
Domján Sándor
Szondi u. 11.
3. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjainak névsora
elnöke:
Kovácsné Kerekes Katalin Kazinczy u. 10/a.
tagjai:
Pánti Ildikó Anna
Erkel F. u. 3/a.
Karcagi Nagy Zoltán
Kuthen u. 7.
Csányi Sándor
Kisújszállási u. 137/c.
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Kurucz István
Gyökeres Sándor
Perge Tiborné

Pap Béla u. 6/b.
Sarkantyús u. 4.
Sport u. 25.

4. Az Idegenforgalmi, Társadalmi és Külkapcsolati Bizottság tagjainak névsora
elnöke:
Pánti Ildikó Anna
Erkel F. u. 3/a.
tagjai:
Karcagi Nagy Zoltán
Kuthen u. 7.
Csányi Sándor
Kisújszállási u. 137/c.
Dr. Kapusi Lajos
Kántor S. u. 14.
Kovács Sándor
Táncsics krt. 23. I. lh. 1/5.
Spisák Dezső
Forrás u. 4.
Gulyás Ferencné
Liliom u. 22.
Walter Jánosné
Tompa u. 4.
Somogyi Gabriella
Kígyó u. 15.
5. A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjainak névsora
elnöke:
Molnár Pál
Szegfű u. 8.
tagjai:
Kovácsné Kerekes Katalin Kazinczy u. 10/a.
Pánti Ildikó Anna
Erkel F. u. 3/a.
Dr. Kapusi Lajos
Kántor S. u. 14.
Fazekas Lajosné
Kerekes I. u. 28.
Szilágyi Lajosné
Kórház u. 8/D. II/9.
Dr. Szalay Annamária
Széchenyi sgt. 5-7. I. lh. I/4.
A bizottságok elnökei, és tagjainak több mint fele helyi önkormányzati képviselő.
A bizottságok elfogadták saját működésük részletes szabályaira vonatkozó „ügyrendjeiket”.
Tevékenységüket éves munkaterveik alapján végzik, havi rendszerességgel, illetve szükség szerint üléseznek.
B) A képviselő-testület működtet olyan munkacsoportot, valamint bizottságot, amely nem
az önkormányzati törvény alapján lett létrehozva, de tevékenységük igen jelentős, mivel azok
működése a „közpénzek” felhasználását érinti.
A képviselő-testület a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezései alapján – 2010. október 21. napjától – létrehozta a Közbeszerzési Bíráló Bizottságot.
A képviselő testület megbízta
elnökének:
Molnár Pál
tagjainak:
Csányi Sándor
Andrási András
Dr. Lukács László György
Dr. Kapusi Lajos
települési képviselőket, hogy az önkormányzat hatáskörébe tartozó közbeszerzésekben eljáró Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjaiként a Karcag Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott feladatokat végrehajtsák.
Üléseiket szükség szerint tartják.
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C) Az önkormányzati törvény értelmében a képviselő-testület egyes hatásköreit – többek
között - a polgármesterre, a bizottságaira átruházhatja. A feladatok mielőbbi elintézése, a
gyorsabb ügyintézés, a határidők betartása érdekében az önkormányzat bizonyos feladatait
átruházta a bizottságaira.
A képviselő-testület élve a törvényi felhatalmazással, egyes hatáskörök gyakorlásával felruházta az alábbi bizottságait:
--Pénzügyi, Fejlesztési és Mezőgazdasági
--Oktatási, Kulturális és Sport
--Idegenforgalmi, Társadalmi és Külkapcsolati
--Szociális és Egészségügyi.
Ebben a feladatkörben az érintett bizottságok felelősségteljes és lelkiismeretes munkát végeztek. Az átruházott hatáskörben végzett tevékenységről, valamint a hozott döntésekről a jogosítottak félévenként rendszeresen beszámolnak a képviselő-testületnek.
Kimutatás
Karcag Városi Önkormányzat bizottságainak üléseiről, határozatairól

ülések száma

határozatok száma

ülések száma

2

4

10

71

11

49

11

57

6

16

40

197

Oktatási, Kulturális
és Sport Bizottság

3

257

11

424

16

312

17

279

10

91

57

1363

Pénzügyi, Fejlesztési
és Mezőgazdasági
Bizottság

6

72

31

308

37

312

35

249

16

97

125 1038

Szociális és Egészségügyi Bizottság

2

68

12

152

17

69

15

61

7

40

53

390

Ügyrendi és Jogi Bizottság

2

15

14

43

15

36

11

49

5

13

47

156
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határozatok száma

határozatok száma

Idegenforgalmi, Társadalmi és Külkapcsolati Bizottság

Bizottság neve

ülések száma

ülések száma

Összesen

határozatok száma

2014.
VII-ig

ülések száma

2013.

határozatok száma

2012.

ülések száma

2011.

határozatok száma

2010.
X-től

Díjak, kitüntetések
Díjak, kitüntetések

2011. év

Karcag Város jó tanulója,
jó sportolója díj

Koncz Tibor, Karcagi Nagykun Református Ált. Isk.
Székely Dávid, Kováts Mihály Általános Iskola
Kerekes Hajnalka, Kiskulcsosi Általános Iskola
Oszlánczi Máté József, Nagykun Református Gimnázium

Karcag Város Sportjáért díj

Magyar Diáksport Szövetség

Karcagért Emlékérem

Márkus János, nyugalmazott főmolnár
Mészáros Zsoltné
Karcagi Bírkafőzők Baráti Társasága

Karcag Város Kultúrájáért Díj

Andrási Tiborné óvodapedagógus
Ládiné Roncsek Ilona pedagógus
Szakályné Kollát Emese pedagógus
Egyedné Szűcs Judit pedagógus

Pro Urbe Díj

dr. habil Blaskó Lajos

Karcag Város Közszolgálatáért Díj

Dr. Csala Anikó

Karitatív tevékenységért díj

Nagy János

Nagykunságért Díj

Dr. Fazekas Sándor

Díjak, kitüntetések

2012. év

Karcag Város jó tanulója,
jó sportolója díj

Egyed Viktória, Györffy István Tagiskola,
Hidasi Dorottya Ildikó, Györffy István Tagiskola
Keserű Balázs, Györffy István Tagiskola
Szepesi Balázs, Nagykun Református Gimnázium

Karcag Város Sportjáért díj

Pádár Anita, labdarugó

Karcagért Emlékérem

Szendrei József, labdarugó
Dr. Borsos Anikó, tiszti főorvos
Sz Nagy István, fazekas

Karcag Város Közbiztonságáért Díj

Vinis Zsolt, rendőr őrnagy

Karcag Város Kultúrájáért Díj

Kunné Nánási Mónika, óvodapedagógus
Molnár Sándorné pedagógus
Dr. Kovácsné Mikola Éva pedagógus
Gyökeresné Tóth Mária pedagógus
Fejes Lászlóné népművész

Karcag Város Közszolgálatáért Díj Domokos Gyula
Karitatív tevékenységért díj

Kátai Gábor Kórház Alapítvány
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Díjak, kitüntetések

2013. év

Karcag Város jó tanulója,
jó sportolója díj

Lazányi Zoltán, Györffy István Tagiskola
Terjék Péter, Kiskulcsosi Tagiskola
Tóth Botond, Nagykun Református Gimnázium

Karcag Város Sportjáért díj

Futóné Szabó Margit, pedagógus

Karcagért Emlékérem

Szentesi Lajos,
Varjú Mátyás,
Dr. Zsembeli József

Karcag Város Közbiztonságáért Díj Ling Róbert, rendőr őrnagy
Karcag Város Kultúrájáért Díj

Ökrösné Kara Judit, óvodapedagógus
Pardy Károlyné, pedagógus
Horváthné Pandur Tünde Róza, pedagógus
Nagy Éva, pedagógus

Díjak, kitüntetések

2014. év

Karcag Város jó tanulója,
jó sportolója díj

Papp Enikő, Kiskulcsosi Tagiskola,
Örsi Imre, Kováts Mihály Tagiskola
Keserű Bálint, Györffy István Tagiskola
Magyari Diana Julianna,
Nagykun Református Gimnázium

Karcag Város Sportjáért díj

Kun Marianna, pedagógus

Karcagért Emlékérem

Bernd Hübner úr

Karcag Város Közbiztonságáért Díj Szendrei Kálmán rendőr hadnagy
Karcag Város Kultúrájáért Díj

Hopka Józsefné óvodapedagógus
Lakatos Mihályné, pedagógus
Nyiriné Kátai Katalin, pedagógus
Dr. Nagyné Serfőző Éva, pedagógus
Vargáné Györfi Erzsébet, népi iparművész

Pro Urbe Díj

Dr. Gaál László (posztumusz)

Karcag Város Díszpolgára

Dr. Székely István

Nagykunságért Díj

Varga Mihály
Egyéb díjak, kitüntetések 2011. évben

Magyar Sajtó Napja alkalmából sajtónapi megyei
elismerést vett át.

Dede Géza,
a Karcagi Hírmondó főszerkesztője

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendészeti és
Közbiztonsági díj

Nagy Sándor, Rendőrkapitányság
nyugállományú alosztály-vezetője

Európai Természettudományos Diákolimpiai
I. helyezés csapatban

Kolostyák Zsuzsanna,
a debreceni Tóth Árpád Gimnázium diákja

Köztársasági Díszoklevél Éremmel elismerés

Cs. Kovács Károly, közíró

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Díj

Ecsedi Irén,
a Kiskulcsosi Általános Iskola igazgatója

Pro Talento Díj

Antalócziné Balog Ágnes,
a Kováts Mihály Általános Iskola tanára

JNSZ Megyei Egészségügyi díj

Dr. Szalay Annamária, szakgyógyszerész

Gyógyszerészek Országos Kongresszusa,
az „Év Gyógyszerésze” díj, 2. helyezés

Dr. Szalay Annamária, szakgyógyszerész

JNSZ Megyei Gazdasági díj

Fülöp Gábor,
Agrosprint Kft. ügyvezető-igazgatója

JNSZ Testnevelési és Sport díj

Ökrös Gábor, a Kunsped Kft. igazgatója

Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért cím

Györfi Sándor, Munkácsy-és
Mednyászky- díjas szobrászművész

Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt

Györfi Sándor, Munkácsy-és Mednyászkydíjas szobrászművész

Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje

dr. Nyíri László, az MTA doktora

IX. Bio főzőversenyen és pásztortalálkozón, az
„örökös pásztor címet”

özv. Szopkó Jánosné

Magyar Köztársasági Bronz érdemkereszt
katonai tagozata kitüntetés

Örlős Tibor, rendőr főtörzszászlós

„Év Tisza-tavi Jegyzője” díj

Rózsa Sándor, Karcag város jegyzője

„tűzoltósági főtanácsos” cím elismerés

Lévai Kálmán,
Hivatásos Tűzoltóság városi parancsnoka

JNSZ Megyei ESÉLY Szociális Közalapítvány
Kuratóriuma, Szociális Szakmai Díj

Lódi Endréné, köztisztviselő

JNSZ Megyei Szociális Díj

Gyurasits Lajosné, a bölcsőde csecsemő és
gyermekgondozónője,

a nemzeti erőforrás-miniszter dicsérő oklevele

Tóthné Varga Mária,
a kórház profilvezető ápolója,

Miniszteri Díszoklevél

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Megyei
Szervezete Elismerő Díszoklevelét

Kátainé Nyakó Edit,
a kórház csoportvezető gyógytornásza,

Dr. Dobrai István,
a kórház nyugalmazott sebész főorvosa

felnőtt karate Európa bajnokság aranyérmes lett

ifj. Gyarmati Imre, sportoló

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Labdarúgó Szövetség
„év utánpótlása edzője” cím

Kemecsi László,
a Karcagi Sportegyesület labdarúgó edzője

Magyarországi Zsidókért díj

Rosinger Oszkár, a Karcagi Zsidó Hitközség
nyugalmazott elnöke

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Labdarúgó Szövetség
„az év jó tanuló, jó sportolója” cím

Székely Dávid,
a Kováts Mihály Általános Iskola tanulója,

Dokumentumfilmek a Vidékért nemzetközi
dokumentumfilm-szemle Különdíját

Kabai László, képzőművész - tanár
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Egyéb díjak, kitüntetések 2012. évben

PRO SILVA HUNGARIAE Díj

Béres Attila, erdész

„Vöröskeresztes Munkáért” - arany fokozata kitüntetés

Ábrahám Istvánné, a karcagi Kátai Gábor
Kórház nyugalmazott szakápolója,
vöröskeresztes önkéntes

Brunszvik Teréz-díj

Szarka Lászlóné,
a Madarász Imre Egyesített Óvoda vezetője

Podmaniczky-díj

Györfi Sándor, Munkácsy, Mednyánszky és
Szervátiusz-díjas szobrászművész

JNSZ Megyei Egészségügyi Díj

Dr. Kapusi Lajos,
a Kátai Gábor Kórház orvos-igazgatója

Rábai Sándor,
a Karcagi KVG Kft. ügyvezető igazgatója

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Európa Díj

Elek Eszter,
a Karcagi Polgármesteri Hivatal dolgozója

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális Díj

Papp Imréné, bölcsőde-vezető

JNSZ Megyei Közművelődési Díj

Koppány Mária, előadóművész

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Díj

Plósz Csilla, az Erkel Ferenc Alapfokú Oktatási Intézmény igazgatója

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális Díj

Kun Csilla, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ vezetője

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendészeti és
Közbiztonsági Díj

Balogh András, rendészeti vezető

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Díj

Kovácsné Szendrei Borbála, Arany János
Tagiskola tagintézmény-vezetője

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségügyi Díj

Dr. Aradi Erzsébet, a Kátai Gábor Kórház
gyermekgyógyász főorvosa

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati és
Közigazgatási Díj

Rózsa Sándor, Karcag város jegyzője

Berekfürdőért Emlékérem

Ruzicska Ferenc helytörténész, újságíró

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Díj

Tyukodi László, népi faszobrász

miniszteri dicséret

Béres Sándor

JNSZ Megyei Testnevelési és Sport Díj

Ifj. Gyarmati Imre, sportoló

Kovács Béla Díj

Hubai Imre

Miniszteri Elismerő Oklevél

Márkus Ilona, nótaénekes, művésznő

Magyar Birkózó Sport Érdemrend Arany fokozata

Kovács Sándor, képviselő, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke

Kováts Mihály Emlékérem

Ruzicska Ferenc helytörténész, újságíró

Kovács Béla Díj

Gyökeres Sándor, a karcagi Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatója

Magyar Gazdaságért Díj

Kurucz István, egyéni vállalkozó

Legjobb Férfi Előadói díj

Kolostyák Gyula nótaénekes, előadóművész

„Kiváló gyakorlati képzőhely” cím

Laboncz János, a Laboncz Kft. ügyvezetője

Miniszteri Elismerő Oklevélben

Dr. Kenyeresné Zagyva Ágnes, művésztanár

Jedlik Díj

Pardy Károlyné,
Györffy István Tagiskola pedagógus

Környezetünkért Díj

Oláh Kálmán, Ferro-Metal Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. nyugalmazott ügyvezetője

Darányi Ignác-díj

Dr. Balla László, a Karcagi Kutató Intézet
tudományos tanácsadója

Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Díj

Horváth László, kazak konzul

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gazdasági Díj

nemzeti erőforrás-miniszter dicsérő oklevele

Tóthné Varga Mária, a kórház
profilvezető ápolója

Egyéb díjak, kitüntetések 2013. évben
Érdemes Művész Díj

Györfi Sándor, Munkácsy, Mednyánszky és
Szervátiusz-díjas szobrászművész

Magyar Arany Érdemkereszt

Dr. Temesváry Tamás, nyugalmazott
kerületi főállatorvos

Ujhelyi Imre Díj, valamint JNSZ Megyei Lovász
Szövetség JNSZ Megyei Lovassportjáért díj

Mészáros Zsolt lótenyésztő, a Karcagi
Kunlovarda ügyvezető igazgatója

Miniszteri Elismerő Oklevél

Tóth László, karcagi népművész
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Egyéb díjak, kitüntetések 2014. évben
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sajtó Díj

Daróczi Erzsébet, az Új Néplap újságírója

Illéssy-díj

Szerepi Nagy Attila,
a múzeum nyugalmazott teremőre
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Miniszteri Elismerő Oklevél

Spisák Dezső, a Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatóhelyettese

Mikola Sándor Díj

Reszegi Miklós, a Karcagi Arany János
Általános Iskola pedagógusa

Németh László-díj

Ecsedi Irén, a Karcagi Általános Iskola
intézményvezetője

Református Nagykunságért Pedagógiai Díj

Nt. Konczné Lehoczky Krisztina lelkész,
vallástanár

Pro Familiis-Díj

Kissné Szendrei Judit, a Gyámhivatal
vezetője

Jászkunság hagyományőrzéséért Díj-

Dr. Bartha Júlia etnográfus, keletkutató

JNSZ Megyei Egészségügyi Díj

Dr. Perge Judit,
a Kátai Gábor Kórház belgyógyász főorvosa

JNSZ Megyei Közművelődési Díj

Garai Katalin, a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár főmunkatársa

JNSZ Megyei Pedagógiai Díj

Juhászné Zsadányi Erzsébet, a Karcagi
Nagykun Református Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola igazgatója,

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális Díj

Hodos Bálintné, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona intézmény
vezetője

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Díj

Kabai László, festőművész

A Karcag Városi Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat működése

A legkorábbi roma lakosokról szóló anyakönyveket a Karcagi Református Egyházközség őrizte meg. Egy 1768-ban készült összeírás szerint az akkori cigány családfők némelyike helybeli születésűnek mondta magát, vagy már hosszabb ideje itt élt családjával. Karcagon
a Központi Statisztikai Hivatal 2011.évi népszámlálási adatai alapján a roma nemzetiséghez
tartozó személyek száma 1621 fő. Nem hivatalos adatok alapján a roma lakosok száma megközelítőleg 3500 fő.
A Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat már húsz éve, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat megalakulása óta képviseli a Karcagon élő romákat. Az akkor választott képviselők 2006-ig dolgoztak együtt, majd a 2006. évi és a 2010. évi választások változásokat hoztak
a képviselők személyében. Egy fő, az elnök Varga István maradt a helyén a mai napig. Jelenleg
a nemzetiségi önkormányzat képviselő testülete 4 főből áll:
Tagjai:
--Varga István elnök,
--Kiss Irén Borbála alelnök,
--Mihácsiné Mándi Jolán képviselő,
--Varga Istvánné képviselő.
A nemzetiségi önkormányzat működésének mennyiségi mutatói:
Ülések száma

Napirendek száma

Határozatok
száma

2010. 10. 18-tól

4

17

29

2011.

12

41

87

2012.

9

20

47

2013.

10

28

58

2014. 06. 30-ig

5

13

31

Összesen:

40

119

252

Év

A beszámolási időszakban 3 általános közmeghallgatásra került sor.
Munkánkat segíti egy négy órában alkalmazott adminisztrátor is.
A Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat munkáját a következő forrásokból fedezi: az államtól kapott működési támogatás, önkormányzati támogatás, feladatalapú támo-
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gatás és pályázatból elnyert összegek. Az államtól és az önkormányzattól az irodánk fenntartására, működésére és az adminisztrátor foglalkoztatására kapjuk a támogatást. Kulturális és
szociális programjainkat, munkánkat pedig önkormányzati támogatásból, a feladatalapú támogatásból és a pályázati forrásokból finanszírozzuk.
A Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat irodája továbbra is Karcagon, a Kossuth tér 14.szám alatt, a Pártok Házában (I. em. 7. ajtó) alatt található. Nyitvatartási ideje
munkanapokon 8.00-12.00 óráig. A lakosság számára segítséget nyújtunk kérelmeik megírásában, nyomtatványaik kitöltésében, önéletrajzok írásában, egyéb nem önkormányzati
ügyeik intézésében.
Kapcsolatban vagyunk a Karcag Városi Önkormányzat mellett más nemzetiségi önkormányzatokkal, különböző intézményekkel, szervezetekkel és oktatási intézményekkel is.

Események, eredmények az önkormányzat életében
Rendkívül fontosnak tartjuk az iskolai oktatást, amely a sok esetben mélyszegénységben élő
roma gyermekek számára az egyetlen lehetőség arra, hogy felnőve tartalmas, élhető életet tudhassanak magukénak.
Örömünkre szolgál, hogy segítséget nyújthatunk az ÚTRAVALÓ-MACIKA esélyteremtő
ösztöndíjak megpályázásában. Sikeresen tudtunk elhelyezni egyetemi hallgatókat Roma Szakkollégiumokban, ahol a lakhatás mellett még külön nemzetiségi képzésben és ösztöndíjban is
részesülnek a karcagi roma egyetemi hallgatók. Kulturális rendezvényeinket elsősorban a roma
gyermekek fejlődésének középpontjába helyezésével szervezzük, segítve ezzel az iskolákban folyó oktató-nevelő munkát. Ösztönözzük a jól tanuló gyermekeket is jutalomkirándulásokkal,
év végi és ballagós ajándékokkal, díjakkal.

gítése volt. Van olyan gyermek Karcagon, aki e kiállítás miatt szeretne szakács, cukrász lenni,
illetve e kiállítás miatt fordult komolyan a képzőművészetek felé!
2011-ben két alkalommal sikerült autóbuszos kirándulást szerveznünk Budapestre. Először a jó tanuló roma gyermekek részére. A parlamenti látogatás alkalmával a gyermekek megtekinthették a koronázási jelvényeket és összehasonlíthatták az előző Erdős Hanna által készült
cukormásolatokkal. Ezután a Természettudományi Múzeumba vittük el őket, és ez a látogatás
is jelentős élmény volt a természet után érdeklődő gyermekek számára.
A 2012. év jelentős eseménye volt az I. Karcagi Mézeskalács Fesztivál. A város teljes lakosságát igyekeztünk megmozgatni. Igénybe vettük hozzá a facebook adta lehetőségeket, melynek
következtében az érdeklődés még ma is tart. A szervezés 3 hónapon keresztül tartott a lakosság
bevonásával. Miután elsősorban adományokból sikerült kivitelezni az eseményt a költségvetésünket csupán csekély mértékben terhelte meg az I. Karcagi Mézeskalács Fesztivál. Programjai
között a Fesztivál plakátjának elkészítésére kiírt gyermek rajzpályázat, mézeskalács és kézműves kiállítás, illetve mackókiállítás szerepelt.
A 2013-as évben megnyertünk a NEMZ-TAB-13-0017 pályázati azonosító számú, „A mesék
karavánja” elnevezésű pályázatot, mely lehetőséget nyújtott arra, hogy roma származású gyermekek egy egész hetet tölthessenek el a megye különböző fürdővárosaiban fürdőzéssel, kulturális programokkal és hagyományápolással. A program megvalósításában Karcag Város Önkormányzata is segítséget nyújtott számunkra. Szintén 2013-ban adtunk be egy további nyertes
pályázatot, melyet 2014-ben valósítottunk meg. Ez a ROM-RKT-13-A-0017 pályázati azonosító számú „Cigány múltunk és jövőnk” elnevezésű pályázat volt. A programsorozat magában
foglalt négy kézműves kuckót a karcagi Arany János Általános Iskolában, a Kunmadarasi Általános Iskolában, a Nagycsaládosok Karcagi Egyesületében és a Kézműves Palánták csoportban. További programként a város lakossága részt vehetett Varga István fotókiállításán, a Barna Gyöngyök és a Karcagi Csillagszemek táncegyüttesek táncházán, „Cigány mesterségek
és hagyományok” rajz- és makett pályázat alkotásaiból készült kiállításon és díjátadón és a
„Kalandozás a mesék birodalmában” vers - és mesemondó versenyen.

Rendkívül fontosnak tartjuk a roma kultúra ápolását, megőrzését, melynek ismerete és szeretete biztosíték arra, hogy fenn maradjanak hagyományaink, értékes örökségünk. Igyekszünk
minél több lehetőséget megragadni erre a célra.
Évről évre megrendezzük Roma Hagyományápoló Kulturális Napot, mely főként a felnőtteknek szól, de a gyermekek is megmutathatják tehetségüket a színpadon. A Roma Napok részeként - és ezen felül is - támogatjuk a közösségformálásban is fontos szerepet játszó sportot
egy focicsapat és egy sakkozó személyében.

A második nyertes pályázatunk a NEMZ-KUL-14-0318 pályázati azonosító számú a
„Roma Hagyományőrző Napunkat” volt hivatott erősíteni zenés fellépésekkel, főzéssel és
egy kis focival.
Irodánk továbbra is keresi a pályázati lehetőségeket, reméljük sok szép programot valósíthatunk még meg általuk.

Éves költségvetésünkbe farsangi-, gyermeknapi- és fenyőünnepségek, kirándulások, jutalmazások, kisebb pályázatok vannak beépítve, a rendelkezésre álló összegtől függően, melyben
a városi önkormányzat is segítségünkre van.
Ezeken kívül egyre több rendezvényt áll módunkban megtartani. 2011-ben az Erdős Hanna
olimpiai és világbajnok cukrásznő díjnyertes munkáiból készült kiállítást tudtuk a város lakossága elé tárni. Célunk a roma-magyar együttélés, illetve a gyermekek pályaválasztásának előse-

Szeretnénk megköszönni a Karcag Városi Önkormányzatnak, a Karcagi „Erőforrás” Kft-nek,
a JNSZ Megyei Közgyűlésnek, a karcagi Római Katolikus Egyházközségnek, a karcagi Református Egyházközségnek, a Kunmediátor Utazási Irodának, a Mediátor Tv-nek, a Karcag Televíziónak, a karcagi Szuperinfónak, a Karcagi Hírmondónak, a Betánia Gyógyszertárnak, a Berek Patikának, a Kígyó Gyógyszertárnak, az Oroszlán Gyógyszertárnak, a Kerek Cipó Kft-nek,
a Klebersberg Intézményfenntartó Központnak, a Karcagi Arany János Általános Iskolának, a
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Beszámoló a Polgármesteri Hivatal működéséről

JNSZ Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskolának és minden a munkánkhoz önzetlenül segítséget nyújtó magánszemélynek, hogy munkánkat segítették és támogatták
az elmúlt négy évben.
Céljaink között szintén rendkívül fontosnak tartjuk a roma lakosság munkavállalásának előmozdítását nem csak közfoglalkoztatási program keretében, de a felnőtt képzésben és minden
más, számunkra is elérhető módon. Sajnos költségvetésünk szűkös, ezért – bár számos más tervünk is lenne – sok-sok ötletünket nem áll módunkban megvalósítani.
Az elmúlt négy évben csatlakoztunk több, az Országos Roma Önkormányzat által kezdeményezett programhoz. Ilyenek voltak a roma nyelvoktatás és a roma nők képzésére irányuló
program, melyekre beszerveztük a jelentkezőket, ám az oktatáson Karcagról senki sem tudott
részt venni. Szintén az Országos Roma Önkormányzat indította el a téli képzési és közfoglalkoztatási programot, melyre a kért létszámban beregisztráltuk a roma származású munkanélkülieket. A program átkerült a helyi önkormányzatok hatáskörébe, ám így is a 2013-2014-es
év téli hónapjaiban több száz személy részesült 6 hónapon keresztül alapkompetencia fejlesztésben és közmunka lehetőségben. Nagyon fontosnak tartjuk ezt a programot, mert több száz
ember téli megélhetését biztosította. Reméljük, a jövőben is sikerül az Országos Roma Önkormányzatnak ehhez hasonló Uniós támogatást elnyernie.
A másik, több száz embert érintő szociális jellegű munkánk, amelyet az elmúlt évben végezhettünk az Élelmiszerbank Egyesület által a város rászoruló lakosságának szánt adományosztásban való részvétel volt. A kiosztást a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás, Szociális Szolgáltató Központtal együtt végeztük. Mi az Északi Újtelephez és a Déli Külvároshoz tartozó körzet
utcáiban, ők a város többi részéhez tartozó utcákban lakók számára osztottak élelmiszeradományokat évente 1-2 alkalommal.
Reméljük, hogy a következő négy év is legalább ilyen eseménydús munkával telik majd, segítve a karcagi romák életét, támogatva Karcag egész közösségét.
Varga István
CÖK elnök
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A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, majd az azt felváltó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény (továbbiakban: Mötv.) úgy
rendelkezik, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével,
valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel
történő együttműködésének összehangolásában.
A polgármesteri hivatalt a jegyző vezeti, akit a polgármester a Mötv. 82. § (1) bekezdése alapján határozatlan időre nevez ki.
A Karcagi Polgármesteri Hivatalnál a jegyzői feladatokat 2002. január 2. napjától Rózsa
Sándor látja el.
A polgármesteri hivatalról rendelkezik a Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.31.) önkormányzati rendelete, valamint a Karcagi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 41/2013. (II.28.) „kt.” sz. határozata
A Hivatal segíti a képviselő-testület, a bizottságok, a nemzetiségi önkormányzat, a polgármester, az alpolgármesterek, a tanácsnokok és a képviselők munkáját. E körben általános feladata a döntések szakmai előkészítése, valamint a döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése. Ellátja a polgármester és a jegyző hatáskörébe utalt, egyes szakmai
területeken ügyintézői feladatkörébe utalt államigazgatási feladatokat, illetve közreműködik azok ellátásában.
A Hivatal belső tagozódása:

I.

Polgármester

- Alpolgármester
- Önkormányzati főtanácsadó

Jegyzői Iroda
vezetője:
jegyző

- Adócsoport
- adócsoport vezető
- adóügyi ügyintézők
- hagyatéki ügyintéző
- Kötelezően közvetlenül a jegyző irányítása alatt állók:
- Jogi referens
- revizorok
- személyügyi szervező
- aljegyző
- egyéb közvetlen irányítás alatt állók:
- humán ügyintéző
- informatikus
- ügykezelő
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II.

III.

IV.

Szervezési, Igazgatási és
Szociális Iroda
vezetője:
aljegyző

Építési-Műszaki,
Kereskedelmi és
Környezetvédelmi Iroda
vezetője:
Irodavezető

- Szervezési csoport
- szervezési munkatársak
- ügykezelők
- Igazgatási és Szociális Csoport
- anyakönyvvezetők
- szociális igazgatási ügyintézők
- gyámügyi ügyintéző
- ügykezelő
- Technikai Csoport
- hivatalsegéd
- gépjárművezető
- alközpontos
- takarítónő
- postás
- építési és műszaki ügyintézők
- építési és műszaki ügyintéző és közbiztonsági referens
- mezőgazdasági ügyintéző
- környezetvédelmi ügyintéző
-közterület felügyelők

Költségvetési, Gazdálko- - Költségvetési Csoport
- költségvetési csoportvezető
dási és
- pénzügyi ügyintéző
Kistérségi Iroda
vezetője:
- Gazdálkodási és Kistérségi Csoport
Irodavezető
- vagyongazdálkodási ügyintéző
- beruházási ügyintéző
- lakásügyi ügyintéző
- kistérségi ügyintéző

Humán erőforrás jellemzők
Létszám
2011.

2012.

2013.

2014.

Összes dolgozó

98

92

64

63

Ebből köztisztviselő

81

84

54

53

Köztisztviselők (ügykezelők) nemenkénti megoszlása
nemek

fő

fő

fő

fő

2011.

2012.

2013.

2014.

férfi

9

9

11

11

nő

72

75

43

42

összesen

81

84

54

53

Köztisztviselők ( ügykezelők) életkor szerinti megoszlás
Életkor

2011.

2012.

2013.

2014.

20 év alatt

-

-

-

-

20-30 év között

10

14

2

2

31-40 év között

29

29

21

23

41-50 év között

22

23

13

13

50 év felett

20

18

16

15

összesen

81

84

54

53

Köztisztviselők ( ügykezelők) iskolai végzettség szerinti megoszlása
Iskolai végzettség

2011.

2012.

2013.

2014.

szakmunkásképző

-

-

-

-

szakközépiskola

12

12

8

7

gimnázium

21

21

12

12

főiskola

37

40

31

31

egyetem

11

11

3

3

Köztisztviselők beosztás szerinti megoszlása
Beosztás

32

2011.

2012.

2013.

2014.

hivatalvezető

1

1

1

1

aljegyző

1

0

1

1

irodavezető

6

6

2

2

csoportvezető

4

4

1

1

ügyintéző felsőfokú végzettséggel

36

40

28

32

ügyintéző középfokú végzettséggel

33

21

10

8
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Köztisztviselők közigazgatási gyakorlata
Év

2011.

2012.

2013.

2014.

0-5 év

24

25

1

1

5-10 év

23

2

6

6

10-15 év

5

5

15

15

15-20 év

9

12

6

6

20 év fölött

20

17

15

13

2011. év
A Polgármesteri Hivatal személyi állományában 2011. évben jelentős változás következett
be. A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2011. évi költségvetés elfogadásakor
a szervezeti átalakításról döntött. Ez érintette a személyi állományt is. Üres, be nem töltött álláshelyek kerültek megszüntetésre.
Egy fő öregségi nyugdíjkorhatárt elért ügykezelő nyugdíjba vonult, két fő más közigazgatási
intézményben folytatja munkáját.
A fenti intézkedés következtében a hivatal létszáma 111 főről 98 főre változott.
Ebben az évben két státusz nincs betöltve a Hivatalban: a Pénzügyi és Költségvetési Irodavezetői és a belső ellenőrzési vezetői.
A főépítészi munkakört megbízási jogviszonyban látja el az arra képesítéssel rendelkező
személy.
A Hivatal munkatársai közül ebben az évben öt fő folytat tanulmányokat – saját költségén –
egyetemen, főiskolán és szerez magasabb iskolai végzettséget, vagy másoddiplomát. két fő költségvetési szakon, mérlegképes könyvelői képesítés megszerzése érdekében tanul.
2012. év
A Polgármesteri Hivatal személyi állományában 2012. év is a változásokról szólt.
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2011. évi költségvetés elfogadásakor a
szervezeti átalakításról döntött. Ez érintette a személyi állományt is. Feladatok kerültek át más
önkormányzati intézményhez, és a feladatokkal négy fő is másik intézményben folytatta munkáját. A Jogi és Szervezési Irodavezetői státusz is megszüntetésre került, az itt felmerült feladatokat az aljegyző látja el.
A fenti intézkedés következtében a hivatal létszáma 92 főről 88 főre változott.
Ebben az évben két státusz nincs betöltve a Hivatalban, a Pénzügyi és Költségvetési Irodavezetői és a belső ellenőrzési vezetői.
2012. évben a köztisztviselők 60 %-a rendelkezik egyetemi, főiskolai végzettséggel.
Ez az arány 2011. évben 59 % volt, és még további erősödés várható mivel több munkatárs is
nyelvvizsgára készült annak érdekében, hogy a diplomáját átvehesse.
A Hivatal munkatársai közül ebben az évben öt fő folytatott tanulmányokat – saját költségén
– három fő –tanulmányi szerződéssel - egyetemen, főiskolán és szerzett magasabb iskolai végzettséget, vagy másoddiplomát. Két fő költségvetési szakon, mérlegképes könyvelői képesítés
megszerzése érdekében tanult.
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2013. év
A Polgármesteri Hivatal személyi állományában 2012. és 2013. évben jelentős változás következett be. 2012. év második félévében három munkatársunk vonult nyugdíjba, helyükre
új kollégák kerültek. A harmadik negyedévben létrejött a Klebersberg Intézményfenntartó Központ, ahová két köztisztviselőnk került át végleges áthelyezéssel. 2013. január 1-ével
megalakult a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatala, ahová jogviszonyváltással került át 24 köztisztviselőnk, és végleges áthelyezéssel egy fő.
Három fő öregségi nyugdíjkorhatárt elért ügyintézőnk nyugdíjba vonult
A fent leírtak következtében a hivatal létszáma 91 főről 64 főre változott. Ebből 4 fő vezető,
32 fő ügyintéző és 10 fő ügykezelő. Tartósan 6 fő van távol.
az elvégzendő feladatok száma Az átszervezéssel kapcsolatosan megemelkedett az elvégzendő feladatok száma. A létszámcsökkenés nagyobb terheket rakott a hivatal állományában maradókra. Ez nem változtatott a munkavégzés minőségén, a kollégák szakmailag kiemelkedően
teljesítettek ebben az időszakban is.
A változások előzményeként a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal ellenőrzést
folytatott le a teljes személyi állomány vonatkozásában. A köztisztviselők végzettségnek megfelelő besorolása, nyilvántartások vezetése, személyi anyagok kezelése, adatvédelem volt az ellenőrzés feladata. A vizsgálatról készült jegyzőkönyv jelentős szakmai hibákat nem tárt fel, időközben a hiányzó dokumentumok (pl. új önéletrajzok) is pótlásra kerültek.
Az új törvényi előírások szükségessé tették a szabályzatok frissítését, újra alkotását. Az
új Közszolgálati Szabályzat elkészült, az új adatvédelmi és adatkezelési szabályzat folyamatban van.
Ebben az évben már a köztisztviselők 77 %-a rendelkezik egyetemi, főiskolai végzettséggel.
Ez az arány 2012. évben 60 % volt. Ugyanakkor három státusz nincs betöltve a Hivatalban: a
Pénzügyi és Költségvetési Irodavezetői és a belső ellenőrzési vezetői és a főépítészi munkakör.
Ebben az évben indult el az új teljesítmény-értékelési rendszer, új arculattal és tartalommal.
A közszolgálati tisztviselők továbbképzési rendszere is megváltozott. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem vette át az oktatásokat, egységesen. Jogszabályban írták elő a kötelező kredit pontos
képzéseken való részvételét a hivatalban dolgozó ügyintézőknek.
2014. év
Az év első felében a jelentősen lecsökkent létszámmal a 64 fős teljes létszámból 41 ügyintézővel. Ez az év a választások éve, ami még több feladatot jelentett a megmaradt kis létszámú
ügyintézőnek a napi feladatain felül.
Az új továbbképzési rendszer január 1-től állt fel teljes körűen. A köztisztviselőink elkezdték a képzéseket, internetes illetve beutazásos konzultációkon való részvétellel. Az idén három
ügyintézőnk élt a nők 40 éves korkedvezményének igénybevételével és vonult nyugdíjba.
Összegzés
A mellékelt táblázat soraiból is kitűnik, hogy a hivatal állománya fiatalodik, és egyre magasabb a felső fokú végzettek aránya. Az ügyintézők 41 fős létszámából 33 fő (80 %) rendelkezik
főiskolai vagy egyetemi végzettséggel. A táblázat magában foglalja az ügykezelőket is, ők mindannyian középfokú végzettséggel rendelkeznek. A négy év folyamán nagyon sok jogszabály-
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változást megértünk, melyek módosították, a végzettségi előírásokat, életpálya modellünket,
továbbképzéseinket, és az értékelési rendszerünket.
Az ügykezelői alapvizsgával minden ügykezelőnk rendelkezik. A Közigazgatási Alapvizsgát
minden ügyintézőnk letette. A felsőfokú végzett kollégáink vagy már túl vannak a közigazgatási szakvizsgán, vagy az új kollégák most készülnek letenni.
Felkészült ügyintézők intézik a hivatal ügyeit.
Szabóné Fábián Éva
személyügyi szervező

Az informatika szerepéről, helyzetéről
A közigazgatásban továbbra is nagy szerepet kap az informatikai rendszerek használata. Karcag rendelkezik saját városi honlappal, ahol az általános információk mellett, az elektronikus
közigazgatás megvalósítása is egyre nagyobb szerepet kap (www.karcag.hu). A honlap általános tájékoztatót ad a városunkról, az intézményekről, a gazdasági társaságokról, valamint
megtalálhatók a helyi rendeletek, a testületi jegyzőkönyvek mellett különféle információk a lakosoknak és a vállalkozóknak egyaránt. Az e-ügyintézésen belül az ügymenethez szükséges tájékoztatók mellett, nyomtatványok letöltésére is lehetőség van (pl: gépjárműadó bevallás, idegenforgalmi adó bevallás, iparűzési adó bevallási nyomtatvány, fakivágási engedély kérelem,
közterület használati kérelem, stb.) a gyorsabb ügyintézés érdekében. Az elérhető nyomtatványok köre fokozatosan bővült, és ez eleget tesz a középtávú informatikai fejlesztési koncepció
elvárásainak, miszerint folyamatosan fejleszteni kell az e-közigazgatási feladatok megvalósításához szükséges szolgáltatásokat.
A Karcagi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) vezetésének meggyőződése, hogy
az információ a Hivatal és az állampolgárok olyan vagyona, amelyet védeni kell a különböző
fenyegetések ellen, a bizalmasság, a sértetlenség és a rendelkezésre állás, illetve az üzletmenet
folytonosságának biztosítása érdekében. Ezt szem előtt tartva a Hivatal vezetése meghatározott egyetemleges alapelvek és belső biztonsági alapkövetelmények maradéktalan teljesítését
várja el valamennyi munkatársától, beszállítójától és minden egyéb érdekelt féltől. A szervezet informatikai rendszerei által kezelt információvagyon bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állasának megőrzésére és fenntartására irányuló szabályozási eszközöket alakított ki és vezetett be. A megvalósítás érdekében biztosította, és a jövőben is tervezni
és biztosítani fogja azokat az anyagi feltételeket, amelyek lehetővé teszik a megfelelő színvonalú technikai, valamint a speciális felkészültséget igénylő személyi feltételek megteremtését
és folyamatos fenntartását.
A legfontosabb változások az adatbiztonság, illetve az internetes határvédelem területén jelentkeztek. Új központi szerver került beszerzésre, amely megfelel a kor követelményeinek.
Ezen a többprocesszoros, nagyteljesítményű szerver-számítógépen futnak azon logikai szerverek, melyek felelnek a központi adatbázisok eléréséért, cél-alkalmazások központi futtatásáért,
a levelezésért, valamint az internet eléréséért. Ezen felül egy backup szerver beszerzésére is sor
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került, mely a folyamatos adatmentésért felel. A szerver állandó működése érdekében nagyteljesítményű szünetmentes (UPS) tápegység került beszerzésre, ami a szerverek üzemeltetéséért
felelős központi rendszerhez van optimalizálva.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal megalakulásával jelentős számú számítástechnikai eszköz került használatra átadásra a járási hivatal részére. A
Karcagi Polgármesteri Hivatalnál megmaradt használatában lévő személyi számítógépek fokozatos cseréjének, tervszerű, ütemezett felújításának köszönhetően elmondható, hogy a kliens
számítógépek többsége három évnél fiatalabb. A jövőben törekedni kell arra, hogy legkésőbb
háromévenként minden munkahelyen új korszerű eszközök legyenek elhelyezve.
A Hivatal fontos feladatnak tartotta, hogy megfelelő szoftverekkel rendelkezzen. A szoftverek kiválasztását alapos információgyűjtés, referenciák tanulmányozása előzi meg. Lényeges
szempont, hogy kielégítse a kívánt feladatot, felhasználóbarát legyen, és az adott feladatkörök
szerint a fejlesztő biztosítson jogszabálykövetést.
A magyar Országgyűlés 2013. április 15-én fogadta el az állami és önkormányzati szervek
elektronikus információbiztonságáról szóló törvényt (2013. évi L. tv.), melynek hatálya kiterjed a Hivatalra is. A törvény értelmében az elektronikus információs rendszerek teljes életciklusában meg kell valósítani és biztosítani kell az elektronikus információs rendszerben kezelt
adatok és információk bizalmassága, sértetlensége és rendelkezésre állása, valamint az elektronikus információs rendszer és elemeinek sértetlensége és rendelkezésre állása zárt, teljes körű,
folytonos és a kockázatokkal arányos védelmét. Ennek érdekében hivatali munkavégzés során
az informatikai szabályzat teljes reformjára került sor. 2014. évben a Hivatal megalkotta Informatikai Biztonság Politikáját, Informatikai Biztonsági Stratégiáját, Informatikai Biztonsági
Szabályzatát, Informatikai Üzemeltetési Szabályzatát, Felhasználó Biztonsági Szabályzatát, Működésfolytonossági és katasztrófa elhárítási tervét, valamint rövid és középtávú Információ biztonsági cselekvési tervét. Így elmondható, hogy a Hivatalban az informatikai rendszer szabályozottsága összességében alacsony kockázatot jelentett az informatikai feladatok biztonságos
végrehajtásában. A szabályzatok előírták a hozzáférések ellenőrzésének rendjét, meghatározták
a hozzáférések ellenőrzésének dokumentálását.

Jogi referensi tevékenység
A jogi referens munkáját a Karcagi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája munkatársaként végzi.
Feladatai:
--ellátja eseti meghatalmazással a Karcag Városi Önkormányzat és a Karcagi Polgármesteri Hivatal képviseletét peres és peren kívüli eljárásokban bíróságok és más hatóságok előtt;
--közreműködik az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szerződéseinek előkészítésében, megkötésében, a szerződésekből származó jogok és kötelezettségek, egyéb igények érvényesítésében, valamint az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal jogaira és kötelezettségeire kiható egyéb megállapodások elkészítésében;
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--az Önkormányzat által létesített, létesítendő alapítványok, egyesületek alapító okiratait,
azok módosítását előkészíti, eljár a bírósági bejegyeztetés során;
--közreműködik az önkormányzati rendelet-tervezetek előkészítésében, törvényességének
biztosításában;
--a közbeszerzési eljárások előkészítésében, lebonyolításában szaktanácsadóként közreműködik;
--eljár az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal fizetési meghagyásos eljárásaiban;
--közreműködik az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal részéről felmerülő jogi szakértelmet igénylő ügyek megoldásában;
--részt vesz a gazdasági és egyéb döntések, intézkedések, határozatok jogi szempontból történő előkészítésében és végrehajtásában.
A beszámolási időszakban a Karcag Városi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok
tekintetében adásvételi, ajándékozási, csere-, bérleti, haszonbérleti, haszonkölcsön és további használati szerződések jöttek létre. Jelentős ingatlan adásvétel és az Önkormányzat részére ajándékozás a Karcag és Berekfürdő közötti kerékpárút építésével kapcsolatosan a tulajdoni
viszonyok rendezésekor történt. Bérleti szerződéseket lakások és helyiségek bérletére, haszonbérleti szerződéseket a termőföldekre köt az Önkormányzat, minden esetben bérbeadóként.
A közigazgatási és a közfeladatok ellátásában bekövetkezett átszervezés miatt az Önkormányzat tulajdonában lévő, közfeladatok ellátására szolgáló épületek, ingatlanok tekintetében
jött létre számos használatot biztosító szerződés.
A Karcag Városi Önkormányzatot érintő folyamatban lévő perek száma egy. A beszámolási időszakban hét peres eljárás lett lezárva. A peres ügyek elintézési ideje 1-2 év, bonyolultabb
ügyekben 3-5 év. A megnyert perek száma igazolja, hogy az önkormányzati döntések és azok
végrehajtása, valamint a bírósági eljárások jól előkészítettek.
Az Önkormányzat évente jelentős számú vállalkozási és megbízási szerződést köt feladat-ellátási, gazdálkodási tevékenysége keretében. A vállalkozási és a megbízási szerződések megfelelően előkészítve, mindenre kiterjedő részletes tartalommal jönnek létre, ennek eredményeként tudható be, hogy az elmúlt négy évben a szerződések bíróság előtti megtámadására egyik
szerződő fél részéről sem került sor.
Karcag Város Önkormányzatának jelenleg hét közalapítványa van. Az alapító okiratok felülvizsgálata folyamatos, a jogszabályi és a személyi változások miatt szükséges módosítások
rendszeresen megtörténtek.
Az Önkormányzatot illető követelések behajtása során néhány esetben volt szükség fizetési
meghagyás kibocsátására, melyeket minden alkalommal fizetési felszólítás előzött meg. Felszámolási eljárásokban az Önkormányzat kivétel nélkül érvényesíti a követeléseit.
Büntető feljelentés tételére, büntetőeljárásban polgári jogi igény érvényesítése évente egy-két
esetben került sor.
Dr. Szabó Zsuzsanna
jogi referens
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Belső ellenőrzési tevékenység
A beszámolási időszakban az ellenőrzési feladatokat két fő funkcionálisan függetlenített revizor látta el, akik rendelkeznek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő képesítéssel,
illetve szakmai gyakorlattal. Munkájukat közvetlenül a Jegyzőnek alárendelve végezték.
A revizorok kiemelt feladata volt az ellenőrzések szervezése, előkészítése, végrehajtása, írásba foglalása, és a megállapítások realizálásának bonyolítása.
Munkájukat az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók, a
nemzetközi belső ellenőrzési standardok, valamint a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési
Kézikönyve alapján végezték.
Az ellenőrzések az előirányzatok gazdaságos, takarékos és szabályszerű felhasználásának, a
vagyonkezelés rendeltetésszerűségének és hatékonyságának, az intézményi költségvetési bevételek jogszerű kezelésének, a számviteli és bizonylati rend betartásának az ellenőrzésére
irányultak.
Az ellenőrzések során vizsgálták és értékelték:
--a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének, jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését,
--a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét,
--a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását,
valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát.
Ajánlásokat és javaslatokat fogalmaztak meg az ellenőrzött költségvetési szervek vezetői számára:
--a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített
előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési és a belső ellenőrzési rendszerek, valamint a belső
kontrollok javítása, fejlesztése érdekében,
--a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében.
Ezen túlmenően elvégezték az ellenőrzött szervek belső ellenőrzési tevékenységének minőségértékelését, valamint nyomon követték az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket. Az ellenőrzések túlnyomó részére az ellenőrzési munkaterv alapján került sor, de minden évben történt soron kívüli ellenőrzés is.
Az éves ellenőrzési tervek kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső
ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon alapultak. Az éves ellenőrzési tervek összeállításánál a fentieken túl szempontként vettük figyelembe, hogy szükség esetén az abban nem szereplő, soron kívüli ellenőrzési feladatok elvégzésére is maradjon ellenőrzési kapacitás.
Általánosságban elmondható, hogy 2012. január 1-től teljesen új jogszabályi környezetben
végezték munkájukat a belső ellenőrök, hiszen valamennyi, a munkájuk során alkalmazandó és
követendő jogszabály megváltozott, például az államháztartási törvény, az önkormányzati törvény, az államháztartás végrehajtásáról rendelkező kormányrendelet, valamint a belső ellenőrzést szabályozó kormányrendelet.
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A 18/2009.(X.6.) PM rendelet előírásainak megfelelően a belső ellenőrök a Pénzügyminisztérium által vezetett nyilvántartásban az előirt határidőig regisztrálásra kerültek, és a 2010.év
folyamán a kötelezően előirt ÁBPE I. szakmai továbbképzésen részt vettek, és a záróvizsgán kiváló eredménnyel megfeleltek.
2012. év folyamán elvégezték az ÁBPE II. kötelező továbbképzést is.
2014. év során e-learning képzés keretében ismételten ÁBPE II. vizsgát kell tenniük a revizoroknak, várhatóan szeptember hónap során.
Az elvégzett ellenőrzések túlnyomó részére az éves ellenőrzési munkatervek alapján került
sor, de minden évben történt a felső vezetés javaslatára soron kívüli ellenőrzés is.
Az elvégzett ellenőrzések típusonként
2010-2014. június
Szabályszerűségi ellenőrzés

7

Rendszerellenőrzés

8

Pénzügyi ellenőrzés

51

Valamennyi ellenőrzésről ellenőrzési jelentés készült, amelyet záradékkal ellátva az ellenőrzött szervezetek vezetői átvettek. Az ellenőrzések megállapításaira intézkedési tervek készültek, amelyek végrehajtásáról utóellenőrzés, illetve beszámoltatás keretében győződtek meg a
belső ellenőrök.
A belső ellenőrzés tanácsadói tevékenysége, szakértői támogatásának szerepe és jelentősége
az elmúlt évekhez képest egyre nagyobb szerepet játszik. A jogszabályi környezet folyamatos
változása és a szervezeti változások a kockázati tényezők növekedésével járt együtt. A kockázatok csökkentése, a működés zavartalansága, a problémák gyors megoldása érdekében szükséges, hogy a felmerült kérdésekre gyors és pontos választ kapjanak az érintettek.
A szóbeli felkérés – gyakran telefonos megkeresés is – alapján elvégzett tanácsadói tevékenységet a jelentős szám alapján igen nehéz összefoglalni.
Csiszárné Takács Erika
revizor

Az Adócsoport tevékenysége
Az Adócsoport a helyi adóhatósági feladatokat 2013-ig a Pénzügyi és Költségvetési Iroda,
majd 2014-től a Jegyzői Iroda keretein belül látja el.
A szervezeti változást követően a 4 fős csoporthoz tartozik 1 fő hagyatéki ügyintéző is. Az
átalakulás következtében az adóhatósági feladatok mellett az alábbi területek ellátása vált feladatává:
Hagyatéki ügyintézés, birtokvédelmi eljárások lefolytatása, talált tárgyak kezelése, értékesítése, hirdetmények kifüggesztése, záradékolása, jegyzői hatáskörbe tartozó szabálysértési ügyek.
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Az adócsoport fő tevékenysége a helyi és központi adókkal kapcsolatos adóigazgatási feladatok ellátása, az adók módjára behajtandó köztartozásoknál a végrehajtási eljárás lefolytatása,
továbbá a helyi vállalkozások és nonprofit szervezetek önkormányzati Foglalkoztatás Támogatási Keretéből biztosított kiutalások felülvizsgálatát végezte 2012-ig a pályázók által benyújtott
dokumentumok alapján.
A helyi iparűzési adó 1%-ának a kedvezményezettek javára történő felajánlásával kapcsolatos ügyeket intézte 2011-ig.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. értelmében az önkormányzatok a vagyoni típusú adók
(építményadó, telekadó), a kommunális jellegű adók (magánszemélyek kommunális adója, valamint az idegenforgalmi adó), továbbá a helyi iparűzési adó bevezetésére jogosultak.
Karcag Város Önkormányzata a fenti adónemek közül az idegenforgalmi adót 1991. június
1-től, az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adót 1996. február 1-től, míg az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adót
2012. január 1-től vezette be.
A tartózkodás utáni idegenforgalmi adófizetési kötelezettség az önkormányzat illetékességi területén nem állandó lakosként legalább egy vendégéjszakát eltöltő magánszemélyt terheli. Adófizetési kötelezettség a vendégéjszakák után keletkezik, az adó beszedésére, bevallására
a szállásadó kötelezett.

Év

Bevezetett adómérték
(személyenként és vendégéjszakánként forintban)

Idegenforgalmi adóbevétel (Ft)

Adóköteles vendégéjszakák száma (db)

2010.

400

2.856.140

7.220

2011.

430

2.461.006

5.711

2012.

430

2.586.020

6.143

2013.

430

2.459.660

5.899

2014.

430

1.400.080 (2014.06.30-ig)

3.369 (2014.06.30-ig)

Mivel a képviselő-testület az idegenforgalmi adó mértékét 2012-től már nem emelte, így az
ezen adónemből befolyó adóbevétel nagysága a városban, a szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák számától függ.
Az állandó jelleggel végzett tevékenység utáni helyi iparűzési adó vonatkozásában a képviselő-testület élt azzal a törvény adta lehetőségével, hogy a felsőbb szintű jogszabályban
meghatározott mentességeken túl a 2,5 millió Ft-os vállalkozási szintű adóalapot meg nem
haladó adózók mentesülnek az adófizetési kötelezettség alól. Mindez azt jelenti, hogy az iparűzési adóalanyok jelentős része, mintegy 55 %-a mentesül az adó megfizetése alól. Ennek
ellenére az önkormányzat adóbevételeinek legjelentősebb része ezen adónemből származik.
Az adómérték 2 %.
A 2010-2014-ig bár az adóalanyok száma csökkent, de a fizetésre kötelezettek számának és az
adóbevétel összegének jelentős emelkedése következett be.
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Év

Helyi iparűzési adóbevétel (Ft)

Adófizetésre kötelezett
adózók száma (db)

Adóalanyok száma
(db)

2010.

359.584.451

761

1750

2011.

356.282.949

760

1754

2012.

449.802.081

794

1746

2013.

494.185.714

837

1677

2014.

242.191.878
(2014.06.30-ig)

820
(2014.06.30-ig)

1596
(2014.06.30-ig)

A képviselő-testület rendelete értelmében a helyi iparűzési adó 1%-ának a kedvezményezettek részére történő felajánlásáról rendelkezhettek az adófizetésre kötelezett adózók 2011ig. Adójuk 1 %-át ajánlhatták fel a kedvezményezetti körben meghatározott szervezeteknek.
2010-ben 29 kedvezményezett javára 81 db érvényes rendelkező nyilatkozat alapján összesen 1.637.619 Ft-ot, míg 2011-ben 29 kedvezményezett javára 103 db érvényes rendelkező
nyilatkozat alapján összesen 1.684.222 Ft-ot ajánlottak fel adózóink, mely összegek kiutalásáról - a felajánlásoknak megfelelően - irodánk intézkedett.
Az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni helyi iparűzési adót 2012. január 1-ével vezette be a képviselő-testület. Ezen adónemben 2012-ben 1.625.000 Ft, 2013-ban 4.310.000 Ft,
míg 2014.06.30-ig 1.230.000 Ft bevétel realizálódott.
Az adó mértéke: 5.000 Ft/nap.
A gépjárműadó bevétel szintén jelentős forrása az Önkormányzatnak. Ez egy központi adó,
mellyel kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el.
Jelentős törvényi változás történt 2013.01.01-gyel, mely szerint a települési önkormányzat
által beszedett gépjárműadó 40 %-a illeti csak meg a települési önkormányzatot, a 60 % állami bevétel lett. 2013-ban a bevételcsökkenést ez okozta.
Adómérték emelésére 2010.01.01-jén került sor. 2011. évtől a súlyos mozgáskorlátozott adóalanyok a személygépkocsik esetében már csak 13.000 Ft/év erejéig mentesülnek az adófizetési kötelezettség alól. 2012-ben az adóbevétel csökkenést az adóköteles gépjárművek számának
csökkenése idézte elő. 2013-ban tovább szigorodott a súlyos mozgáskorlátozottság miatt igénybe vehető adómentesség, mely eredményeként az adófizetésre kötelezettek száma megemelkedett, mindez ugyan a befolyó adóbevétel emelkedését eredményezte, de az önkormányzatot
megillető arányosítás miatt mégis ebben az évben jelentős bevételcsökkenés figyelhető meg.
Év

Gépjárműadó bevétel (Ft)

Adóköteles adótárgyak száma (db)

Adómentes adótárgyak száma (db)

Adótárgyak száma
(db)

2010.

108.955.337

5.459

645

6.104

2011.

108.766.537

5.462

652

6.114

2012.

97.829.383

5.322

669

5.991

2013.

40.534.636

5.858

80

5.938

2014.

23.760.578
(2014.06.30-ig)

5.870
(2014.06.30-ig)

115
(2014.06.30-ig)

5.985
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Másik központosított adóbevétele az Önkormányzatnak a termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó. A vonatkozó törvényi előírások értelmében a legalább öt éves
időtartamra haszonbérbe adott termőföld bérleti díja adómentes bevételnek minősül. Ennek
köszönhetően az adóbevételeken belül csekély mértékű az ezen a címen realizált bevétel. Ös�szege éves szinten 2010-ben mintegy 400 ezer Ft, 2011-ben 424 ezer Ft, 2012-ben 533 ezer
Ft, 2013-ban 361 ezer Ft, míg 2014-ben június 30-ig 477 ezer Ft volt.
Az adóztatási feladatok során bírságok kiszabására, továbbá a határidőben be nem fizetett
adók után a törvényi előírásoknak megfelelően késedelmi pótlék előírásra kerül sor az adózók folyószámláján. Ezen összegek befizetéséből származó bevétel szintén az Önkormányzat
bevételét képezi.
Év

Késedelmi pótlék bevétel (Ft)

Bírság (Ft)

2010.

3.304.793

2.231.201

2011.

2.582.166

1.591.734

2012.

2.843.156

1.316.067

2013.

2.080.068

3.445.495

2014.

738.616 (2014.06.30-ig)

1.138.979 (2014.06.30-ig)

Az adók módjára behajtandó köztartozások azok a köztartozások, amelyek beszedését, nyilvántartását törvény az adóhatóság hatáskörébe utalja. Ilyen tartozások pl.: az ingatlan nyilvántartási díj, a megelőlegezett gyermektartási díj, közigazgatási bírság, halvédelmi bírság, elővezetési költség stb. Az adócsoportnak az elmúlt időszakban egyre jelentősebb feladatát képezte
ezen „idegen” hátralékok behajtása, nyilvántartása és az azt kimutató szerv részére történő átutalása. Ezen bevételek általában nem képezik az önkormányzat bevételét, azt a kimutató szerv
részére kell átutalni. Kivételt jelent ez alól a pénzbírság, helyszíni bírság, illetve a közigazgatási
bírság befolyt részének a 40 %-a.
Az adócsoport folyamatosan figyelemmel kíséri az adóhátralékok összegét. A hátralékok behajtása jelentős adóhatósági feladatot jelent.
Hagyatéki ügyek
A közjegyzőnél zajló hagyatéki eljárást a hagyaték leltározása előzi meg, a Polgármesteri Hivatalban kizárólag a hagyatéki leltár felvételére kerül sor. A hagyatéki leltárfelvétel a szükséges
adatok beszerzése, illetőleg az érdekeltek meghallgatása alapján történik.
A hagyatéki leltár felvételét követően a leltár megküldésre kerül az illetékes közjegyzőnek és
a hagyatéki eljárás a közjegyzőnél zajlik le. Érdemi döntést csak a közjegyző hozhat.
2011. január 01. naptól lépett életbe a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény, ami a korábbi gyakorlattól eltérően nem rendelet formájában, hanem törvényi szinten
szabályozza a hagyatéki eljárást, és a hagyatéki leltár felvételét.
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Hagyatéki, póthagyatéki eljárások száma

3. Áttétel más szervhez

23

Év

2010.

2011.

2012.

2013.

2014. 08. hóig

4. Megszüntetések száma összesen

24

Darab

427

457

415

467

273

5. Figyelmeztetések száma összesen

53

6. Pénzbírságot kiszabó határozatok száma

8

7. Kifogások száma

0

Talált tárgyak, hirdetmények
Talált tárgyak
Év

2010.

2011

2012

2013

2014 08. hóig

Darab

27

23

27

13

7

Hirdetmények
Év

2010.

2011

2012

2013

2014 08. hóig

Darab

341

376

309

331

150

Szabálysértési eljárások
A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény rendelkezései alapján a jegyző, mint szabálysértési hatóság jár el a hatáskörébe utalt eljárásokban, valamint az Önkormányzati rendeletbe foglalt szabálysértési eljárásokban. Az új szabálysértési törvény - melyet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvénnyel hirdettek ki, - 2012. április 15-i hatálybalépésével a jegyző hatásköréből kikerültek
a szabálysértési eljárások. A jegyzői hatáskörben a fenti dátumot megelőzően elkövetett szabálysértések maradtak meg. Az új Szabálysértési törvény kimondja, hogy az önkormányzatok
2012. május 31. napig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeltekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. Ezen törvényi rendelkezésnek megfelelően a Karcagi Önkormányzat is hatályon kívül helyezte az ilyen rendeleteit.
Szabálysértési ügyek 2011. évben
1. Tárgyévben beérkezett feljelentések (ügyek) száma

259

2. Tárgyévben feljelentett személyek száma összesen

264

3. Áttétel más szervhez

31

4. Megszüntetések száma összesen

63

5. Figyelmeztetések száma összesen

68

6. Pénzbírságot kiszabó határozatok száma

43

10. Kifogások száma

0

11. Bíróság által elzárásra átváltoztatott bírságolás száma

4

12. Letöltött elzárások száma

1

13. Feljelentett fiatalkorúak száma

2

Szabálysértési ügyek 2012. évben
1. Tárgyévben beérkezett feljelentések (ügyek) száma

155

2. Tárgyévben feljelentett személyek száma összesen

155
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A 2013. valamint a 2014. évben a jogszabályi változások miatt nem indult új szabálysértési eljárás a Karcagi Polgármesteri Hivatalban hatáskör hiányában, azonban a folyamatban lévő
szabálysértési ügyek kezelése még jelenleg is feladatot ad a jegyzőnek az ügyek elévüléséig.
Sánta Lászlóné
csoportvezető

A Jegyzői Iroda által ellátott egyéb feladatok
A Humán Szolgáltatási Iroda (továbbiakban: Iroda) 2010-2012 között 7 fővel látta el a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatokat. Kiemelten a Karcag Városi Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az Idegenforgalmi,
Társadalmi és Külkapcsolati Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság működésével kapcsolatos operatív hivatali teendőket látta el.
A bizottságok munkaterveikben megfogalmazott feladatok végrehajtását koordinálta, döntéseinek előkészítését végezte. Minden esetben közreműködött az éves költségvetést egyeztető
tárgyalásokon és az azt módosító további egyeztetéseken. Az intézmények pénzügyi ellenőrzéséhez kapcsolódó szakmai dokumentumokat elkészítette. Közreműködött az éves normatív támogatások jogszerű felhasználásának ellenőrzésében.
Szükség szerint a Gazdasági Tanácsadó Testület, a Pénzügyi Fejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottság és a cigány kisebbségi önkormányzat napirendjeit döntésre előkészítette az iroda.
A bizottsági és testületi döntések előkészítése mellett a feladatkörébe tartozó ügyekben a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, az alpolgármesterek és bizottsági elnökök hatáskörébe
kerülő előterjesztéseket, tájékoztatókat, beszámolókat, indítványokat is koordinálta.
Az Iroda nagyon sokrétű feladatot végzett az oktatás, az egészségügy, a kultúra, a nemzetközi kapcsolatok és az ifjúsági tevékenység területeinek irányítása során:
--A hatáskörébe tartozó önkormányzati fenntartású intézmények tevékenységét meghatározó
alapdokumentumok (alapító okirat, szervezési és működési szabályzat, házirend, minőségirányítási program, pedagógia program, éves munkatervek, beszámolók) felülvizsgálatra,
fenntartói elfogadásra, jóváhagyásra való szakszerű előkészítése során.
--Újszerű és rendszeresen feladatot jelentett a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzési-szervezési
Társulásban való részvétel törvényes működésével kapcsolatos ügyrendi koordináció.
--Igen sokrétű kapcsolatot tartott fenn a nagykun településekkel és a testvérvárosokkal.
--Kiemelkedő színvonalon látta az országos hírű rendezvények szervezését, lebonyolítását.
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--Előkészítette és megszervezte a nemzeti és állami ünnepekhez kapcsolódó ünnepi önkormányzati üléseket, koordinálta és szervezte a városi rendezvényeket (Magyar Kultúra Napja,
Kováts Mihály Napok, Karcagi Birkafőző Fesztivál, Nagykunsági Kulturális Napok).
--A testvérvárosi programokhoz kapcsolódva végezte az Európai Uniós pályázatokon való
részvételt és lebonyolítást.
--Az intézmények működésével kapcsolatos testületi és bizottsági döntések előkészítését
végezte.
--Havi rendszerességgel igazgatói értekezleteket szervezett.
--Az intézmények pályázati tevékenységének segítése (pályázati pénzforrások elnyerése érdekében).
--A tanév előkészítése és a tantárgyfelosztás előzetes véleményezése.
--A kompetencia-mérések intézményi eredményeinek és az eredményesség növelése érdekében tett intézkedések figyelemmel kisérése.
--Az intézmények beszámolóinak, szakmai elemzéseinek értékelése.
--A tanköteles korú tanulók tankötelezettség-teljesítésének ellenőrzése, határozatok meghozatala.
--A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság által vizsgált tanulók szakértői véleményének figyelemmel kísérése, szükség esetén határozatok meghozatala.
--A mindenkori beiskolázási létszám alapján javaslattétel a felvehető gyermek, tanuló létszámra és az évfolyamonként indítható csoportok és osztályok számára.
--A magasabb vezetői álláshelyek pályáztatásának előkészítése.
--A városi és egyéb (megyei, ágazati) kitüntetésre vonatkozó előterjesztések előkészítése.
--A városban élő, alkotó írók, költők, művészek munkájuknak támogatása, menedzselése.
--Kapcsolattartás civil szervezetekkel, egyházakkal, alapítványokkal.
--A középiskolák, a tanulók és a gazdálkodó szervek közötti, valamint a tanulók gyakorlati
képzésében közreműködő gazdálkodó szervek közötti gyakorlati képzésre létrejött együttműködési megállapodásokat rendszeresen előkészítette testületi jóváhagyásra.
--Szükség szerint módosította a nevelési-oktatási intézményeiben fizetendő térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól, térítési- és a tandíjfizetésről, közművelődési feladatokról, a hatáskör átruházásról szóló rendeletet.
Az Iroda 2010-2014. között 97 db bizottsági ülést és 1560 db határozat készített elő.
--A Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének tervezése során láthatóvá
vált, hogy a város működőképességének megtartásához elengedhetetlen a takarékos gazdálkodás.
Megállapítást nyert, hogy az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak megvalósításához rendelkezésre álló bevétel nem elegendő. Ezért át kellett gondolni a feladatok teljesítésének módját és mértékét az ágazati jogszabályokban leírtaknak megfelelve.
A csökkenő gyermek- és tanulólétszám elkerülhetetlenné tette az intézmények szerkezeti
átalakítását. Ennek a folyamatnak a része volt a Körös úti tagóvoda bezárása.
Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények racionalizálását is végre kellett hajtani. A Györffy István Általános Iskola, a Kiskulcsosi Általános Iskola és a Kováts Mihály
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Általános Iskola 2011. szeptember 01-től összevonásra került. Karcagi Általános Iskolai
Központ néven, egy általános iskolai igazgatóság alatt működtek tovább a tagintézmények.
Az Arany János Általános Iskola és a Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium összevonásával, szintén 2011. szeptember 01-től, létrejött egy közös igazgatású intézmény.
Ezen átszervezésekkel párhuzamosan elkezdődött a Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium fenntartói jogának átadásáról szóló egyeztető tárgyalások sorozata. Ennek eredményeként a Vidékfejlesztési Minisztérium átvette az intézmény fenntartói jogát 2011. szeptember 01-től. 2011-ben további átszervezés is történt.Így a változó
gazdasági- és pénzügyi helyzethez rugalmasabban igazodó iskolai szervezeti rendszer költséghatékonyabb és ésszerűbb munkamegosztás vált lehetővé.
--A közoktatási intézmények mellett további átszervezések történtek. A közművelődési és a
sport területén működő intézmények összevonásával létrejött a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár, amely jogutódja a Városi Csokonai Könyvtárnak,
az Ifjúsági Háznak, a Sportszolgáltató Központnak és a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központnak. Az új intézmény továbbra is ellátta a 1990. évi LXV. törvény 8 § (1) bekezdésben
foglalt kötelező önkormányzati feladatokat. Az új struktúra beolvadással jött létre 2011.
július 1-jével. Az Iroda kiemelt figyelmet fordított az egészségügyi intézmények irányításához kapcsolódó feladatok előkészítésére és végrehajtására:
--Koordinálta a Karcag Város Egészségtervében foglaltak megvalósítását.
--Együttműködött a Város Élelmezési Munkacsoportjával.
--Szervezte a város lakosságának a tüdőszűrő-vizsgálatát.
--Az önkormányzat kötelező feladataként biztosítja az egészségügyi alapellátást, amelynek keretében a házi felnőtt- és gyermekorvosi, fogorvosi körzetek működését figyelemmel kísérte, a szükséges szerződéseket megkötötte vagy módosította, ellátva az iskolaorvosi feladatokat. Az alapellátási ügyeletre vonatkozóan szerződéseket megkötötte. Elvégezte az
egészségügyi alapellátásban tevékenykedő háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal és fogorvosokkal kötendő egészségügyi ellátási szerződésekről szóló határozatok módosításait.
--A Kátai Gábor Kórház dokumentumainak módosításait a jogszabályi- és tevékenységi kör
változások tették szükségessé. A kapacitások átcsoportosításáról szóló kérelmeket az OEP
felé folyamatosan támogatta, továbbította.
--Az egészségügyi alapellátás koordinálása átkerült a Karcagi Többcélú Kistérségi Társuláshoz.
--A települési önkormányzati fekvőbeteg szakellátó intézmények átvételéről és átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény 2 §-a értelmében
az eddigi önkormányzati tulajdonban lévő Kátai Gábor Kórház fenntartói joga és kötelezettsége 2012. május 01-től a Magyar Államra szállt. Az intézmény tekintetében, az átvett vagyonnal és az átvett feladattal kapcsolatos jogviszonyokra vonatkozóan 2012. május 01-vel
jogutódként a Magyar Állam lép.
--2012. szeptember 01-től életbe lépett a Nemzeti Köznevelésről Szóló 2011. évi CXC. törvény 74 § (1) bekezdés 2013. január 01-től az Állam gondoskodik a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.
--A feladatelvonások mellett egy nagyon szép kihívással is bővült az önkormányzat feladata.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997.
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évi CXL. törvény módosítása alapján 2013. január 01-gyel a muzeális intézmények a feladatok ellátáshoz személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek egyidejű átadásával a székhely szerint
illetékes települési önkormányzatok fenntartásába kerültek.
A Györffy István Nagykun Múzeum átadás-átvételével kapcsolatos teendőkkel zárult a
2012. év.
Az Iroda munkája az önkormányzati ciklus első két évében az átszervezésekről és a feladat
átadás-átvételről szólt.
A Humán Szolgáltatási Iroda. 2013. január 01-én megszűnt.
A Magyarország Helyi Önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése értelmében: 6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház,
előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
15. sport, ifjúsági ügyek; pontjaiban foglalt kötelező feladatokat a továbbiakban a Jegyzői Iroda látja el.
--Az előző évekhez hasonlóan kiemelt figyelmet fordít a civil szervezetek támogatására és annak szabályszerűségére az Iroda, ezért megalkotta a civil szervezetek támogatási rendjéről
szóló 22/2013. (VI.28.) önkormányzati rendeletet, amelyben szabályozta a pályázati felhívás
tartalmát, az elbírálás szempontjait és az elszámolás ellenőrzésének rendjét.
A képviselő-testület által jóváhagyott éves költségvetési rendeletben biztosított összeg került
szétosztásra a pályázók között a következőképpen:

pályázó civil szervezet száma
támogatások Ft/

2011

2012

2013

2014

34

21

19

28

1.000 000

900 000

1.500 000 2.000 000

--Továbbra is áttekintette a Karcag Városi Önkormányzat által létrehozott hét közalapítvány
tevékenységét.
--A Madarász Imre Egyesített Óvoda fenntartójaként továbbra is meghatározza a nevelési év
nyitvatartási rendjét, az esedékes óvodai beíratások időpontját.
--A köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet „24.
§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a javaslatot tett a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal részére a karcagi általános iskolák felvételi körzetének kialakítására.
--Elkészítette és összefoglalta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelési terv Karcagra vonatkozó rész véleményezését.
--A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a 73. § (3) bekezdése alapján az állami fenntartásba került köznevelési intézményekben létrejövő intézményi tanácsba a képviselő-testület egy-egy tagja került delegálásra.
--Ebben az önkormányzati ciklusban is minden évben kétszer megjelent a „tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű” karcagi állandó lakóhelyű hallgatók és tanulók ösztöndíj pályázata.

év
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.

Felsőoktatás

fő

Ft

fő

Ft

2.

17

326 000

19

373 000

1.

38

513 000

38

578 000

2.

12

158 000

22

325 000

1.

38

305 000

41

299 000

2.

10

70 000

13

96 000

1

38

486 000

29

465 000

2.

15

184 000

19

239 000

1.

38

496 000

29

465 000

206

2 548 000

210

2 840 000

Összesen

--Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete mindig fontosnak tartotta, hogy a városból minél többen felsőfokú tanulmányokat folytassanak, ezért minden évben csatlakozott a
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj „A” típusú és „B” típusú pályázathoz.
Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhel�lyel rendelkező, szociálisan hátrányos helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
„B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (az adott tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem
nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a következő tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók havi három ezer forint támogatást kaptak a tanulmányi idejük alatt. Az „A” típusú pályázok tíz hónapon át, míg a „B” típusú pályázok három tanévre, azaz harminc hónapra kapták meg a támogatást. Az ötszázkét „A” típusú pályázó összesen 15 060 000, - Ft, míg
a hatvankilenc „B” típusú pályázó 6 210,- Ft támogatásban részesült az elmúlt négy évben.
A típusú

B típusú

Fő

ezer/Ft/hó

Fő

ezer Ft/hó

2010

159

477

22

66

2011

139

417

18

54

2012

110

330

25

75

2013

94

282

4

12

502 fő

1.506

69 fő

207

Összesen:
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Középiskola

félév
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--Továbbra is az Iroda koordinálta a testvérvárosi delegációk karcagi programját, ill. a karcagi
delegációk testvérvárosokba való kiutazását.
--Folyamatosan figyelemmel kíséri a kulturális és közgyűjteményi intézmények pályázati lehetőségeit eredményesen vesz részt az érdekeltségnövelő és állománygyarapító pályázaton.
--A Nagykun Hagyományőrző Társulás munkáját figyelemmel kíséri.
--Az érvényben lévő rendelet alapján ellátja a Nagykunságért díj adományozásával kapcsolatos feladatokat.
--Ellátja a Magyar Kerámiavárosok Szövetségének tagságából eredő feladatokat.
--Továbbra is ellátja az intézmények dokumentumainak törvényi megfelelési vizsgálatát.
--2013-ban megalakult a Karcagi Értéktár Bizottság.
Nagyné Major Mária
köztisztviselő

Szervezési, Igazgatási és Szociális Iroda
Sajátos feladatkörű belső szervezeti egysége a hivatalnak. Az iroda vezetését az aljegyző látja
el. Az iroda további alrendszerként csoportokra tagozódik, melyek az alábbiak:
Szervezési Csoport
Folyamatosan közreműködik a képviselő-testület napirendjét képező írásbeli előterjesztések,
jelentések, tájékoztatók, stb. törvényességi ellenőrzésében, az önkormányzat bizottságainak érdemi döntést igénylő írásbeli előterjesztéseinek ellenőrzésében. A csoport köztisztviselői biztosítják a képviselő-testület és a bizottságok működéséhez szükséges feltételeket.
Jegyzőkönyvet készít a képviselő-testület, a bizottságok üléseiről, megszervezi, lebonyolítja a
közmeghallgatásokat, fórumokat.
A csoport feladata a képviselő-testület /települési és kisebbségi/ üléseinek megszervezése,
azokról jegyzőkönyv készítése, döntéseiknek /rendeletek, határozatok, állásfoglalások, nyilatkozatok/ nyilvántartása és a lejárt határidejű határozatok végrehajtására vonatkozó jelentések
elkészítésének megszervezése.
A csoport koordinálja az önkormányzat bizottságainak üléseit, szervezi a meghívók, írásbeli
előterjesztések elkészítését, postázását.
A csoport köztisztviselői eredményesen működtek közre a 2014. áprilisában megtartott országgyűlési képviselők választásával, valamint a 2014. májusában megtartott Európai Parlament tagjai megválasztásával kapcsolatos feladatok lebonyolításában.
Fentiek alapján a csoport feladatai különösen:
--a képviselő-testület, a bizottságok működésével kapcsolatos előkészítő, szervező, végrehajtó
feladatok illetve ügyviteli teendők ellátása;
--a képviselő-testület elé kerülő előterjesztések előzetes jogi kontrollja;
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--helyi önkormányzati rendelet előkészítése (az ágazati irodával együttműködve);
--interpellációval, jogszabályi tájékoztatóval, átruházott hatáskörben hozott döntéssel, lejárt
határidejű határozatokkal kapcsolatos testületi előterjesztések elkészítése, ezekkel kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítása;
--belső szervezeti egységek közötti koordinációs feladatok ellátása;
--a képviselők és bizottsági tagok információval való ellátása. Ennek érdekében a két ülés közötti beszámolók elkészítése, tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. A
munkához szükséges információk honlapon, illetve belső hálózaton való elhelyezése;
--belső törvényességi felügyelet koordinálása, ellátása a jegyző által meghatározott ellenőrzési terv szerint;
--tárgyalások, találkozók, rendezvények időpontjának koordinálása, szervezése;
--az önkormányzat, illetve a Hivatal által kötendő szerződések előzetes jogi kontrollálása;
--a Hivatal dolgozói és a Képviselő-testület, vagy azok tagjai részéről felmerülő jogi szakértelmet igénylő ügy megoldásában közreműködés, jogi tanácsadás nyújtása a Képviselő-testület, a bizottságok, tisztségviselők, a jegyző és a Hivatal belső szervezeti egységei részére, ennek keretében segítségnyújtás a jogszabályok értelmezéséhez;
--a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos előkészítő, szervező, végrehajtó feladatok illetve ügyviteli teendők ellátása;
--közalapítványokkal, civil szervezetekkel történő kapcsolattartás és együttműködés, a támogatásukra vonatkozó döntések előkészítése, a végrehajtás nyomon követése és az elszámoltatás;
--a bizottságok titkári teendőinek ellátása, a bizottság tájékoztatása az általa nyújtott támogatások elszámolásáról;
--önkormányzati kitüntetések adományozásával kapcsolatos feladatok ellátása;
--belső szabályzatok, valamint az intézmények és gazdasági társaságok működési szabályzatainak, ill. az alapító okiratok, társasági szerződések nyilvántartása, aktualizálása;
--határozatok, rendeletek nyilvántartása, és az utóbbiak kihirdetésével kapcsolatos teendők
ellátása;
--jegyzőkönyvet készít az önkormányzat bizottságainak üléseiről;
--végzi a gépelési feladatokat;
--számítógépes nyilvántartással ellátja a Hivatal ügyiratainak iktatását és kezelésük legfontosabb teendőit;
--szervezi és végrehajtja az Európai Parlament tagjai, az országgyűlési és a helyi önkormányzati képviselők, a polgármesterek választásával kapcsolatos, valamint a népszavazásból eredő feladatokat.
Igazgatási és Szociális Csoport
Anyakönyvi igazgatás
Az állami anyakönyvezést 120 évvel ezelőtt, az 1894. évi XXXIII. tv. vezette be, mely 1895.
október 1-jétől volt hatályos. Az 1895. október 1-jétől 2014. július 1-jéig terjedő időszak az
anyakönyvi igazgatás történek első nagy fejezete, melyet lezár a 2010. évi I. tv. 2014. július 1-jei hatálybalépése, bevezetve az elektronikus anyakönyvezést. A 2010-től 2014-ig terje-
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dő önkormányzati időszak nagy része még az anyakönyvi igazgatás első fejezetébe tartozott,
melyre jellemző volt alapvetően a négyféle anyakönyv (születési, házassági, bejegyzett élettársi, halotti) vezetése.
A születések és a halálesetek anyakönyvezése tekintetében a Kátai Gábor Kórház vonzáskörzete kiterjed a környező Jász-Nagykun-Szolnok megyei településeken kívül Békés és Hajdú- Bihar megyére, valamint nem általánosan az egész ország területére.
A születések anyakönyvezésével kapcsolatos bejegyzések száma nőtt és jelentős az ezzel ös�szefüggő ügyiratforgalom is, melynek egy része születési anyakönyvi kivonatok kiállítására irányul, másik nagy része a családi jogállások rendezése.
Bár a szülők közül egyre többen élnek azzal a lehetőséggel, hogy apai elismerő nyilatkozatot
lehet tenni a még meg nem született gyermekre (méhmagzatra) is, a rendezetlen családi jogállású születések száma még mindig magas. A születendő gyermekre tett elismerő nyilatkozatok
számának növekedése azért is lenne kívánatos, mert így a gyermek születésének anyakönyvezése után a születési anyakönyvi kivonat, a lakcímkártya, a TAJ kártya egyből a közösen megjelölt családi néven kerül kiállításra.
A rendezetlen családi jogállású születések száma: 2010-ben: 129, 2011-ben: 128, 2012-ben:
134, 2013-ban 136, 2014. 03. 15-ig: 35.
Az apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermek születéséről értesítjük az anya lakóhelye szerint illetékes gyámhatóságot a szükséges intézkedések megtétele céljából. Az anya hozzájárulásával jegyzőkönyvben rögzített elismerő nyilatkozatot tehet az apa bíróságon, az ország területén működő bármely anyakönyvvezető előtt, bármelyik gyámhivatalnál, illetve közjegyzőnél.
A házasságkötések száma csökkenő tendenciát mutat, ehhez képest még mindig sok válásról
érkezik adatlap a bíróságoktól (ld.1. sz. melléklet).
A házasságkötés ügyintézése a házasulók jegyzőkönyvben rögzített bejelentkezésével kezdődik. Ezt követően az anyakönyvvezető a házasság megkötéséig az azt megelőző eljárásban vizsgálja a törvényes feltételek meglétét. A jegyzőkönyv felvételétől számítva 30 napos várakozási idő elteltével lehet a házasságot megkötni. A várakozási idő alól, indokolt esetben, a jegyző
felmentést adhat.
Az anyakönyvvezetőnél indul az eljárás, ha külföldi állampolgár kíván Magyarországon házasságot kötni, vagy ha magyar állampolgár szeretne külföldön házasodni. A szükséges iratok
becsatolása után a jegyzőkönyvet a házasságkötés engedélyezése céljából a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalnak küldjük meg.
Karcag Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendeletet alkotott a hivatali munkaidőn túli és hivatali helyiségen kívüli házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok engedélyezésének szabályairól. E szerint díjmentesen köthető házasság és bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali munkaidőben a hivatal által biztosított házasságkötő teremben, de a munkaidőn
túli, illetve a házasságkötő termen kívüli rendezvények után, a rendeletben meghatározott ös�szeget kötelesek megfizetni a párok. Lehetőség van a hivatal Dísztermének igénybevételére is
házasságkötés céljából, térítési díj ellenében, de a rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén külső helyszínes házasságkötésre is. Feladatunknak érezzük, hogy az ügyfelek anyagi helyzetétől függetlenül mindenki számára biztosítsuk a színvonalas rendezvény megtartásához szükséges feltételeket.
2009. július 1-jétől jelentkező feladat és egyben teljesen új anyakönyvi terület a bejegyzett
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élettársi kapcsolat. Ez két, tizennyolcadik életévét betöltött azonos nemű személy „házasságszerű” együttélése, mely kiskorú részére nem engedélyezhető. A bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozására a fővárosi kerületekben, megyei jogú városokban, valamint a körzetközponti
jegyző székhelyén működő anyakönyvvezetők jogosultak. Karcag város illetékessége így Berekfürdő, Kunmadaras, Kisújszállás és Kenderes településekre is kiterjed. Az anyakönyvvezető
előtt jön létre a felek személyes, együttes, egybehangzó akarat kijelentésével. Létesítése nyilvános, méltóságteljes, két tanú jelenlétében történik.
A bejegyzett élettársi kapcsolat joghatásait illetően a házasságra és a házastársra vonatkozó
szabályokat a bejegyzett élettársi kapcsolatra és a bejegyzett élettársakra alkalmazni kell. Kivételek közé tartozik, hogy a közös gyermekké fogadásra és a házastársak névviselésére vonatkozó szabályok, valamint az emberi reprodukcióra irányuló külön törvény szerinti eljárások nem
alkalmazhatóak a bejegyzett élettársakra. 2009. július 1. óta bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándékkal senki sem jelentkezett hivatalunkban.
A negyedik nagy terület a halálesetek anyakönyvezése. A mellékelt számadatok alapján megállapítható, hogy a Karcagon anyakönyvezett halálesetek száma az utóbbi négy évben változatlanul magas, 2013-ban jócskán meghaladta a születések számát. Összevetve a helybeli születések és halálozások számát pedig nyilvánvaló, hogy az eltelt években több halálesetet
anyakönyveztük, mint ahány baba született az azonos időszakban Karcagon.
A névváltoztatások közül az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium hatáskörébe került teljes egészében a születési családi és utónevet érintő változtatás. Az ügyfél kérelmét a csatolt iratokkal együtt az ország területén működő bármely anyakönyvvezető továbbíthatja a minisztérium felé, engedélyezés után pedig az anyakönyvi bejegyzést követően saját hatáskörben vezeti
át a változást a központi nyilvántartásban.
A megkülönböztető betűjel visszavétele továbbra is anyakönyvvezetői hatáskör, valamint a
házassági név módosítása is, amely történhet a házasság felbontása után és fennállása alatt egyaránt. 2004. január 1-je után a férjek is élhetnek a házassági névmódosítás lehetőségével ugyanúgy, mint a feleségek, illeték lerovása után korlátlan számú alkalommal.
2009. június 1-jétől kérelmezhető a házassági név megváltoztatása, mely a házassági név korrekcióját jelenti - megszűnt házasság esetén -, a házassági névviselési formát nem érinti. A házassági név akkor változtatható meg, ha a törvényben meghatározott iratokkal az özvegy vagy
elvált családi állapotú kérelmező igazolni tudja, hogy az általa kért formában használta a volt
házastársa nevét. Olyan korrekcióra kell gondolni, mint pl. a következő eset: a férj Kiss László
József, a feleség pedig egész életében Kiss Lászlónéként viselte a házassági nevét, vagy a férj Tót
Pál, a feleség pedig Tóth Pálné. Ezekben az esetekben illetékmentes kérelemmel lehet fordulni
a minisztériumhoz, az eljárás az anyakönyvvezetőnél indul.
Honosítási és visszahonosítási kérelmek átvételére és továbbítására 2013-tól a járási hivatalok rendelkeznek hatáskörrel. 2011-től, az egyszerűsített honosítási eljárás bevezetésétől, 2013ig több szász honosítási kérelmet továbbítottunk a KIM BÁH Állampolgársági Igazgatóságához. Állampolgársági esküt, ill. fogadalmat a lakóhely szerint illetékes polgármester előtt tesz a
honosított személy, és ezzel szerzi meg a magyar állampolgárságot. Igen gyakran az egész családot érinti ez a nem mindennapi esemény. Mára csak az állampolgársági eskütételek szervezése, lebonyolítása maradt anyakönyvvezetői hatáskörben.
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tok száma is mutatja az ügyfélforgalom növekedését, hiszen minden személyi adatot tartalmazó nyilvántartásnak alapja az anyakönyv.
2014. július 1-vel lépett hatályba az elektronikus anyakönyvezés bevezetéséről szóló 2010.
évi I. törvény, amely hatalmas mérföldkövet jelent az anyakönyvezés történetében. Eddig a
négyféle anyakönyvet kézzel vezettük, ám júliustól az adatokat elektronikus formában tartalmazó egyetlen, személyhez kötött központi nyilvántartás jött létre. Az elektronikus rendszer
kiépülésével - ígéretek szerint - jelentősen felgyorsul és egyszerűsödik az ügyintézés, hiszen
bárhol, bármelyik anyakönyvvezetőnél lehet kérni az anyakönyvi kivonatokat, s lesznek bizonyos hatóságok, amelyek közvetlen hozzáféréssel jogosultak az adatok átvételére, megismerésére. A törvényt megalkotó Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium célja az volt, hogy a
szakmai értékek megőrzése mellett egy olyan nyilvántartás jöjjön létre, amely közhitelességét,
megbízhatóságát tekintve megfelel elődjének, de a technikai fejlődés eredményeképpen gyorsabb, könnyebb, kényelmesebb ügyintézést tesz lehetővé mind a polgárok, mind a nyilvántartást vezető hatóságok számára.
1 sz. melléklet: Főbb anyakönyvi események számadatai (Karcag, 2010-2014)
Halálozás

Újbóli anyakönyvezés

Előszöri bejegyzés

Helybeli születések száma

Névadások száma

Házasságkötések száma

Hétköznapi házasságkötések száma

Válások száma

Anyakönyvi bejegyzések száma

Helybeli halálesetek száma

anyakönyvi
bejegyzések
száma

Házasság

Állampolgársági eskütételek száma

Születés
Kiadott anyakönyvi kivonatok száma

Az év során keletkezett anyakönyvi ügyiratok száma

Állampolgársági esküre 2010-ben 3, 2011-ben 12, 2012-ben 5, 2013-ban 4, 2014. 07. 01ig 2 alkalommal került sor.
Bármely anyakönyvvezetőnél előterjeszthető kérelemre indul az a hazai anyakönyvezési
eljárás, amely a külföldi anyakönyvi események magyar anyakönyvekbe való bejegyzését jelenti a magyar állampolgárokra vonatkozóan. Magyar anyakönyvi okiratokat kapnak az érintettek, mellyel Magyarország területén is érvényesíthetik érdekeiket, igényelhetnek különböző ellátásokat.
Az utólagos bejegyzések mind a négy anyakönyvi típust érintik. Jelentik mindazokat a
bejegyzéseket születési, házassági, bejegyzett élettársi és halotti anyakönyvekbe, amelyek a
változásokat regisztrálják az eredeti bejegyzés óta. Az 1980. december 31-éig anyakönyvezett események utólagos bejegyzéseiről külön jegyzék is készül, melyet a Megyei Levéltárnak küldünk meg azért, hogy az általuk őrzött anyakönyvi másodpéldányokba is átvezessék
azokat. 2010-ben 541, 2011-ben 622, 2012-ben 565, 2013-ban 555 2014. 07. 01-ig 275 ilyen
bejegyzésre került sor, de a tényleges bejegyzések száma lényegesen több az 1980 utáni időszakkal együtt.
Az okmányirodák által kiállított okmányok (személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló
hatósági igazolvány, útlevél, vezetői engedély, forgalmi engedély, vállalkozói igazolvány) kiállítása előtti adategyeztetés az anyakönyvi bejegyzésekkel - írásban és szóban - az okmányirodák
felállása óta igen komoly megterhelést jelent az anyakönyvi munkában. Legtöbb esetben ezek
az ügyek soron kívüli intézkedést igényelnek.
Új feladatként jelentkezett 2008. január 1-jétől, az okmányirodától átvett anyakönyvi események (születés, házasságkötés, haláleset, - évi kb.: 1600 új anyakönyvi esemény), adatjavítások és
adatváltozások rögzítése. Ezzel tulajdonképpen kettős nyilvántartást vezetünk, mert megmaradt
az anyakönyvek, mutatók manuális vezetése, de ehhez kapcsolódik még a teljes gépi nyilvántartás kezelése is. Az adatjavítások egy része után a KET által előírt, az állampolgárok személyi
adatainak változását érintő értesítési kötelezettség is egyre nagyobb számban jelentkező feladat,
amelyet mind az anyakönyvi, mind a gépi adatjavítások után el kell végeznünk.
Új jogszabály rendelkezik 2009. január 1-jétől a szépkorúak köszöntéséről. A rendelet értelmében a Kormány Magyarország nevében köszönti a 90., 95., 100., 105., 110. és a 115. életévüket betöltött, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokat és
azokat a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyeket, akik a szépkor betöltésének időpontjában a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolják.
Szépkorú lakosainak köszöntését a Karcagi Polgármesteri Hivatal is megtisztelően szép feladatának tartja. A kormányrendelet bevezetése óta minden évben - amikor arra igény volt köszöntöttük a 90., 95., és 100. életévüket betöltött polgárainkat. Hivatalunk a Miniszterelnöki
Hivatal által megküldött oklevél átadása mellett gratuláló lappal, virágcsokorral és a 100. születésnapját ünneplő szépkorú esetén 10.000 forint értékű ajándékkal kedveskedett.
2014-ben a 90. életévet betöltött karcagi lakosok száma 29 fő, 95. évet betöltött lakos pedig 10 fő. Ők tízen városunk legidősebb lakosai. 2014-ben eddig 8 alkalommal vettünk részt
szépkorúak köszöntésében.
Az anyakönyvi kivonatok kiállítására irányuló írásban benyújtott kérelmeket a lehető legrövidebb – általában 1-8 nap – időn belül igyekszünk teljesíteni. A kiadott anyakönyvi kivona-
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2. sz. melléklet: A Karcagon anyakönyvezett legnépszerűbb utónevek (2010-2014)
Fiú: Bence, Dominik, Botond, Milán, Máté, Gergő, Levente
Leány: Hanna, Csenge, Janka, Jázmin, Dorina, Zselyke, Lili
Szociális Csoport
A mögöttünk álló négy éves időszakban is a Karcagi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Csoportja foglalkozott a kis-, fiatal-, felnőtt és időskorúak hatósági ügyeivel. A szociális
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ellátások feltételeinek biztosítása –az egyének önmagukért és családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaiként viselt felelősségén túl- az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata.
2013. január 1-vel megalakultak a járási hivatalok, mely gyökeres változásokat hozott az
Igazgatási és Szociális Csoport életébe, mind a feladatkörök, a hatáskörök és a személyi állomány módosulása tekintetében is. Az okmányirodák teljes egészében a járásokhoz kerültek.
A szociálpolitikai feladatok közül a járáshoz került át az időskorúak járadéka, az ápolási díj
megállapítása, az alanyi és normatív jogon történő közgyógyellátás megállapítása és az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása.
Továbbra is az önkormányzatnál igényelhető ellátások: aktív korúak ellátása, ezen belül
a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a lakásfenntartási
támogatás, a méltányossági közgyógyellátás, köztemetés, önkormányzati segély, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény, óvodáztatási támogatás, hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, védendő fogyasztók nyilvántartásba vétele, valamint egyéb eljárásokhoz szükséges igazolások kiadása, továbbá környezettanulmány végzése és leltárfelvételi jegyzőkönyv felvétele.
A beszámolási időszakban a járás megalakulásáig az Igazgatási és Szociális Csoport gyámhatósági tevékenységet is végzett és a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedéseket hozott. Ez az ügykör teljes mértékben átkerült a járási gyámhivatalhoz.
2012. december 31-ig a jegyző megbízásából hoztunk döntéseket abban az esetekben, ha a
szülő nem tette meg a gyermek érdekében szükséges intézkedéseket, azok megtételéhez nem
járult hozzá, vagy egyébként akadályozta, hogy a gyermek a körülményeinek megfelelő gyermekjóléti, illetve más alapellátást igénybe vegye. A hatósági intézkedések kiválasztásánál figyelembe kellett venni
--a veszélyeztetettség jellegét és okait,
--a gyermek személyiségét és családi körülményeit,
--az intézkedés várható hatásait,
--valamint a gyermeknek a saját családjában történő nevelkedéséhez fűződő jogát.
A jegyző a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermeket védelembe vehette,
vagy ideiglenes hatályú elhelyezéséről dönthetett. Védelembe vételt rendelt el, ha a gyermek
veszélyeztetett és ezt az alapellátás önkéntes igénybevételével nem lehetett megszüntetni, de
alaposan feltételezhető volt, hogy segítséggel a gyermek fejlődése családi környezetben mégis biztosítható.
A jegyző ideiglenesen elhelyezte a gyermeket, ha felügyelet nélkül maradt, vagy fejlődését
családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyeztette. (Veszélyeztetettségi okok: súlyos veszélyeztetettségnek minősül a gyermek olyan bántalmazása, elhanyagolása, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésében jelentős és
helyrehozhatatlan károsodást okozhat.)
A gyermekvédelmi rendszer részét képezi a bíróság által javítóintézeti nevelésre utalt, illetve
oda előzetes letartóztatásba helyezett fiatalkorúak intézeti ellátása is. Az intézet a fiatal befogadásáról tájékoztatta a jegyzői gyámhatóságot. Szükség esetén környezettanulmányt és tájékoztatást kért a fiatal szociális és családi körülményei vonatkozásában.
Az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteléséről, felfüggesztéséről és az azokra tör-
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ténő figyelmeztetésről folyamatosan adatokat szolgáltattunk a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére.
A 2011. szeptember 1. óta 10 igazolatlan tanórai foglalkozás vonatkozásában 105 esetben
küldtünk figyelmeztető végzést a szülőknek és a tanköteles kiskorúaknak. 44 esetben küldött
a közoktatási intézmény 50 óra igazolatlan hiányzásról jelzést, melyből 25 esetben az iskoláztatási támogatást jogerősen felfüggesztettük, a gyermekeket védelembe vettük és a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek esetében eseti gondnokot rendeltünk
ki. 21 gyermeknek volt eseti gondnoka, akik havonta rendszeresen elszámoltak a támogatás felhasználásáról, az elszámolás elfogadásáról határozatot hoztunk. A támogatás szüneteltetésének
adatai hasonlóképp alakultak a 2012. évben is.
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozó gondoskodásából kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.
A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások biztosítják.
A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.
A gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat – és hatásköröket
--a helyi önkormányzat képviselő - testülete,
--a települési önkormányzat jegyzője,
--a gyámhivatal gyakorolja.
Önkormányzatunk biztosítja az alábbi pénzbeli és természetbeni ellátásokat:
--rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
--kiegészítő gyermekvédelmi támogatás,
--óvodáztatási támogatás,
--rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (2013. december 31-ig).
Biztosítja továbbá a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokat:
--gyermekjóléti szolgáltatás,
--gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde, óvoda)
--gyermekek átmeneti gondozása (gyermekek átmeneti otthona).
Az önkormányzat a gyermekvédelmi feladatok körében a pénzbeli és természetbeni ellátások közül az elmúlt négy évben is biztosította a rászorulók részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt és az óvodáztatási támogatást. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való
jogosultság nem került megállapításra. A polgármesteri hatáskörben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a jogszabályi változásra tekintettel 2014. január 1-gyel szintén beolvadt
az önkormányzati segély néven nyújtható támogatásba.
Az óvodáztatási támogatás célja ösztönözni a szülőket arra, hogy gyermeküket minél korábbi életkorban beírassák az óvodába, tekintettel arra, hogy kutatások igazolják, hogy minél korábban kezdi meg a gyermek az óvodába járást, annál nagyobb esélye van arra, hogy sikeresen
kezdje meg az iskolai tanulmányait. A jogosultság feltétele, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülője a három, illetve négyéves gyermekét beírassa az óvodába és gondoskodjon gyermeke rendszeres óvodába járatásáról.
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. §-a alapján kerül megállapításra a jogosult gyermekek számára.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult
a. a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének (bölcsődében, óvodában, általános iskola
8. osztályáig ingyenesen étkezhet a gyermek),
b. meghatározott természetbeni támogatásnak (augusztus és november hónapban gyermekenként 5.800 Ft összegű természetbeni támogatásban részesülnek Erzsébet-utalvány formájában),
c. a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek (ingyenes tankönyv) az
igénybevételére.
Az önkormányzatnál igényelhető további ellátások formáit, a támogatásokra való jogosultság
és igénylésének feltételeit a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet, és Karcag
Város Önkormányzata Képviselő Testületének a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 13/2004. (II.11.) rendelete szabályozza. A jogszabályi
változásokra tekintettel, az önkormányzati segély bevezetése vonatkozásában új önkormányzati rendelet megalkotása vált szükségessé, 2014. január 1-je óta a Karcag Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének 36/2013. (XII.20.) a szociális rászorultság alapján nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló rendeletében foglaltak szerint járunk el.
A fentiekben említett jelenleg hatályos jogszabályok alapján a jogosult részére, jövedelme
kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás nyújtható, melynek típusai: foglalkoztatás
helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, önkormányzati segély.
Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók, típusai: önkormányzati segély (ezen belül: élelmiszer-, gyógyszer-, tüzelőutalvány), köztemetés, közgyógyellátás.
2014. január elsejével bevezetésre kerülő önkormányzati segély magában foglalja a korábban átmeneti segély és temetési segély, valamint rendkívüli gyermekvédelmi támogatás jogcímén megállapított ellátásokat. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatása
a 102/2011. (VI.29.) korm. rendelet alapján 2012. december 31. nappal kikerült az önkormányzat hatásköréből.
A hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátásként aktív korúak ellátása vehető igénybe. Az ellátás formái: foglalkoztatást helyettesítő támogatás és rendszeres szociális segély. Rendszeres szociális segélyre jogosult az az aktív korúak
ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján
--egészségkárosodott személynek minősül, vagy
--a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti.
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A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú személynek,:
aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság
komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy
b. aki vakok személyi járadékában részesül, vagy
c. aki fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
d. akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék folyósítási időtartama lejárt, vagy
e. akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt
a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy
f.
aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy
g. akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás,
a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny. 52. §-ának (3) bekezdése
szerinti okból szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig együttműködött, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított,
és keresőtevékenységet nem folytat.
a.

A törvény szerint akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át és vagyona nincs.
A támogatás iránti kérelem a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Csoportjánál
nyújtható be, ahol is az ügyintéző a hatósági bizonyítvány alapján tájékoztatja az ügyfelet arról,
hogy milyen igazolások szükségesek az ellátás igényléséhez, valamint hogy erre rendszeresített
nyomtatványon lehet az ellátást igényelni.
A kérelmezőt az aktív korúak ellátása - amennyiben a jogosultsági feltételek fennállnak- a kérelem benyújtásának napjától illeti meg. A támogatás határozatlan időre szól, de a jogosultság
feltételeinek fennállását a megállapító szerv rendszeresen felülvizsgálja.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy az állami foglalkoztatási szervnél kéri az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, valamint köteles az állami foglalkoztatási szervvel együttműködni. Ezt követően a közfoglalkoztatásba bevonható, kiközvetíthető.
A szociálisan rászorult személyek, családok az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára
szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez lakásfenntartási támogatást igényelhetnek. A törvény nem tesz további megkötést, azaz nem feltétel hogy az
ingatlan tulajdonosa legyen a kérelmező. Egyetlen megkötés, hogy bejelentett lakóhellyel, vagy
tartózkodási hellyel rendelkező veheti igénybe a támogatást, amennyiben életvitelszerűen ab-
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ban az ingatlanban lakik. E szerint tulajdonos, társbérlő, családtag, albérlő, szívességi lakáshasználó egyaránt lehet igénylő.
A lakásfenntartási támogatást arra rendszeresített kérelem nyomtatványon, és az ahhoz kapcsolódó igazolások benyújtásával lehet igényelni.
A támogatás megállapításához
--a háztartás tagjainak jövedelmére vonatkozó, az önkormányzat rendeletében meghatározott
jövedelemnyilatkozat, jövedelemigazolás, (elmúlt egy hónap nettó jövedelméről) továbbá
--a lakás nagyságának hitelt érdemlő módon történő igazolása szükséges. (Hiteles igazolások
a tulajdoni lap, adás-vételi szerződés, használatba vételi engedély, építési engedély, műszaki leírás vagy tervrajz, biztosítási kötvény). Amennyiben ezek egyikével sem rendelkezik a
kérelmező, illetve beszerzése nehézkes vagy költséges, saját készítésű rajz is elfogadható az
alapterület pontos megjelölésével.
Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
A kérelmezőt a havi rendszerességgel járó lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg. A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani a jogosult részére.
Összességében elmondható, hogy városunkban nagy számban élnek ezzel a támogatási formával. Elenyésző az elutasítások száma, mivel akik jövedelem alapján nem jogosultak a támogatásra nem, vagy csak ritkán nyújtanak be kérelmet.
A Szociális törvény 48. § (1) bekezdése kimondja, hogy a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterének önkormányzati hatáskörben kell – a halálesetről való
tudomásszerzést követő 21 napon belül- gondoskodnia az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha
--nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
--az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
Az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét a közköltséges temetést végző önkormányzatnak megtéríti.
Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat
--a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy
--az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.
Az önkormányzatnál van lehetőség a méltányossági alapon való közgyógyellátás igénylésére,
amennyiben a járási hivatal az alanyi jogú kérelmet elutasítja.
A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez
és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.
A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy –külön jogszabályban meghatározottak szerint- térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítási támogatásba befogadott
a. járóbeteg-ellátás keretében rendelhető egyes, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és
gyógyászati-segédeszköz ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
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b.

c.

szóló jogszabályban meghatározott gyógyszerekre – ideértve a különleges táplálkozási
igényt kielégítő tápszereket is – gyógyszerkerete erejéig,
egyes, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati-segédeszköz ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló jogszabályban meghatározott
gyógyászati segédeszközökre, ideértve a protetikai és fogszabályozó eszközöket is, valamint azok javítására és kölcsönzésére, továbbá
az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra [az a)–c)pont szerintiek a továbbiakban együtt: gyógyító ellátás].
Az Igazgatási és Szociális Csoport által megállapított és nyújtott támogatások
2010

2011

2012

2013

Időskorúak járadéka

10

10

12

-

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

905

1182

1047

974

Rendszeres szociális segély

119

188

84

97

Ápolási díj

199

215

225

-

Lakásfenntartási támogatás

804

829

1245

1125

Átmeneti segély

804

527

1164

924

Temetési segély

39

35

30

24

19

15

22

28

813

871

-

-

208

231

-

-

152

145

110

73

Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
a) gépkocsi szerzési
b) közlekedési

111

-

-

-

867

796

603

-

Átmeneti segély természetben

442

1096

662

856

Pénzbeli ellátások

Természetbeni ellátások
Köztemetés
Közgyógyellátás
a) alanyi
b) normatív
c) méltányossági

Az elmúlt négy évben társhatósági megkeresésekre környezettanulmányt, gyámhivatal felkérésére gyámsági és gondnoksági ügyekben leltározási feladatokat végeztünk évente 80-100
esetben.
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Fentieken túlmenően az Igazgatási és Szociális Csoport rendszeresen készít beszámolókat a
munkájáról a hivatalban működő bizottságok, a képviselő testület, valamint a megyei fenntartó számára, továbbá részt veszünk a gyermekvédelmi és bűnmegelőzési tanácskozásokon is.
Évente több alkalommal küldünk kimutatást a pénzben és természetben nyújtható támogatások vonatkozásában és egyéb ügyekben is rendszeresen adatszolgáltatást nyújtunk.
Évente pályázati anyagot nyújtottunk be mind a megyei, mind az országos “idősbarát önkormányzat díj” elnyerésére, melyet 2010. évben és 2014. évben is megnyert az önkormányzatunk.
Dr. Bukács Annamária
aljegyző

Építési-Műszaki, Kereskedelmi és Környezetvédelmi Iroda
A Polgármesteri Hivatal Építési-Műszaki, Kereskedelmi és Környezetvédelmi Irodája 2010.
01. 01-tól 2014.08.05-ig tevékenységét az alábbi dolgozói létszámmal látta el:

Időszak:

ÉpítéshaKözműtósági ügyépítési
intéző:
szakelőadó:

Mezőgazdasági és
környezetvédelmi
ügyintéző:

Közterület
-felügyelő:

Építési
műszaki
ellenőr:

Irodavezető:

2010.01.01. - 2010.06.01.

3

1

1-1

3

1

1

2010.06.01. - 2010.12.31.

4

1

1-1

3

1

1

2011.01.01. - 2011.04.30.

4

1

1-1

2

1

1

2011.04.30. - 2011.12.31.

2

1

1-1

2

1

1

2012.01.01. - 2012.07.01.

1

1

1-1

2

1

1

2012.07.01. - 2012.09.03.

2

1

1-1

2

1

1

2012.09.03. - 2012.12.31.

1

1

1-1

2

-

1

2013.01.01. - 2013.07.01.

1

1

1

2

-

1

2013.07.01. - 2013.12.31.

2

1

1

2

-

1

2014.01.01. - 2014.02.01.

2

1

1

2

-

1

2014.02.01. - 2014.08.05.

3

1

1

2

-

1

Az irodához az érdemi ügyintézők mellett még a közterület-felügyelők tartoznak, akik a közterületek rendszeres napi bejárásával segítik polgárok életét és a hivatali ügyintézést. Feladatkörükben eljárva a törvényes rend, építési szabályok, és a közterület-használatra vonatkozó
előírások betartását ellenőrzik.
A fentieken túl az irodai munkavégzéshez közcélú foglalkoztatás keretében kisegítő adminisztrációs munkavégzésre időszakosan 1-1 fő került kiközvetítésre.
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Az Építési-Műszaki, Kereskedelmi és Környezetvédelmi Iroda alapfeladata az I. fokú építéshatósági tevékenység. A beszámolási időszakban Karcag mellett teljes jogkörű építéshatósági feladatot láttunk el Kunmadarason Berekfürdőn, Kenderes-Bánhalmán és 2013.01.01-től
Kisújszálláson is.
Az építéshatósági ügyekben, az illetékességi területen hozott hatósági intézkedések és
engedélyek száma
Időszak:

keletkezett
építési engedélyek,
használatbavételi
ügyiratok száilletve engedély
engedélyek száma:
ma:
hosszabbítások száma:

bontási
engedélyek
száma:

2010.01.01. -2010.12.31.

882

257

78

37

2011.01.01. -2011.12.31.

788

251

25

42

2012.01.01. -2012.12.31.

699

217

38

22

2013.01.01. -2013.12.31.

517

155

24

-

2014.01.01. -2014.08.05.

355

109

14

-

A beszámolási időszakban, több esetben is építésügyi hatósági ellenőrzést végeztünk és végzünk, mely során megállapítható, hogy az építési fegyelem jónak mondható, mivel engedély
nélküli, vagy szabálytalan építés miatt csak kevés építésrendészeti bírságot kellett kivetni.
Az alapfeladatokon túlmenően a kisebb önkormányzati beruházások (2012. szeptemberéig)
műszaki ellenőrzés teljes lebonyolítását, míg a nagyobb beruházások esetében szakmai tanácsadással segítettük a Költségvetési, Gazdálkodási és Kistérségi Iroda által bonyolított beruházások közreműködőit (projektmanagement, közbeszerző, műszaki ellenőr). 2012. után a műszaki
ellenőri kolléga nyugdíjba vonulását követően ez a státusz a műszaki irodától elvonásra került.
Az építéshatósági feladatokon túlmenően vízügyi, környezetvédelmi, kereskedelmi, telepengedélyezési, állatvédelmi hatósági feladatokat is alapfeladatként végez az iroda. Ezen ügyekben
az illetékességi területen hozott hatósági intézkedések és engedélyek számát az alábbi táblázatban mutatom be.

Időszak:

Kereskedelmi
hatósági jogkörben
keletkezett ügyiratok
száma:

Telepengedélyezési
hatósági jogkörben
keletkezett ügyiratok
száma:

Állatvédelmi
hatósági jogkörben
keletkezett ügyiratok
száma:

2010.01.01. -2010.12.31.

5

6

74

2011.01.01. -2011.12.31.

304

12

52

2012.01.01. -2012.12.31.

349

16

33

2013.01.01. -2013.12.31.

366

12

28

2014.01.01. - 2014.08.05.

457

3

6
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A városban történt beruházások 2010. és 2014. évek között
1. számú választókerület. Önkormányzati képviselő: Molnár Pál
2011. év
A Horváth Ferenc út 7. szám alatti önkormányzati épület pincefödéme, az acél tartógerendák
erős elkorrodálása miatt életveszélyessé vált. Statikai szakvélemény alapján a balesetveszélyes
pincerész feltöltésre került, a földszinti üzlethelyiségek burkolatának megbontása után a pinceteret betonnal töltötte fel kivitelező. A pincefeltöltés kapcsán az épület közműbekötéseinek felújítása is megtörtént, valamint az üzlethelyiségek burkolatai is helyreállításra kerültek összesen
bruttó 24.612.500.-Ft értékben.
Útkátyúk aszfaltozása: 23m2
Nyílt és zárt csapadék vízelvezető árokrendszerek felújítása, karbantartása, javítása-mosatása
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kossuth tér
Dózsa György út
Kórház út
Táncsics krt.
Sándor utca
Magyar utca
Deák krt.

2012. év
A kórházi rekonstrukció ez évben is folytatódott a III. ütem megvalósításához szükséges 1,5
milliárd forint támogatás elnyerése érdekében. A Kórház pályázati anyagot nyújtott be 2010.
évben a TIOP-2.2.4/09/1 kódszámú pályázatra. A benyújtott pályázat műszaki tartalma a következő:
A főépületrész földszintjének bővítésével és átépítésével a Kórház szeretne központi sterilizálót, központi diagnosztikai egységet, és központi betegvizsgáló egységet kialakítani a hozzá szükséges gép és műszer beszerzésével, valamint a kórház ellátását biztosító középfeszültségen üzemelő transzformátort betelepíteni hozzá kapcsolódó elektromos főelosztó felújításával együtt.
A beadott pályázat sikeres volt, a kórház 1.416.705.470.-Ft összegű támogatást nyert el. Az
eltelt időszak alatt a kórház a beruházáshoz szükséges kiviteli terveket elkészítette, mely alapján 2 db közbeszerzési eljárást indított. Az építési beruházás közbeszerzési eljárása már befejeződött, ahol a legkedvezőbb ajánlattevővel a szerződéskötés folyamatban van. A kivitelezés ös�szege 523.362.000.-Ft+ÁFA. A kivitelezés hamarosan elkezdődik.
A gép-műszer beszerzésre kiírt pályázat szintén befejezés előtt áll, ahol a legkedvezőbb ajánlattevő kiválasztása megtörtént, jelenleg ez ügyben is szerződéskötés előtt áll a Kórház.
A gép-műszer beszerzés összege 696.932.000.-Ft.
2012. év elején befejeződött a Madarász Imre Egyesített Óvoda Pedagógiai Szakszolgálat 8.
sz. tagóvodájának (Táncsics körút 19.) felújítása és akadálymentesítése. A felújítási munkák a
következő munkarészekből tevődtek össze:
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--a nyeregtető és ereszcsatornák felújítása,
--salétromosság megszüntetése minden helyiségben,
--ablakok és bejárati ajtó cseréje hőszigeteltre, valamint az udvarrész felőli homlokzatának
hőszigetelése,
--óvoda teljes festése, ajtók mázolása,
--parketta cseréje 2 csoportszobában, irodában, gyermeköltözőben és folyosón,
--fa falburkolat készítése 2 csoportszobában és a folyosón,
--konyha-mosdó teljes felújítása (csempe és járólap),
--vízvezetékrendszer felújítása, meleg vizes rendszer kialakítása,
--gyermek és felnőtt WC felújítása,
--fűtés korszerűsítése,
--villanyhálózat, külső homlokzat és kerítés felújítás,
--járdák és bejáratok akadálymentesítése,
--hallássérültek ellátása-logopédiai foglalkoztató kialakítása.
A beruházás költsége 74.701.680.- Ft.
Árok karbantartás, javítás és tisztítás történt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Selyem u.
Magyar u.
Tőkés u.
Rákóczi u.
Soós I. u.
Györffy I.u.
Selyem u.
Sándor u.
Kórház u.
Fürdő u.
Deák u.

2013. év
Kiemelt állami beruházás keretében a 3401. jelű út burkolatának felújítása Karcag és Kunmadaras között , 18 km hosszban, 2.590.592.000.- Ft értékben. Ezen állami beruházás a Magyar Közút Nonprofit Zrt. lebonyolításában valósult meg. A beruházás kapcsolódik a 4. sz. főút
és 3401 jelű összekötő út körforgalmú csomópontjának kiépítéséhez, valamint a közúti aluljáró
építéséhez. 2013 novemberében elkészült a belterületi szakasz teljes hosszban (3,5 km), illetve
a külterületi szakasz fele városunk illetékességi területén. 2014 év júniusában a hiányzó szakaszok felújításra kerültek.
A Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. bonyolításában folyamatban van a Városi Gyógyvizű
Strandfürdő fejlesztése.
Az Észak-Alföldi Operatív Program keretén belül ÉAOP-2007-2.1.1.A.B.C.D Versenyképes
turisztikai termék- és attrakciófejlesztés tárgyú felhívást tett közzé, melyre a Nagykun Víz- és
Csatornamű Kft. 2008. február 28-án projekt javaslatot nyújtott be.
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A kétfordulós pályázat eredményeként - az 591.500.000 Ft tervezett nettó összköltségű - projekt 2010. május 25-én kelt támogatói levél szerint 291.500.000 Ft támogatásban részesül.
A Támogatási szerződés aláírására 2010. november 02.-án került sor a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökséggel, mint Támogatóval. A Támogatási szerződésben rögzítésre került 2010. október
22-i dátummal a projekt kezdete és 2012. október 12-i dátummal a projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja.
A projekt keretében az alábbiak kivitelezésére, megvalósítására kerül sor:
--400 m2 vízfelszínű (25 m x 16 m) verseny úszómedence;
--új kétterű termálmedence, jacuzzi elemekkel (vízmélység: 95 cm, vízfelület: 60.6m2 +
19,7m2);
--meglévő földszintes öltöző épületrész belső átalakítása, szolárium, szauna beépítésével és
jacuzzi kád kialakításával, tetőtér ráépítésével és belső kialakításával, továbbá az épületrész
bővítése napozó terasszal (141,55 m2) és merülő medence kialakításával;
--új a medencék gépészeti épületrészét is tartalmazó öltöző épületrész kivitelezése (585,13 m2);
--az új épületrészben, valamint a medencetérben és az átalakított öltözőrészben tűzjelző rendszer, hangosítás és a telefonhálózat kiépítése;
--medencetér fedése acélszerkezetes vázzal, kétrétegű ponyvafedéssel, elemekben bontható,
hőszigetelt polikarbonát határoló fallal;
--az új fedett medenceteret és a meglévő gyógymedencét összekötő folyosó építése (120,81 m2 );
--meglévő gyógy I. és gyógy II. medencék hidraulikai átépítése, élményelemekkel történő bővítése és a medencéknél árnyékolók kialakítása;
--új bejárati porta épület (18,59 m2) építése, fa nagytáblás homlokzati burkolattal;
--új klórozó épület kivitelezése, majd a meglévő klórozó épület bontása;
--meglévő vegyszertároló épület átalakítása;
--új hévízkút fúrása, felszín alatti termálvíz távvezeték kiépítésével (1003 fm);
--termálvíztározó (puffer medence, 120 m2) építése.
A Nagykun Víz – és Csatornamű Kft., mint ajánlatkérő által kezdeményezett a „Karcag Városi Gyógyvizű Termálfürdő fejlesztésének kivitelezése” tárgyú általános egyszerű, tárgyalásos közbeszerzési eljárás hét tárgyalási fordulót követően eredményesen zárult. Az eredményhirdetésre 2011. augusztus 02.-án került sor. A nyertes ajánlattevő a TEMPERO Építőipari és
Uszodatechnikai Zrt. (1136 Budapest, Balzac utca 17-19.) lett, akinek az egyösszegű nettó ajánlati ára 545.000.000 Ft.
A kivitelezésre vonatkozó szerződéskötésre 2011. augusztus 15-én került sor, majd ezt követően a munkaterület átadására. A Támogató szervezet 2011. augusztus 22-én hagyta jóvá a kivitelezésre vonatkozó szerződést.
A TEMPERO Építőipari és Úszodatechnikai Kft. a munkálatokat 2012. decemberéig végezte, majd 2013. februárjától a ZÁÉV Építőipari Zrt. fejezte be a munkálatokat, melynek átadása 2013. június 28-án volt.
A Liget utcai Sportpálya fejlesztése 2013. évben kezdődött és 2014. év elején fejeződött be. A
fejlesztés során új öltöző épület épült két öltőzővel és a hozzájuk tartozó zuhanyzó és WC kiépítésével. A beruházás 18.000.000.- Ft-ba került.
2013. évben adták át az erdei sportpálya II. ütemét.
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Megtörtént a Kisvénkertben található Cseresznyés utca útalappal való ellátása. A szórt útalapot a Városi Önkormányzat Városgondnoksága építette meg 600 méter hosszban és 2,0 méter
szélességben.
A Mester utcai zugban 1 db közvilágítási lámpa 486.920.- Ft
Útkátyúzási munkák 137 m2
Árok karbantartás,javítás,tisztítás:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Deák krt.
Dózsa Gy. út
Kossuth tér
Táncsics krt.
Epreskert utca
Kisfaludy utca
Munkás utca

2014. év
Fóliaváz felújítása és felállítása.
Zug II. kerthez tartozó út útalapjának kiépítése,
Útkátyúzási munkák 85 m2
Nyílt és zárt csapadékelvezető árokrendszerek felújítása,karbantartása,javítása-mosatása:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Deák krt.
Liget utca
Madarasi út
Epreskert utca
Kisfaludy utca
Munkás utca
Tőkés utca
Selyem utca
Sport utca
Sándor utca
Kossuth tér
Táncsics krt.
Kórház utca

2. számú választókerület. Önkormányzati képviselő: Kovács Sándor
2011. év
Útkátyúk aszfaltozása: 23 m2 felületen.
Nyílt és zárt csapadékelvezető árokrendszerek felújítása, karbantartása, javítása-mosatása
1. Dózsa György út
2. Táncsics krt.
3. Füredi út
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2012. év
Árok karbantartás,javítás,tisztítás:

5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2012. év
Árok karbantartás,javítás,tisztítás:

Dózsa Gy. út
Erdei utca
Kátai G. utca
Tőkés utca
Füredi út
Soós I. utca
Györffy I. utca
Kórház utca

2013. év
Útkátyúzási munkák történtek 37 m2 felületen.
Árok karbantartás,javítás,tisztítás:
1.
2.
3.
4.
5.

Dózsa Gy. út
Táncsics krt.
Kórház u.
Nagyvénkerti lakótelep
Kántor S. utca

2014. év
Útkátyúzási munkák történtek 19 m2 felületen.
Nyílt és zárt csapadékelvezető árokrendszerek felújítása,karbantartása,javítása-mosatása
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tőkés utca
Dózsa Gy. út
Táncsics krt.
Kórház utca
Kórház úti ltp.
Kántor S. utca

3.számú választókerület. Önkormányzati képviselő: Kovácsné Kerekes Katalin
2011. év
Útkátyúk aszfaltozása: 65m2 felületen.
Nyílt és zárt csapadékelvezető árokrendszerek felújítása, karbantartása,javítása-mosatása:
1.
2.
3.
4.
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Kossuth Lajos út
Szent István sgt.
Kossuth tér
Dózsa György út

1.
2.
3.
4.
5.

Temető utca - Veres Őrház
Vágóhíd utca -Dózsa-Füredi csatorna közötti szakasz

Szent L.
Kossuth L
Dózsa Gy.
Zádor
Szent L

2013. évben:
Külvárosi szökőkút létesítése a Gyep utca végén. Útkátyúzási munkák történtek 88 m2 felületen
Árok karbantartás,javítás,tisztítás:
1.
2.
3.

Dózsa Gy. út,
Kossuth L. utca,
Szent I. sgt.

2014. év
Útkátyúzási munkák történtek 13 m2 felületen.
Nyílt és zárt csapadékelvezető árokrendszerek felújítása, karbantartása,javítása-mosatása:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Északi utca
Kacsóh utca
Kosszth L. utca
Szent László utca
Gyep utca
Szélmalom utca
Pacsirta utca
Daru utca
Dózsa utca
Piac környéke

4.számú választókerület. Önkormányzati képviselő: Gyurcsek János
2011. év
Útkátyúk aszfaltozása: 72m2 felületen.
Nyílt és zárt csapadékelvezető árokrendszerek felújítása, karbantartása,javítása-mosatása
1.

Kossuth tér
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2.
3.
4.

Temető utca - Veres Őrház
Kacsóh-Reggel utcák
Kossuth L.utca

2012. év
Árok karbantartás,javítás,tisztítás:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szent István sgt.
Kossuth L. utca
Ady E. utca
Szív utca
Dózsa Gy. út
Hajnal utca

2013. év
Útkátyúzási munkák történtek 193 m2 felületen.
Szent István sugárút 1-5. sz. társasház belső udvarának megvilágítására 2 db lámpa 1.808.861.- Ft
Széchenyi sugárút 5-7. sz. (az Autlet üzlet mellett) 4 db. új közvilágítási lámpa 1.104.290.- Ft
Kertész József utca 3. sz. előtt 1 db közvilágítási oszlop áthelyezése 57.150.- Ft összegben
Árok karbantartás,javítás,tisztítás:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dózsa Gy. út
Kossuth L.utca
Szent I.sgt
Kossuth tér
Varró utca
Csokonai utca
Bercsényi utca
Asztag utca
Rét utca

2014. év
Útkátyúzási munkák 61 m2 felületen.
Varró utca 17-19. sz. társasházhoz tartozó garázsok megvilágítására 1 db közvilágítási lámpa
Széchenyi sugárút 1-3. sz. társasház belső járdájának megvilágítása 5 db lámpával
Nyílt és zárt csapadékelvezető árokrendszerek felújítása, karbantartása, javítása-mosatása:
1.
2.
3.
4.
5.
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Kacsóh utca
Kossuth L. utca
Szent László utca
Liget utca
Madarasi út

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Csokonai utca
Reggel utca
Bercsényi utca
Asztag utca
Rét utca
Harmat utca
Hajnal utca
Dózsa Gy.út
Kossuth tér
Piac környéke
Varró utca
Bajcsy Zsilinszky utca

5.számú választókerület. Önkormányzati képviselő: Dobos László
2011. év
Az útkátyúk aszfaltozása 39 m2 felületen történt meg.
Nyílt és zárt csapadékelvezető árokrendszerek felújítása,karbantartása,javítása-mosatása
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kálvin utca
József Attila utca
Sallai utca
Maros utca
Püspökladányi út
Papp Béla utca - Veres Őrház
Temető utca - Veres Őrház
Attila utca
Kacsóh – Reggel utcák
Petőfi utca
Madarász I.utca
Szabó József utca
Arany J.utca
Jókai utca

2012. év
A Sportcsarnok udvarán elkészült a kondipálya, melyet 2013. június 26-án adtak át.
Árok karbantartás,javítás,tisztítás:
1.
2.
3.
4.
5.

Sallai utca
Ady E.utca
Kazinczy utca
József A.utca
Szabó J.utca

71

2013. év
Állami beruházások: a 100. vasútvonal Szajol-Püspökladány közötti szakaszának rekonstrukciója, a 4. sz. főút 3401. j. út körforgalmú csomópont kiépítése, közúti aluljáró megvalósítása, nyílt vasúti vonallal- és felépítményeinek átépítése.
Bekerülési költsége ezen beruházásoknak összesen 49.971.442.362.- Ft.
3401. j. út burkolat felújítása Karcag és Kunmadaras között 2.590.592.000.- Ft értékben 18
km hosszban. Ifjúsági Ház felújítása bruttó 42.200 eFt.; Szabó József utca 10. alatti zeneiskola
tetőfelújítás 3.000 eFt.;
Útkátyúzási munkák történtek 146 m2 felületen.
Árok karbantartás,javítás,tisztítás:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kálvin utca
József A.utca
Maros utca
P.ladányi utca
Varró utca
Szivárvány utca
Csokonai utca
Bercsényi utca
Reggel utca
Kálmán utca
Kiss A. utca
Attila utca
Kun utca
Apavár utca

2014. év
Megtrötént a Kálvin utcai árok fedése és a Víztoronyhoz vezető járda valamint a térburkolat felújítása.
Szivárvány utca Püspökladányi út és Pap Béla utca közötti szakaszának burkolat felújítása.
Útkátyúzási munkák történtek 64 m2 felületen.
Nyílt és zárt csapadékelvezető árokrendszerek felújítása, karbantartása, javítása-mosatása:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Csokonai utca
Szivárvány utca
Bercsényi utca
Kálmán utca
Kiss A. utca
Attila utca
Kun utca
Apavári utca
Jókai utca
József A. utca

11. Maros utca
12. Varró utca
13. P.ladányi út

6. számú választókerület. Önkormányzati képviselő: Karcagi Nagy Zoltán
2011. év
2011. november 30-án elkészült és átadásra került a Madarász Imre Egyesített Óvoda Pedagógiai Szakszolgálat 2. sz. (Jókai utca 13.) tagóvodájának felújítása és teljes körű akadálymentesítése. A felújítási munkák a következő munkarészekből tevődtek össze:
--a tetőszerkezet és ereszcsatornák felújítása, alap megerősítés és utólagos vízszigetelés beépítése
--ablakok és bejárati ajtó cseréje hőszigeteltre
--óvoda teljes festése, ajtók mázolása
--parketta cseréje 2 csoportszobában, irodában, gyermeköltözőben és folyosón
--fa falburkolat készítése 2 csoportszobában és a folyosón
--konyha-mosdó teljes felújítása (csempe és járólap)
--vízvezetékrendszer felújítása, kevertvizes rendszer kialakítása
--gyermek és felnőtt WC felújítása
--fűtésrendszer korszerűsítése
--villanyhálózat, külső homlokzat és kerítés felújítás
--járdák és bejáratok akadálymentesítése
A beruházás költsége: 53.746.680.- Ft volt.
Útkátyúk aszfaltozása 39m2 felületen történt meg.
Nyílt és zárt csapadékelvezető árokrendszerek felújítása, karbantartása, javítása-mosatása
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kálvin utca
József Attila utca
Sallai utca
Maros utca
Püspökladányi út
Papp Béla utca - Veres Őrház
Temető utca - Veres Őrház
Attila utca
Kacsóh-Reggel utcák
Petőfi utca
Madarász I. utca
Szabó József utca
Arany J.utca
Jókai utca

2012. évben árok karbantartás, javítás, tisztítás történt a Villamos utcán.
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2013. év
Állami beruházások: MÁV Állomás területén gyalogos aluljáró és peron, valamint a buszmegállók és P+R parkolók kiépítése. Bekerülési költsége ezen beruházásoknak összesen
49.971.442.362.- Ft.
Útkátyúzási munkák 104 m2-en történtek.
Árok karbantartás,javítás,tisztítás:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Maros utca
P.ladányi út
Nyár utca
Délibáb utca
Villamos utca
Kinizsi utca
Vasút utca
Bethlen G.utca
Kerekes I. utca
Papp B.utca
Szivárvány utca

2014. év
Útkátyúzási munkák 64 m2-en voltak.
Nyílt és zárt csapadékelvezető árokrendszerek felújítása,karbantartása,javítása-mosatása:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Délibáb utca
Villamos utca
Kinizsi utca
Vasút utca
Bethlen G. utca
Kerekes I. utca
Papp B. utca
Szivárvány utca
Mészáros utca
Jókai utca
Tó utca
Haladás utca
Tiszta utca
Bíró utca
Jónás Béla utca
Albert utca
Vajda utca
Rigó utca
Bura S. utca

20. Magyari utca
21. Nyár utca
22. Rác Laci utca

7. számú választókerület. Önkormányzati képviselő: Csányi Sándor
2011. év
Útkátyúk aszfaltozása történt 56 m2 felületen.
Nyílt és zárt csapadékelvezető árokrendszerek felújítása, karbantartása, javítása-mosatása
1.
2.
3.
4.

Sajó utca - 4. főcsatornáig
Délibáb utca
Villamos utca
Jókai utca

2012. év
Árok karbantartás, javítás,tisztítás:
1.
2.
3.
4.

Villamos utca
Szamos utca
Tisza utca
Pipacs utca

2013. év
Útkátyúzási munkák történtek 70 m2 felületen.
Árok karbantartás, javítás, tisztítás:
1.
2.
3.
4.

Csokonai utca
Nyár utca
Délibáb utca
Villamos utca

2014. év
Útkátyúzási munkák voltak 64 m2-en.
Nyílt és zárt csapadékelvezető árokrendszerek felújítása, karbantartása, javítása-mosatása:
1.
2.
3.
4.
5.

Délibáb utca
Villamos utca
Jókai utca
Haladás utca
Nyár utca
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8. számú választókerület. Önkormányzati képviselő: Pánti Ildikó
2011. év
Útkátyúk aszfaltozása történt 51 m2-en.
Nyílt és zárt csapadékelvezető árokrendszerek felújítása,karbantartása,javítása-mosatása:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Délibáb utca
Kinizsi utca
Villamos utca
Bethlen G. utca
Arany J. utca
Jókai utca

2012. év
Szintén a Kistérségi Társulás által pályázaton nyert támogatás nyújt lehetőséget a Széchenyi
sgt. 69. szám alatti bölcsőde épület, valamint a Püspökladányi út 33. szám alatti Családsegítő
Központ Sallai u. felőli épületszárnyának felújítására. A felújítás keretében nyílászárók cseréje,
homlokzatszigetelési munka, valamint fűtésrekonstrukció és egyéb felújítási munka történik.
A Sallai úti épületnél statikai megerősítésre is sor került összesen 21.134.938.-Ft összértékben.
A Széchenyi sgt. 69. sz. alatti bölcsőde felújításának bruttó költsége 9.231.250.-Ft.
A befejezési határidő mindkét épület esetében 2012. 03. 30-a, ettől függetlenül a munkavégzés üteme azt mutatja, hogy a felújítási munkák határidő előtt el fognak készülni.
Karcag Kistérség hulladéklerakóinak rekultivációs programja KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0002.
A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 2.3.0. keretén belül pályázati kiírás került
közzétételre „ A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” címmel. A támogatás célja, hogy a felszíni és felszín alatti vizek további szen�nyezésének megakadályozása és a környezetterhelés érdekében csökkentése érdekében, - összhangban az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos
egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006 (IV.5.) KvVM rendelettel – térségi szinten rekultiválni kell a környezetet és a lakosságot is folyamatosan veszélyeztető régi, műszakilag nem
megfelelő bezárt, illetve felhagyott települési szilárdhulladék-lerakókat. A Karcagi Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 49/2007. (XI.15.) KTT sz. határozatával döntött a pályázat benyújtásáról. A benyújtott pályázatban a kistérség az illetékességi területén öt szilárdhulladék-lerakó hely rekultivációjára pályázott az alábbi bontásban: Kisújszálláson 2, Karcagon 1,
Berekfürdőn 1, Kunmadarason 1 régi lerakó tájba illesztését vették tervbe.
Az előkészítő munkák keretében sor került, a területek lőszermentesítésére, közbeszerzési
feladatok ellátására, illetve közbeszerzési eljárás keretében a projektmenedzsment kiválasztására, a részletes megvalósíthatósági tanulmány (továbbiakban: RMT), egyéb tanulmány, vízjogi engedélyes tervek elkészítésére és az engedélyeztetésére. PR tevékenységek keretében a projekt bemutatása érdekében honlap került kialakításra, amelyet a http://www.jnszsportszov.
hu/keop/index.html linken lehet megtekinteni.
A 2. fordulóra vonatkozó közbeszerzési dokumentumok minőségbiztosítása a közreműködő
szervezet részéről megtörtént.
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Az 1. forduló zárójelentése elfogadásra került, ezzel lezártnak tekintendő az előkészítési szakasz, amelynek az összköltsége az alábbiak szerint alakult:
Támogatás 85%
41.946 458

Saját forrás 15%
EU önerő alap támogatás 50%

Átvett pénzeszköz 50%

Összköltség
100%

3.701 158

3.701 158

49 348 774

A projekt megvalósítására vonatkozó 2. fordulós pályázat benyújtása 2010. február 26-án
megtörtént. A pályázatot az Irányító Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte költségcsökkentéssel. Ennek alapján a projekt bruttó 1.369.802.267.- Ft összegű támogatásban részesül.
Támogatás összege: 1.369.802.267.- Ft. Támogatás mértéke: 100% az elszámolható költségek vonatkozásában. Teljes beruházási költsége a nem elszámolható költségelemekkel:
1.370.319.767.- Ft. A projekt teljes költsége tartalmaz nem elszámolható költséget is - bruttó
517.500 Ft -, amely költséget a pályázó biztosítja Kisújszállás Város Önkormányzatától átvett
pénzeszközből.
A 2. forduló Támogatási Szerződésének megkötése 2010. szeptember 23-án megtörtént.
Jelen pályázat keretében a Karcagi Kistérség területén megvalósítandó projekt négy település
hulladéklerakója rekultiválását tűzte ki célul a következő tartalommal:
--Berekfürdői lerakó: Végleges lezárás az áthalmozott hulladék rostálásával
--Karcagi lerakó: Végleges lezárás az áthalmozott hulladék rostálásával
--Kisújszállási „régi” lerakó: Végleges lezárás az áthalmozott hulladék rostálásával
--Kisújszállási „új” lerakó: Kétütemű lezárás a rézsűk első ütemben történő végleges le-zárásával
--Kunmadarasi lerakó: Kétütemű lezárás a rézsűk első ütemben történő végleges lezárásával
A rekultiválandó hulladéklerakók közül a Berekfürdői, a Karcagi, a Kisújszállási „régi” lerakó esetében elégséges a hulladéklerakó lezárása egy ütemben történő végső záró rétegrendszer
építésével. A rekultiváció során áthalmozandó hulladékrostálásra kerül a hasznosítható anyagok kinyerése érdekében. A leválasztott közepes frakció a kiegyenlítő rétegben, a finom frakció
a fedőrétegben kerül felhasználásra, amennyiben az analitikai vizsgálatok során nem találnak
a hasznosítást kizáró szennyezést bennük. A rekultivációs rétegrend a 20/2006. (IV.5.) KvVM
rendelet előírásainak megfelelő. A lerakókon a bomlási folyamatok jobbára lezajlottak, gázkezelő létesítmények kiépítése nem indokolt, gázkiszellőző kutak telepítése is csak a Berekfürdői
lerakó esetében szükséges. Ezzel összhangban süllyedésmérő pontok kiépítése is csak Berekfürdőn tervezett. Mindhárom lerakó esetében szükség van 3 – illetve Kisújszállás esetében 2 talajvíz figyelő kút telepítésére. Új övárok kialakítására nincs szükség, de Karcagon a meglévő
csapadékvíz elvezető árkot ki kell tisztítani. A lerakók gyepesítéssel, vizes élőhelyek kialakításával, cserjésítéssel lesznek a tájba illesztve.
A rekultiválandó hulladéklerakók közül Kunmadaras és Kisújszállás „új” lerakója esetében
szükséges a két ütemben történő lezárás, tekintettel arra, hogy a szóban forgó lerakókra egészen 2007-ig szállítottak be hulladékot és a lerakott hulladék mennyisége jelentősen meghaladja a 10 000 m3-t. Az áthalmozandó hulladékból ez esetben is rostálással javasolt elkülöníteni
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a hasznosítható frakciókat. A rekultivációs rétegrend a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet előírásainak megfelelő, azonban a Kedvezményezett terheinek csökkentése érdekében a kétütemű
lezárás első ütemében már végleges lezárásra kerülnek a rézsűk, így a második ütemben csak
a vízszintes felületek végleges lezárására van szükség. A lerakókon zajló bomlási folyamatok
során képződő depóniagáz összetétele nem indokolja gázkezelő létesítmények kiépítését, elegendő gázkiszellőző kutak telepítése. Mindkét lerakón süllyedésmérő pontok telepítése tervezett. A lerakók monitoringja keretein belül Kunmadaras esetében 3 talajvízfigyelő kút kiépítése
szükséges, Kisújszállás esetében a meglévő monitoring kutak elegendőek. A csapadékvizek elvezetése érdekében Kisújszálláson a meglévő övárok tisztítása, illetve mindkét lerakón új árok
kialakítása szükséges. A lerakók tájba illesztése gyepesítéssel, vizes élőhelyek kialakításával valósul meg. Ennek megfelelően lefolytatásra kerültek a szükséges közbeszerzési eljárások. A sikeres eljárást követően, folyamatban vannak a kivitelezésre vonatkozó szerződéskötések. Ezt
kővetően elkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. A megvalósítási ütemezés szerint a projekt vége 2012 nyarára várható. A rekultiválandó hulladéklerakók közül Kunmadaras és Kisújszállás „új” lerakója esetében szükséges a két ütemben történő lezárás. A jelen pályázat ezen
lerakók esetében csak az első ütem beruházási költségeit tartalmazza. A második ütem beruházási költségeire további pályázat keretében lehetséges forrást találni.
Árok karbantartás, javítás,tisztítás:
1. Villamos utca
2. Deák krt.
2013. év
Megtörtént a szeméttelepi út burkolatfelújítása. Szökőkút épült a Bátori utca végén. A Völgyeskert I. kertkapuhoz tartozó szórt útalap 875 méter hosszban készült el. A teljes bekerülési
költség 5.266.639.- Ft volt, melyből 480.000.- Ft lakossági hozzájárulásként jött össze.
Útkátyúzási munkák 250 m2
Árok karbantartás, javítás,tisztítás:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Nyár utca
Délibáb utca
Villamos utca
Kinizsi utca
Vasút utca
Bethlen G. utca
Fürst S. utca
Csokonai utca
Deák utca
Bercsényi utca
Liliom utca
Vörösmarty utca
Hunyadi utca
Akácos utca

2014. év
Útkátyúzási munkák 3 m2-en voltak.
Nyílt és zárt csapadékelvezető árokrendszerek felújítása, karbantartása, javítása-mosatása:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Deák utca
Liget utca
Csokonai utca
Futó I. utca
Hunyadi utca
Délibáb utca
Villamos utca
Kinizsi utca
Vasút utca
Bethlen G. utca
Bercsényi utca
Liliom utca
Vörösmarty utca
Jókai utca
Haladás utca
Báthory utca
Tiszta utca
Bíró utca
Bihari utca
Jónás B. utca
Albert utca
Vajda utca
Akácos utca
Bimbó utca
Bocskai utca
Nyár utca
Nyester Ferenc
Építési-Műszaki, Kereskedelmi és
Környezetvédelmi Iroda vezetője

Költségvetési, Gazdálkodási és Kistérségi Iroda
Lakás és helyiséggazdálkodás
A lakás-és helyiséggazdálkodási ügyekkel kapcsolatos ügyintézés 2013. január 01. napjáig
az Igazgatási és Szociális Iroda Igazgatási Csoportjához (Karcagi Polgármesteri Hivatal fsz. 53.
számú irodahelyiség) tartozott.
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2013. január 01. napját követően a fenti feladatok átkerültek a Költségvetési, Gazdálkodási
és Kistérségi Iroda Gazdálkodási és Kistérségi Csoportjához (Karcagi Polgármesteri Hivatal I.
emelet 23. számú irodahelyiség).
A Karcag Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/1994. (I.
12.) rendelete 2013. június 29. napján hatályát vesztette, és ezzel egyidejűleg hatályba lépett a
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Karcag Városi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 21/2013. (VI. 28.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: lakásrendelet), amely szabályozza az önkormányzati tulajdonban lévő lakásokkal és helyiségekkel kapcsolatos feladatokat.
I. Lakásgazdálkodás
A Karcag Városi Önkormányzat tulajdonában jelenleg 155 db önkormányzati bérlakás van.
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások gazdálkodásával kapcsolatos feladatok rendkívül széles körűek. Elkészítjük a lakások bérbeadásáról; a lakásbérleti jogviszony meghosszabbításáról; a lakás, pályázat útján történő hasznosításáról; a lakáspályázatot benyújtott pályázók
személyének kijelöléséről szóló előterjesztéseket.
A megüresedő vagy újonnan épült lakások bérlőjét nagy többségben pályázat útján kell
kiválasztani. A határidőben beérkezett pályázatokat minősítjük, aszerint, hogy a pályázat
tartalmazza-e az elbíráláshoz szükséges adatokat, információkat, valamint, hogy a lakástörvény és a fent megjelölt helyi lakásrendelet alapján az igénylővel köthető-e törvényesen bérleti szerződés.
Vannak olyan, a rendeletben meghatározott esetek, amelyeknél nem kell pályázat útján kijelölni a lakás bérlőjét: (Pl.: ha az Önkormányzat szakember lakáshoz juttatása céljából kívánja a
lakást bérbe adni, városi, intézményi, munkáltatói érdekből; ha a lakást életveszélyessé válása
miatt kellett kiüríteni; ha elemi csapás vagy a lakás életveszélyessé válása miatt szükséges család
elhelyezése, s a család lakhatási lehetőségét más formában megoldani nem tudja; ha a lakás bérleti jogviszony időtartama lejárt és a hatáskörrel rendelkező annak meghosszabbításáról dönt;
ha a pályázat eredménytelenül zárult, dönthet a lakás más irányú hasznosításáról, a költség elven megállapított lakbér alkalmazása mellett bérbe adott lakás esetén).
A lakásbérlet lehet szociálisan rászorult (szociális jellegű), nem szociális jellegű és költségelven megállapított.
A képviselő-testületnek a bérbeadásról szóló döntését követően előkészítjük a lakásbérleti
szerződést, amelyet a Polgármester - mint bérbeadó – megköt a bérlővel. A bérleti szerződésben megállapodnak a jogokról és kötelezettségekről, a fizetendő bérleti díj és külön szolgáltatások díjainak összegéről, lakás karbantartását, felújítását érintő kérdésekről, a bérleti jogviszony időtartamáról.
Lakásbérleti jogviszony hosszabbítása
A lakásbérleti jogviszony időtartama legtöbb esetben határozott időre szól. A bérleti jogviszony lejártakor a bérlő írásban kérheti a bérleti joga időtartamának meghosszabbítását.
A meghosszabbításról szóló kérelmet átvesszük, megvizsgáljuk (szociális jellegű lakásbérlet-
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nél különösen a család egy főre jutó jövedelmét). A bérleti jogviszony meghosszabbításáról a
Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt. A határozatnak megfelelően módosítjuk a lakásbérleti szerződés vonatkozó részeit, majd a Polgármester aláírására bocsátjuk.
Üzemeltetés
Az önkormányzati lakások üzemeltetője 2008. január 01. napjáig a Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága volt, ezt követően a Nagykun-Ház Ingatlankezelő Területfejlesztési és Szolgáltató Kft. vette át az üzemeltetéssel járó feladatokat.
A Nagykun-Ház Ingatlankezelő Területfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2011. szeptember 01.
napjától beleolvadt a Karcagi „Erőforrás” Vagyonhasznosító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaságba (Rövidített név: Karcagi „Erőforrás” Kft., Székhely: 5300 Karcag, Kossuth tér 14. sz.).
Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a Kft. ügyintézőivel, egyeztetjük a lakbérhátralékosok adatait és az önkormányzati lakásokkal, helyiségekkel kapcsolatos feladatokat (karbantartás, felújítás).
Lakbér mértéke
Az önkormányzati lakások lakbérének mértékét a lakásrendelet állapítja meg.
A lakbér mértéke függ az ingatlan korától, komfortfokozatától, valamint attól, hogy a bérlakás szociális vagy nem szociális kategóriában (figyelembe véve a bérlő anyagi és szociális helyzetét) adható bérbe.
A költségelven megállapított lakbért a Széchenyi Terv keretében épült, 2001. évben átadásra
került 2 X 6 db Nagyvénkertben található lakás esetében alkalmazzuk.
A lakbér mértékét a képviselő-testület emelheti. Figyelembe veszik a környező települési önkormányzatok által alkalmazott lakbérek mértékét, illetve az évenkénti inflációs változásokat.
A rendelet módosítását előterjesztjük a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak is, amelyet végül a képviselő-testület fogad el.
Bérleti jogviszony megszűnése
A lakásbérleti jogviszony megszűnhet a bérlő bérleti jogáról való lemondásával, a bérlő halálával vagy a bérleti szerződés felmondásával.
A bérleti szerződés bérbeadó általi felmondására legtöbb esetben a lakbér nem fizetése miatt kerül sor.
II. Helyiséggazdálkodás
Az Önkormányzat tulajdonában jelenleg 133 db nem lakás céljára szolgáló helyiség van.
A helyiségek hasznosításáról minden alkalommal megadja véleményét a Gazdasági Tanácsadó Testület. Előkészítjük, majd a Képviselő-testület elé terjesztjük a nem lakás céljára szolgáló
helyiség bérbeadásáról, a helyiség pályázat útján történő hasznosításáról, a helyiségre pályázatot benyújtott pályázók személyének kijelöléséről szóló előterjesztéseket.
Bérlő kiválasztásának feltételei
A megüresedő – vagy újonnan épült - nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőit főszabály
szerint pályázat útján kell kiválasztani.
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A Képviselő-testületnek lehetőséget ad a lakásrendelet a nem lakás céljára szolgáló helyiség
bérlőjének pályázaton kívüli kijelölésére (pl.: életvédelmi célokat szolgáló /pl. polgári védelmi/
helyiségek; a tevékenységet átvevő és azt a korábbi bérleményben folytatni kívánó új szervezet,
vagy személy által igényelt helyiség esetén; vagy, ha a helyiséget a képviselő testület írásbeli kérelemre közösségi, városi érdekből adja bérbe; ha a Képviselő testület a bérlő kérelmére a bérleti szerződés lejárta után azt meghosszabbítja; ha a bérlő az általa bérelt helyiség valamelyik
határoló fala melletti, vagy az épület belső udvarában lévő raktár, pince vagy garázs helyiséggel
bérleménye kiegészítését kéri).
A képviselő-testületi döntés megszületését követően aláírásra előkészítjük a helyiségbérleti
szerződéseket, amelyet a Polgármester - mint Bérbeadó – megköt a bérlővel. A helyiség-bérleti
szerződésben megállapodik a bérlővel a jogokról és kötelezettségekről, a fizetendő bérleti díj és
külön szolgáltatások díjainak összegéről, a bérleti díj évenkénti emeléséről, helyiség karbantartását, felújítását érintő kérdésekről, a bérleti jogviszony időtartamáról.
Bérleti jogviszony időtartama, meghosszabbítása
A helyiségbérleti jogviszony időtartama a legtöbb esetben határozott időre szól. A bérleti
jogviszony lejártakor a bérlő írásban kérheti a bérleti joga időtartamának meghosszabbítását.
A benyújtott kérelmet megvizsgáljuk. A meghosszabbításról ismételten kikérjük a Gazdasági
Tanácsadó Testület véleményét, majd a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt.
A meghosszabbításnak megfelelően módosítjuk a helyiség-bérleti szerződés vonatkozó részeit, majd aláírásra bocsátjuk.
Üzemeltetés
Az önkormányzati helyiségek üzemeltetője 2011. szeptember 01. napjától – hasonlóan a lakásokhoz - a Karcagi „Erőforrás” Vagyonhasznosító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság lett.
A Kft. beszedi és nyilván tartja a bérleti díjakat, a külön szolgáltatások díjait, felszólítja a bérleti, külön szolgáltatási díjat határidőben nem fizető bérlőket a hátralék rendezésére, a díj hátralékok behajtása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi, javaslatot tesz a jelentős díj
hátralékosok esetében a bérleti szerződés felmondására.
Bérleti jogviszony megszűnése
A helyiségbérleti jogviszony megszűnhet a bérlő bérleti jogáról való lemondásával, a bérlő
halálával vagy a bérleti szerződés Bérbeadó általi felmondásával.
III. Elidegenítés
A Karcag Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 24/1994. (V. 25.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosítására és aktualizálására a 15/2008. (VI. 06.) Karcag Városi Önkormányzati rendelettel került sor.
Az önkormányzati bérlemények bérlőit elővásárlási jog és egyéb a fenti rendeletben foglalt
kedvezmények illetik meg.
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IV. Lakbér- és helyiségbérlet fizetési helyzete
A lakásrendelet alapján a Polgármester, mint Bérbeadó megköti a lakás- és helyiségbérleti
szerződéseket, amelyekben megállapodik a Bérlővel - többek között - a fizetendő bérleti díj és
külön szolgáltatások díjainak összegéről.
--A Karcagi „Erőforrás” Vagyonhasznosító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint
üzemeltető a lakásrendelet szerinti feladatokat látja el.
--A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) 34. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati lakások lakbérének mértékét és az önkormányzati lakbértámogatást önkormányzati rendelet állapítja meg.
--Az Ltv. 34. § (2) bekezdése értelmében a szociális helyzet alapján bérbe adott lakás lakbérének mértékét a lakás alapvető jellemzői, így különösen: a lakás komfortfokozata, alapterülete, minősége, a lakóépület állapota és településen, illetőleg a lakóépületen belüli fekvése, valamint a bérbeadó által a szerződés keretében nyújtott szolgáltatás alapján kell
meghatározni.
--A lakásrendelet rendelkezik a Karcag Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról.
--A lakbér mértéke függ az ingatlan korától, komfortfokozatától, valamint attól, hogy a bérlakás szociális vagy nem szociális kategóriában (figyelembe véve a Bérlő anyagi és szociális
helyzetét) adható bérbe.
--A lakásrendelet 29. §-a szabályozza a bérlakások lakbérének mértékét, továbbá az 1. sz. melléklet tartalmazza a külön szolgáltatásokat és azok díját.
--Az Ltv. 38. § (1) bekezdése alapján a felek a helyiségbér összegében szabadon állapodnak
meg. A helyiségbér mértékét a Karcag Városi Önkormányzat és a Bérlő között megkötött
helyiségbérleti szerződés tartalmazza.
--A bérleti díj mértékét utolsó alkalommal 2013. január 01. napjától módosította a Képviselő-testület.
--Az önkormányzat által bérbe adott lakások bérlői sajnos számos esetben nem, vagy csak
többszöri felszólítás, a lakásbérleti jogviszony felmondásának kilátásba helyezése esetén
tesznek eleget az amúgy jogszabályban, valamint a lakásbérleti szerződésben előírt lakbér
fizetési kötelezettségüknek.
--A lakbér hátralékosokat az üzemeltető is felszólítja lakbérhátralékuk rendezésére, dönt a
részletfizetés engedélyezéséről, a díj hátralékok behajtása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi. Ha a felszólításban előírt határidőn belül a bérlő a fenti kötelezettségének
nem tesz eleget, javaslatot tesz a bérbeadónak a jelentős díj hátralékosok esetében a bérleti szerződés felmondására. Ilyen esetben a bérbeadó nevében felszólítjuk a bérlőt a lakbértartozása - 8 napon belüli - rendezésére. Amennyiben a hátralékos a kötelezettségének nem
tesz eleget a bérbeadó további 8 napon belül írásban felmondással élhet. A felmondásról
szóló értesítést kiküldjük a bérlőnek és erről értesítjük az üzemeltetőt is.
Gazdálkodási tevékenység
Az önkormányzati gazdálkodás életében 1990. óta az elmúlt négy évben (2010-2014 között)
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voltak a legnagyobb változások, melyek jelentős kihatással voltak a gazdálkodásra. Az évenkénti változás az alábbiakban mutatható ki:
2010. év gazdasági eseményei
Még 2007-re nyúlik vissza az a döntés, mely szerint Karcag Város Önkormányzata „Karcag I. kötvény”bocsátott ki 4. 134.705.125 Ft-nak megfelelő összegben, svájci frankban. A kötvény felhasználásának jelentős része (73 %-a) 2007-2010. között történt meg. A kamatfizetési kötelezettség már a kibocsátás évében jelentkezett, míg a tőketörlesztésre négy év türelmi
idő vonatkozott. A kötvény tőkéének visszafizetése 2010 őszén kezdődött meg. A visszafizetési kötelezettség jelentősen megnehezítette Önkormányzatunk gazdálkodását, ugyanis az árfolyamváltozások miatt a kötvényadósság összege forintban elérte a 6.300.000.000-ot, így a tőketörlesztést ehhez az állományhoz arányosították.
Bár 2010. első három negyedéve még az előző ciklus gazdálkodásához tartozott, de szükséges bemutatni az akkori lépéseket is, mivel ezek jelentős kihatással voltak az Önkormányzat életére.
A pályázatokon elnyert, megítélt támogatásokról önkormányzatunk nem mondott le és a
tervezett cél megvalósítását – még az utólagos finanszírozás, és magas önrész (összességében
mintegy 550 millió Ft) ellenére is – vállalta, mivel erre fedezetet nyújthatott volna a még rendelkezésre álló kötvény.
2010. évben EU-tól és EU alapból finanszírozott működési és felhalmozási jellegű fejlesztésekre önkormányzatunk 2 db támogatási szerződést írt alá, és a költségvetési intézmények pedig 11 db támogatási szerződést, összességében 2.079.521 ezer Ft támogatási összegben.
Szükséges megemlítenünk, hogy az ERSTE Bank Hungary Zrt. 2010 év végén visszatartotta
az Önkormányzatunk által 2007. évben kibocsátott kötvényből óvadéki számlán lévő, működési célú felhasználásra tervezett 250 millió Ft-os keretösszeget. Így annak érdekében, hogy a
250 millió Ft-os hiány, illetve a felhalmozási célú támogatás előírt megelőlegezése ne okozzon
likviditási problémát, szükséges volt a 2010. évben igénybe venni 72.082 ezer Ft összegben a folyószámlahitel keretet és az illetmény, munkabér, tiszteletdíj és egyéb járandóság kifizetéséhez
100.000 ezer Ft összegű munkabérhitelt is.
2010. első negyedévében első hónapjában született döntés arról, hogy Karcag Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a Kátai Gábor Kórház 1.500.000 Ft, vissza nem térítendő támogatás elnyerése érdekében pályázatot nyújtson be a kórház fejlesztésére, melyhez az önkormányzat több mint 166.000.000 Ft összegben vállalta, hogy saját forrást biztosít. A pályázat
során jelentős fejlesztések végrehajtása valósulhatott meg. Így a járóbeteg-ellátásban korszerű diagnosztikai eszközök kerülhettek beszerzésre. Pályázat támogatásáról a döntés rövid időn
belül megszületett, a megvalósítása elkezdődött. Így a vállalt önrész biztosítására szükség volt.
Meg kell említeni még nyertes pályázatunkat a karcagi Gyógyvizű Strandfürdő felújítására,
melyhez előzetesen 230.000.000 Ft saját forrás biztosítása volt szükséges. Megvalósítás érdekében 2010 őszén megkezdődött az uszoda és öltözőépület bontása, így a beruházást mindenképpen végre kellett hajtani.
2008-ban kezdődött az ivóvíz minőség javítási program, melyben Karcag Kenderes városával közösen 2009. április 23-án Víziközmű Társulást alapított. A pályázatot az Észak-alföldi Regionális, Fejlesztési Ügynökséggel közösen készítette el a társulás. Az ivóvíz minőségének ja-

84

vítása kiemelt kormányzati program volt és az ma is. Ennek megvalósításától eltekinteni nem
lehetett. A pályázat elején a beruházáshoz, melynek bekerülési költsége közel nettó 1 milliárd
Ft volt, 40 % saját forrást kellett volna biztosítani, ezért szükséges volt a pályázat műszaki tartalmának csökkentése. A végleges költség így nettó 603 millió Ft-ra változott. A pályázat végül
100 %-os támogatásban részesült, de a kivett műszaki tartalmat visszahelyezni nem lehetett, így
kimaradt a lakott külterületek ivóvízzel való ellátásának lehetősége.
2011. év gazdasági eseményei
A 2011. évi költségvetés összeállításakor már kialakulóban voltak azok a megszorítási döntések, melyeket az Önkormányzat a stabilizálási célok megvalósítása érdekében már 2010-ben
tervezett. Év elején önkormányzatunk azzal a lehetőséggel tervezett, hogy az Erste Bank ki fogja engedni a meglévő kötvény 500.000.000 Ft-os, teljes összegét működési célok megvalósulására. Sajnos azonban erre nem került sor.
A 2008. év elején közbeszereztetett folyószámla vezetési és kapcsolódó hitelnyújtási szolgáltatás eredményeként 2012. december 31-ig igen kedvező kondíciókkal 300 millió Ft összegű
folyószámla-hitelkerettel és 100 millió Ft összegű munkabérhitel-kerettel rendelkezett az önkormányzat.
A likviditás megőrzése érdekében szükséges volt ajánlatot kérni a számlavezető pénzintézettől egy a meglévő folyószámla hitelkeretet módosító, azt kiegészítő, maximum 300 millió Ft
összegű keretre ajánlatot kérni. A bank 200 millió Ft többletkeret biztosítására tett ajánlatot 500
millió Ft hitelkeret biztosítéki értékű ingatlanfedezeti jelzálog nyújtása mellett. Az önkormányzat az ajánlatot kénytelen volt elfogadni.
A fenti intézkedések mellett az önkormányzat az alábbi takarékossági feladatok végrehajtásáról döntött:
--Karcag Városi Önkormányzat önként vállalt feladat volt a középiskolák fenntartása. A Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban több mint százéves hagyománya van a mezőgazdasághoz kapcsolódó szakoktatásnak. Az intézmény szakmai értékeinek
tovább gyarapítása és működtetése érdekében átadásra került a Vidékfejlesztési Minisztérium részére. Az épületek tulajdonjoga továbbra is Önkormányzaté maradt. Az eltelt időszakban a működtetés átadásával évekre figyelemmel jelentős megtakarítást ért el.
--a Körös úti tagóvoda 2011. szeptember 1-től határozatlan időre bezárásra került;
--A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatási intézmények feladatainak
hatékonyabb és költségtakarékosabb ellátása érdekében döntött a Györffy István Általános
Iskola, a Kiskulcsosi Általános Iskola és a Kováts Mihály Általános Iskola összevonásáról;
--Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy az Arany János Általános Iskolát és a Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégiumot összevonja, az intézmények személyi és tárgyi feltételeinek jobb kihasználása, a közoktatási feladatok hatékonyabb és költségtakarékosabb ellátása érdekében.
--A Karcagi Ifjúsági Ház, a Városi Csokonai Könyvtár, a Sport Szolgáltató Központ, valamint a
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 2011. július 1. napi hatállyal beolvadással egyesítésre került. A jogutód intézmény a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ, melynek új neve:
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár.
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--„A karcagi Kossuth Lajos utca – Attila utca útburkolat szélesítése, meglévő útburkolat megerősítése” című, ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0003. azonosító számú pályázat megvalósításától
visszalépett, a szerződéstől elállt.
A 2011. évi költségvetés előkészítése kapcsán a tervek szerint a beruházás megvalósításához
szükséges saját forrás összege (40 millió Ft) az önkormányzati saját bevételből került megtervezésre, de a bevételek realizálódása elmarad a tervezettől, így az önkormányzatnak nem állt
rendelkezésére az összeg. Figyelembe véve az önkormányzat hitelfelvételi korlátait megállapítható, hogy további hitelfelvételre sem volt lehetőség, így a saját forrásrész nem volt biztosítható.
--„A Nagykunság főtere – Karcag városközpont funkcióbővítő fejlesztése” című, ÉAOP-4.1.1/A_2-10-2010-0015 azonosító számú pályázat megvalósításától szintén visszalépett az önkormányzat és a szerződéstől elállt, mivel 289 millió Ft saját forrás biztosítására
lett volna szükség. A forrást csak fejlesztési hitelből lehetett volna fedezni, de a hitelfelvételi korlát ezt nem engedte.
--A Karcagi Laktanya Kft, valamint az „Erőforrás” Kft. tevékenysége 2004. óta jelentősen átalakult és 2011-re célszerűvé vált a két Kft. összevonása. A jogutód az „Erőforrás” Kft. lett. Az
intézkedéssel szintén jelentős megtakarításra tett szert a város, hiszen egy ügyvezetéssel, egy
felügyelő bizottsággal, egy könyveléssel és egy könyvvizsgálattal vált elvégezhető a feladat.
A gazdasági vállság elérte a vállalkozásokat is, az Orthovis Kft. vezetése bejelentette, hogy
2011. október 31.-vel megszünteti reumatológiai és balneológiai tevékenységét, így visszaadja
a balneológiai tevékenység működtetési jogát. Az önkormányzat a tevékenységet folytatni nem
tudta, így a fürdő területén található reumatológia bezárt. 2014. évben a stabilizáció hatására
sikerült a Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. vezetésével a szolgáltatást újraindítani a lakosság
legnagyobb megelégedésére.
Ebben az évben már kezdtek megjelenni az olyan pályázatok melyek nem vagy csak minimális saját forrást igényeltek. Ilyen volt a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című TIOP 3.4.2-11/1 azonosító számú pályázati felhívás. A Zöldfa utcai szociális otthon
felújítására 180 millió Ft támogatást nyert a fenntartó. A beruházás a befejezéséhez közeledik.
2012. év gazdasági eseményei
A 2012. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet előkészítésekor szembesült az önkormányzat azzal, hogy változott minden olyan törvény, ami a költségvetési rendelet-tervezet előkészítését megalapozza. 2011. december 23-án fogadta el az Országgyűlés az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvényt, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.
évi CXCIV törvényt és ezt követően jelentek meg a hozzájuk kapcsolódó végrehajtási rendeletek. A változások jelentősen szűkítik az önkormányzatok mozgástereit, különösen a működésiés fejlesztési- hitelek felvételeket szigorítja.
Már a költségvetési koncepció elkészítése során, de véglegesen a törvény és a hivatkozott jogszabály-módosítások hatályba lépését követően teljesen egyértelművé vált, hogy az állami finanszírozás, azon belül is az átengedett SZJA újabb csökkenése, azon túl a 2%-os Áfa emelkedés, valamint a közüzemi díjak átlagos 4,5 %-os növekedése miatt 2012. évben nagyon szigorú
és költségtakarékos gazdálkodást kell folytatni.
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A fentieknek megfelelően tovább folytatódtak a takarékossági intézkedések. 2012. január 1-től
a Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága átkerült a központi alrendszerbe, továbbá a Pénzügyi Szolgáltató Intézmény beolvadt a Városi Önkormányzat Városgondnokságba.
A Kórházzal kapcsolatos fenntartói jog és kötelezettség (ingatlanok és ingóságok tulajdonjogával együtt) a 2012. évi XXXVIII. tv. 2. § (1) bekezdése értelmében 2012. május 1-jével
a Magyar Államra szállt át. Az átadásról szóló törvény szerint az önkormányzati rendeletekben szereplő pályázati források saját összegére az állam továbbra is igényt tartott, ez az összeg
119 millió Ft volt.
Az országgyűlés a 2011. december 30-i ülésnapján elfogadta a víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX törvényt. A törvény rendelkezik arról, hogy a települési önkormányzatoknak kötelessége gondoskodni a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetéssel
kapcsolatos feladatokról. Azonban 2013. július 1. után nem adható működési engedélyt olyan
szolgáltatónak, aki az első alkalommal legalább nem éri el az 50 ezer felhasználói egyenértéket.
A fentiek alapján a Nagykun Víz-és Csatornamű Kft. a továbbiakban a fenti határidő után ezt
a szolgáltatást nem volt jogosult végezni, ezért önkormányzatunknak is szükséges volt csatlakozni olyan szolgáltatóhoz (amely állami és önkormányzati tulajdonban van), ami rendelkezik
legalább ezzel a felhasználói egyenérték üzemeltetési jogával.
A képviselő-testület 2011. október 24-ei ülésén döntött arról, hogy felhatalmazza Dobos
László polgármestert és Gyurcsek János alpolgármestert a víziközmű-szolgáltatásban közreműködő lehetséges partnerek felkutatására, az előkészítő tárgyalások és előzetes egyeztetések
lefolytatására a víziközmű-szolgáltatásról.
Több tárgyalási folyamat eredményeként az üzemeltetési ajánlatokat figyelembe véve a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság adta a legkedvezőbb ajánlatot, a bérleti és üzemeltetési szerződés vele került megkötésre.
Karcag városában a víziközmű vagyon vegyes tulajdoni viszonyok között szerepel a nyilvántartásokban. Részben Karcag Városi Önkormányzat tulajdonában, részben a Nagykun Víz-és
Csatornamű Kft. tulajdonában voltak a vagyonelemek. A víziközmű törvény változása kapcsán
szükséges egységesíteni volt a tulajdont az előírásoknak megfelelően.
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, az ellátásért felelős Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. nyilvántartásában szereplő víziközmű-vagyont 2012. december 31 napjával a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együttesen átvette.
Még ebben az évben a Kormány 1299/2011. (IX.1.) határozatában döntött arról, hogy szükségesnek tartja a járás, mint az állam szervezetének legalacsonyabb szintű területi és szervezeti
egysége kialakítását, melynek célja hatékonyabb, költségtakarékosabb és ügyfélközpontú területi közigazgatás megteremtése.
A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. mellékletének 10.3 pontja alapján karcagi székhellyel jött létre a Karcagi
Járási Hivatal.
A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló
2012. évi XCIII. törvény (továbbiakban: törvény) 2. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga leltár szerint, amelyek a jogszabály által
meghatározott, átvételre kerülő államigazgatási feladat ellátását biztosítják 2013. január 1-jén
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a feladata ellátásának időtartamára a Magyar Állam ingyenes használatába kerültek. Az államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyon alatt az átvett államigazgatási feladathoz kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó- és ingatlan-vagyont is érteni kellett.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (1) bekezdése alapján 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik – az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével – a köznevelési alapfeladatok ellátásról.
A Kormány 202/2012. (VII.27.) rendeletében döntött arról, hogy az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású
köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot jelöli ki.
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 13. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ képviseletében eljáró, az intézmény székhelye szerint
illetékes tankerületi igazgató lett a fenntartó.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény módosítása alapján a jelenleg állami fenntartású megyei múzeumi szervezetek 2013. január 1-jével megszűntek, azok a - nem megyeszékhely megyei jogú város területén
lévő - muzeális intézmények, amelyek 2012. december 31-én a megyei múzeumi szervezetek
tagintézményeként működtek, 2013. január 1-jétől a feladat ellátásához rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek egyidejű átadásával a működési engedélyükben meghatározott székhely szerint illetékes települési önkormányzatok fenntartásába kerültek.
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 292/2012. (XI.29.) „kt.” sz. határozatával döntött
--a Györffy István Nagykun Múzeum és a kiállítóhelyeinek az átvételéről,
--arról, hogy, a Györffy István Nagykun Múzeumot és kiállítóhelyeit önálló költségvetési intézményként fogja működtetni 2013. január elsejétől,
--az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait a Városi Önkormányzat Városgondnoksága
látja el.
--az intézményhez fog tartozni:
a. az Orvos- és Patika-történeti kiállítás, Karcag, Széchenyi sgt. 45.
b. a Szélmalom, Karcag, Vágóhíd út 22.,
--és szakmai segítséget fog nyújtani a Kövesdaráló (Karcag, Kisújszállási út 18.) működtetéséhez.
2012. évben befejeződött a Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógia Szakszolgálat két
tagintézményének fejlesztése, korszerűsítése ÉAOP-4.1.1/A-2-10-2010-0015 pályázat felújítással, mely az ellátási színvonal csökkenése nélkül valósult meg.
2013-2014. év gazdasági eseményei
Az Országgyűlés 2012. december 18-án megalkotta a 2012. évi CCIV. törvényt Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről, mely törvény alapjául szolgál az önkormányzatoknak,
hogy megalkossák helyi költségvetési rendeleteiket. A 2013 évi költségvetési törvény alapjai-
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ban megváltoztatta az önkormányzatok finanszírozási rendszerét, figyelembe véve a feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályi változásokat az alábbiak szerint módosulnak az ez évi gazdálkodási folyamatok:
1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás,
településfejlesztés, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását 2013-tól egy - az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja.
Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó
elismerhető kiadás csökkentésre kerül a helyi bevételek meghatározott mértékével (a gépjárműadó önkormányzatoknál maradó része, az iparűzési adó esetében az elvárt összeg, valamint
az egyéb helyi adók összegének fele), és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a
központi költségvetés támogatást.
2. Az átengedett bevételek rendszerének átalakítása
A helyi önkormányzatoktól az államhoz történő feladat-átcsoportosítással egyidejűleg az államhoz kerülő feladatok finanszírozásához szükséges, eddig az önkormányzatokat megillető
átengedett források rendszere is újragondolásra került.
Az államhoz kerülő feladatok finanszírozásával összefüggésben 2013. évtől megszűnik a főváros és a megyei jogú városok illeték bevételi részesedése. Főként szintén a feladatváltozásból eredően a gépjárműadó átengedés mértéke is csökken, 100%-ról 40%-ra, továbbá a
helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés megszűnik (a feladat-átcsoportosításhoz
kapcsolódó részük átkerül az érintett fejezetbe, a feladat-átcsoportosítással nem érintett pedig
a fentebb említett általános jellegű támogatásba épül be).
A jövedelemkülönbség mérséklés rendszere is megszűnik, helyette az átalakított támogatási
rendszer egésze, benne pedig elsősorban a fentebb említett általános működési támogatás segíti hozzá az önkormányzatokat az egyenlő esélyű feladatellátáshoz.
A helyi adók – így az iparűzési adó – rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti.
Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz.
3. Köznevelés
A Kormány döntése értelmében a nemzeti köznevelési rendszert azzal a céllal kell újjáépíteni, hogy az minden gyermek számára megadja a valódi lehetőséget és esélyt a lelki – szellemi
–testi szempontból egyaránt igényes és építő neveléséhez, oktatásához. Az átalakítás sikeres elvégzéséhez függetleníteni szükséges az oktatás színvonalát az önkormányzatok anyagi helyzetétől, és az államnak meghatározó szerepet kell vállalnia a köznevelésben, ami az esélyegyenlőség növelésével párhuzamosan az intézményrendszer átalakítását is eredményezi.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény kimondja az állam felelősségét, illetve
azt, hogy az állami feladatellátás az eddigi állami-önkormányzati feladatmegosztás jelentősen
megújuló formájában él tovább.
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--Az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja az önkormányzatok rendelkezésére, hogy az
itt dolgozó – a szaktörvény feladatszervezési (csoport átlag létszám, foglalkozási időkeret,
gyermekkel töltendő kötött idő) előírásai szerint elismert – pedagógus és a nevelő munkát
segítő létszám bérét a kereseteket meghatározó törvényi szabályozás kötelező szintjén teljes mértékben biztosítja, továbbá hozzájárul az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz.
--Emellett az önkormányzatok – főszabály szerint – állják az iskolák üzemeltetési költségeit,
valamint a gyermekek étkeztetését, ez utóbbi nevesített részbeni állami támogatása mellett.
--Az állam – a költségvetési törvény megfogalmazásában - jelentős terhet vesz le az önkormányzatok válláról az iskolai oktatás területén, hiszen a pedagógusok és a szakmai munkát
közvetlenül segítők bérének finanszírozását átvállalja, közvetlenül biztosítja, ugyanúgy,
mint a szakmai munka dologi kiadásait. Ez azt jelenti, hogy ezek forrása a jövőben az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében szolgálja a feladatot. Azonban az önkormányzatok részére jelentős terhet rakott azzal, hogy az intézmények működtetése továbbra is az ő
költségvetésüket terheli, melyhez normatív támogatás nem biztosított.
A fenti feladatmegosztást követi a köznevelés ágazati irányításának a változása is. A szakmai
feladatokkal összefüggő fenntartói jogokat 2013. január 1-jétől a szakminiszter, az irányítása alatt álló országos intézményfenntartó központon, illetve az ehhez kapcsolódó megyei,
járási (tankerületi) intézményfenntartói hálózaton keresztül gyakorolja. A járási tankerületek kialakításához a járási székhely település önkormányzata volt köteles a szükséges helyi és
tárgyi feltételeket biztosítani.
Továbbra is kötelező önkormányzati feladat maradt azonban az önkormányzat közigazgatási területén lévő nevelési-oktatási intézményekben a gyermekétkeztetési feladatok ellátása,
mellyel összefüggésben feladatellátásunk a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Tagintézményében megszervezett gyermekétkeztetési feladattal bővült.
4. Szociális és gyermekjóléti ellátás
A szociális és gyermekjóléti ellátások terén is változások történtek 2013. évben. A módosítások értelmében az önkormányzati szektor szerepe az alapellátások területére fog koncentrálódni, az érintettek minél komplexebb „otthonközeli” ellátása érdekében.
A pénzbeli ellátások terén fontos változás, hogy egyes segélyek kikerülnek a jegyzőhatásköréből 2013. január 1-jétől a normatív ápolási díjról, az időskorúak járadékáról és az óvodáztatási támogatásról a járási kormányhivatalok fognak dönteni.
A jegyzői hatáskörben levő segélyek a jövőben „létalapként” egyesülnek. E kategóriaegységesebb rendszerként fogja össze a jelenlegi jövedelemhez, vagy különböző élethelyzetekhez kapcsolódó támogatásokat (megtartva ugyanakkor az egyes élethelyzetek különbözőségéből eredő eltéréseket).
Egyéb ágazati feladatok
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2013-ban jelentősen eltér a korábbi évek gyakorlatától. 2012-ben a kultúra támogatása része volt a települési önkor-

90

mányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai jogcím előirányzatának. 2013.
évben viszont a kulturális feladatokra – azon belül a kulturális javak védelmére, a muzeális intézményekre, a közművelődési és a nyilvános könyvtári ellátásra szolgáló támogatás önállóan
és kötött felhasználásúan jelenik meg. Újdonság még továbbá, hogy a megyei múzeumok tagintézményei az illetékes települési önkormányzatok fenntartásába kerültek.
A Kormány a közigazgatás átalakításának keretében a helyi igazgatás és önkormányzás –
mint az egyik legfontosabb alappillér – hatékonyabbá tétele érdekében az önkormányzatokra
vonatkozóan újraszabályozta mind a sarkalatos, mind az önkormányzatok mindennapi működését rendező törvényeket, és a feladatok végrehajtását biztosító előírásokat.
Ennek alapján, a helyi önkormányzás feladatainak újrastrukturálása mellett az önkormányzati gazdálkodás feltételei és módja is megváltoztatásra került. Ahhoz azonban, hogy az önkormányzatok meg tudjanak felelni a számukra az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott – szigorúbb – gazdálkodási
szabályoknak és az új feltételek mellett is biztosítható legyen a közszolgáltatások megfelelő színvonalú ellátása, a pénzügyi-gazdasági rendszerük alapjainak megszilárdítása is szükséges, azaz
rendezni kell az eddigiekben mind a működésüket, mind a fejlesztéseiket segítő, de korábban az
állam által nem fedezett kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások sorsát.
Önkormányzatunk esetében a pénzintézetek felé 2012. december 31-én a fennálló adósságállomány tőke részét az alábbi táblázat tartalmazza:
Devizanem

2012. december 31-ei
MNB középárfolyam

2012. december 31én fenn álló
tőketartozás
összege HUF-ban

25.657.272,00

CHF

241,06

6.184.941.988

OTP Bank Nyrt

25.272.576,00

HUF

25.272.576

Raiffeisen Bank Zrt

141.664.025,46

HUF

141.664.025

2012.december 31-én
fenn álló
tőketartozás

ERSTE Bank Zrt

Hitelező
megnevezése

Összesen:

6.351.878.579

A „Karcag I. Kötvény”-ből a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Magyar Állam és a Karcag Városi Önkormányzat, valamint az Erste Bank Hungary Zrt. között létre jött ”Tartozás átvállalási Szerződés” alapján, 18.909.063,- CHF tőke összeget és 49.985,48 CHF kamat összeget
vállalt át az állam.
A 2012. december 31-én a számlavezető Raiffeisen Bank Zrt-nél fennálló folyószámla hitel
(99.165 ezer Ft) és kamata (268 ezer Ft), valamint az OTP Bank Nyrt-nél fennálló fejlesztési hitelek (útalap építésre, csapadékvíz elvezetést szolgáló beruházáshoz, belvízrendszerek építéséhez és felújításához 17.691 ezer Ft) 2013. évben a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72. §-a alapján a Magyar Állam által szintén átvállalásra került. Az
Önkormányzat fennálló kötelezettsége ezen összegekkel csökkent.
Beruházási, fejlesztési feladataink tekintetében 2013. évben is igyekeztünk minél nagyobb
mértékben kihasználni a pályázati lehetőségeket, fő szempontként figyelembe véve a támogatás intenzitását, illetve a szükséges önerő mértékét. 2013. évben a Belügyminisztérium támoga-
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tásával felépült a Liget úti Sportpálya új öltözőépülete. Európai Uniós és hazai forrásból megkezdődött az ÉAOP 4.1.1/A-11-2012-0005 pályázat keretében a Kuthen úti Óvoda felújítása, az
ÉAOP 4.1.2/A-12-2013-0082 pályázat keretében a Háziorvosi Intézmény felújítása, valamint
az ÉAOP 5.1.1/D-12-2013-0021 pályázat keretében megkezdődtek a Városközpont Rehabilitációs projekt munkái is.
A költségvetési főösszeg alakulását 2010-2014. között összességében az alábbi táblázat
mutatja:

A csökkenés oka a Kátai Gábor Kórház és a Tűzoltóság ingó- és ingatlan vagyonának állami
tulajdonba vétele volt, melyet mérsékelt a rendszerfüggő és a rendszerfüggetlen víziközmű vagyon önkormányzati tulajdonba kerülése.
Ebben az időszakban 366.821 e Ft nettó összegben történt vagyonértékesítés. Az értékesített
vagyon stratégiai célokat szolgált, pl. Ipari Park bővítése, Ipartelep értékesítése munkahelyteremtés céljából (Laktanya), valamint a Református Egyház oktatásának fejlesztése érdekében
(Kálvin u. 5. sz. alatti ingatlan) történt.
Az elmúlt 2 évben - az önkormányzat gazdasági stabilizálódásával egy időben – már nem került sor olyan jellegű vagyon értékesítésére, amely az Önkormányzat hasznosításában is jövedelmet termelhet, illetve a lakosság gazdasági érdekeit szolgálja.

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás
A Karcagi Kistérség Berekfürdő, Karcag, Kenderes, Kisújszállás és Kunmadaras településeket foglalja magába. A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulást 2004. június 29-én a Karcagi
Kistérség mind az öt településének önkormányzata hozta létre karcagi székhellyel.
A Társulás vezető, közös döntéshozó szerve a Társulási Tanács, melynek tagja az öt tagtelepülés polgármestere, azonos szavazati joggal.

A jelenleg kialakult gazdálkodási funkciók várhatóan kiegyensúlyozottan, hosszú távon finanszírozhatók és takarékos gazdálkodás mellett az Önkormányzat pénzügyi egyensúlya ezzel
együtt tartható lesz.
Az önkormányzat vagyonának alakulását (immateriális javak, tárgyi eszközök, üzemeltetésre átadott eszközök záró állománya) 2010-2014. között összességében az alábbi táblázat mutatja:

A Társulási Tanács elnöke Karcag város,- mint a társulási székhely település- polgármestere Dobos László, a Társulási Tanács választott elnökhelyettese Kecze István, Kisújszállás város
polgármestere. További tagjai: Márki Sándor, Kunmadaras Nagyközség Polgármestere, aki a
Pénzügyi és a Közbeszerzési Bizottságnak az elnöki tisztségét is betölti, Pádár Lászlóné, Kenderes város polgármestere, aki egyben a Pénzügyi és a Közbeszerzési Bizottságnak is tagja, valamint dr. Hajdu Lajos, Berekfürdő község polgármestere, aki egyben a Pénzügyi és a Közbeszerzési Bizottság tagja is.
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének működéséhez a személyi és tárgyi feltételeket a Karcagi Polgármesteri Hivatal biztosítja, a Költségvetési, Gazdálkodási és Kistérségi Irodáján belül.
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény
szabályozta a társulások működését 2013-ig. 2013. január 1-től a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) rendelkezései alapján
átalakításra kerültek a többcélú kistérségi társulások. Ezek szerint megszűntek a munkaszervezetek, erre a feladatra már nem is lehetett állami támogatást igényelni 2013. évre. 2013. július
1-től a társulás által fenntartott intézmények állami támogatásának igénylését a Mötv. rendelkezései alapján át kellett adni a társulás gesztor önkormányzatának.
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 7/2013. (IV.11.) KTT sz. határozatával döntött arról, hogy a Társulást 2013. július 1-e után is fenntartja. Ennek a feltétele az volt,
hogy a Társulás önkormányzatok közötti megállapodását át kell dolgozni a Mötv. rendelkezései alapján. Ez a 13/2013. (IV.25.) KTT sz. határozattal elfogadásra került.
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A társulás jelenleg az alábbi feladatokat látja el:
Egészségügy
Az egészségügyi feladat ellátását a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás a kistérségi központi
ügyelet kialakításával és megszervezésével biztosítja.
A 2004. évben nyert pályázati összegből beszerzésre került 1 db Suzuki Grand Vitara típusú személygépkocsi és minden településre 1-1 db számítógép. A Társulási Tanács az 1/2013.
(II.15.) KTT sz. határozatával döntött az ügyeleti gépjármű értékesítéséről az alábbiak szerint:
„A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 1.000.000 Ft támogatást nyújt az
Emergency Service Kft. által beszerzendő Suzuki személygépkocsi vásárlásához, valamint hozzájárul a Háziorvosi Ügyelet által üzemeltetett gépjármű értékesítéséhez min 800.000 Ft ös�szegben.” Suzuki SX4 típusú gépjármű beszerzése megtörtént 2013 áprilisában, amelynek működtetését az Emergency Service vállalta.
Az egészségügyi alapellátás és szakellátás szétválasztását kővetően a Háziorvosi rendelő 2013
augusztusától átkerült a Társulás fenntartása alá tartozó Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás
Idősek Otthona és Háziorvosi Intézményhez.
A közbiztonság helyi feladatainak ellátása
A Karcagi kistérség térfigyelő kamerarendszerének kiépítése:
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai - területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati
fejlesztések (TEKI), közbiztonságot szolgáló fejlesztések megvalósítása a bűnmegelőzés terén
támogatási pontja keretében benyújtott pályázat támogatásából településenként 4-4 kamera
telepítését tudtuk kivitelezni. A kamerák képei a Karcagi Rendőrkapitányságon folyamatosan
megfigyelés alatt vannak.
Közoktatási feladat
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás kötelezően ellátandó feladatai között szerepelt 2012.
december 31-ig a közoktatási feladatok ellátása.
Ezen belül a pedagógiai szakszolgálati feladatok, amely magában foglalja a logopédiai, nevelési tanácsadói, gyógytestnevelési valamint a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadói feladatokat. A feladatellátást biztosító intézmények a kistérséghez tartozó minden településen folyamatos ellátást biztosítanak egész tanévben az alábbiak szerint:
Karcagon a feladatellátó a Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat volt
Karcag közigazgatási területén a logopédiai feladatokat, valamint nevelési tanácsadás tekintetében Kisújszállás közigazgatási területének kivételével kistérségi szinten. Gyógytestnevelés és
a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadói feladatok esetében Karcag és Berekfürdő területén folyt ellátás.
Kisújszállás a társulás megalakulása óta ellátta a logopédiai feladatokat, valamint 2008. január 1-jét követően minden feladat ellátásában részt vett a Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon. Logopédia tekintetében ellátta Kisújszállás és
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Kenderes közigazgatási területét. Nevelési tanácsadás, gyógytestnevelés és Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásnál, pedig Kisújszállást látta el teljes körűen.
Kunmadaras és Berekfürdő közigazgatási területén a logopédiai ellátást Kunmadaras Önkormányzata látta el megállapodás alapján.
Kisújszálláson a szakszolgálati feladatok működtetése 2012 szeptemberétől kikerült a Társulás kereteiből, és átkerült egyházi fenntartásba.
2013. január 1-től a karcagi és a kunmadarasi feladatok ellátása átkerült a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felügyelete alá.
Így 2013. január 1-től a kistérségi szintű közoktatási feladat ellátás megszűnt.
Szociális és gyermekjóléti ellátás
A fenntartott intézmények az alábbi feladatokat látják el:
--Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
--Szociális alapszolgáltatások, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, idősek nappali ellátása, értelmi fogyatékosok napközi ellátása, tanyagondnoki szolgáltatás
--Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény
--Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása, átmeneti ellátás, demens betegek bentlakásos ellátása, egészségügyi alapellátás
--Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Bölcsőde Intézménye
--bölcsődei ellátás
--Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekek Átmeneti Otthona
--gyermekek átmeneti gondozása
--Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ
--Szociális alapszolgáltatások, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, nappali ellátás, időskórúak tartós bentlakásos szociális ellátása, átmeneti
ellátás, demens betegek bentlakásos ellátása, bölcsődei ellátás
Az intézmények fejlesztésének érdekében a pályázati lehetőségeket folyamatosan figyelemmel kísérjük. Ennek eredményeként az elmúlt időszakban az alábbi pályázatokat sikerült megnyernünk.
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény Zöldfa úti
telephelyének belső felújítására a „Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthonának fejlesztése” című (TIOP-3.4.2-11/1-2012-0005) pályázat keretében 100%-os támogatottsággal 180.000.000 Ft összegű támogatást sikerült elnyerni. A kivitelezési munkálatok folyamatban vannak.
Az intézmény külső felújítására vonatkozóan a „Karcagi Idősek Otthona épületenergetikai
fejlesztése” című (KEOP-5.5.0/B/12-2013-0292) pályázat keretében 85%-os támogatottsággal
131.281.700.- Ft összegű támogatást sikerült elnyerni. A kivitelezési munkálatok közbeszerzési
eljárása folyamatban van. Várhatóan szeptemberben elkezdődnek a munkálatok.
Az Észak Alföldi Operatív Program „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg
szakellátás fejlesztése” című pályázati felhívásra beadott „A karcagi egészségügyi alapellá-
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tás fejlesztése” (ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0082) pályázat keretében 100%-os támogatottsággal 60.000.000 Ft összegű támogatást sikerült elnyerni. A kivitelezési munkálatok folyamatban vannak.
A Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ felújítására 157 millió
Ft összegű támogatást nyert a Társulás. A megvalósításnak 5 fő eleme volt:
--A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének átalakítása
--Vásár u. 3. szám alatti melegítőkonyha kialakítása
--Idősek klubja részleges felújítása
--Ford tranzit típusú gépkocsi beszerzése
--jelzőrendszeres segítségnyújtás kiépítése 300 jelzőkészülékkel
A beruházás 2013. augusztus 16-án átadásra került.
Településfejlesztés
Karcag Kistérség hulladéklerakóinak rekultivációs programja:
A benyújtott pályázatban a kistérség az illetékességi területén 5 szilárdhulladék-lerakó hely
rekultivációjára pályázott az alábbi bontásban: Kisújszálláson 2, Karcagon 1, Berekfürdőn 1,
Kunmadarason 1.
A megvalósítási ütemezés szerint haladtak a kivitelezési munkálatok. Mind az öt lerakó átadása befejeződött. A projekt zárórendezvénye ünnepélyes keretek között 2013. június 28-án
került megrendezésre.
Karcagon a vállalkozó a lerakót 2013. június 21-én készre jelentette. Ennek során a kivitelezési munka befejeződött. A vízjogi üzemeltetési engedélyt megkaptuk. A hiányosságok – elégtelen füvesítés, vízmosások, cserjék nem mutatnak életjelt – a garanciális időszakban (24 hónap) folyamatosan rendezve lesznek.
Lőrincz Mária
Költségvetési, Gazdálkodási
és Kistérségi Iroda vezetője

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Karcagi Járási Hivatala
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatala nevében tisztelettel mutatom be az eltelt másfél év alatt végzett munkánkat.
A magyar kormány 2010-ben a területi közigazgatás átalakításával egy hatékonyabb, takarékosabb és ügyfélközpontú közigazgatás létrejöttéről döntött.
A járási hivatalok a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként kerültek
felállításra 2013. január 1-jével. A járási hivatalok legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása. Ennek alapján a járási hivatalokhoz kerültek a jegyző – kivételesen a polgármester,– hatáskörébe tartozó egyes államigazgatási ügyek; a megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveinek kirendeltségeivel a feladat- és
hatáskörükbe tartozó ügyek.
Az átalakítás nem járt létszámbővítéssel, hisz a polgármesteri hivatalokban dolgozó tisztviselők egy része átkerült a járási hivatalokba, a tárgyi eszközöket is az önkormányzatok biztosították.
Igen jelentős feladataink voltak az indulás hónapjaiban. Meg kellett találnunk az új szervezet működésének legjobb módját, össze kellett hangolni hat szakigazgatási szerv és a törzshivatal munkáját. Kidolgozásra kerültek a működésünket meghatározó szabályzatok (közel 40 darab). A járás valamennyi kormánytisztviselője példaértékűen dolgozott annak érdekében, hogy
mára már jól, zökkenőmenetesen végezzük feladatunkat.
A járás területén kiemelkedően jó munkakapcsolatot alakítottunk ki az önkormányzatokkal, polgármesterekkel, polgármesteri hivatalok jegyzőivel, munkatársaival. Köszönet a kiváló
együttműködő munkájukért.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal illetékességi területe 2013. január 01-től 5 településre (Karcag, Kisújszállás, Kenderes, Kunmadaras és Berekfürdő) terjed ki. A székhelyen kívül három kirendeltséget (Kisújszállás, Kenderes, Kunmadaras) működtetünk, Berekfürdőn ideiglenes ügysegéd látja el a lakossági igényekhez igazodva
az ügyfélfogadást.
A járás lakosság száma 45 321 fő. Lélekszám alapján a megye harmadik legnagyobb járása.
2013. július 26-tól a járás valamennyi szakigazgatási szervének illetékességi területe lefedi a járás területét, három szakigazgatási szerv három járást lát el.

96

97

Karcagi Járási Hivatal szervezeti struktúrája
Törzshivatal
1. Hatósági Osztály
Székhely: Karcag, Kossuth tér 1.
Kirendeltségek:
--Kisújszállás, Szabadság tér 1.
--Kenderes, Szent István út 56.
--Kunmadaras, Kossuth tér 1. Ideiglenes
ügysegéd: Berekfürdő, Berek tér 15.

2. Okmányirodai Osztály
--Karcagi Okmányiroda: Karcag, Kossuth
tér 1.
--Kisújszállási Okmányiroda: Kisújszállás,
Szabadság tér 1.

Szakigazgatási szervek
1. Karcagi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala Karcag, Kossuth tér 1.
Illetékességi területe: Karcagi járás
Székhely: Karcag, Kossuth tér 1.
Kirendeltségek:Kisújszállás, Szabadság tér
1.Kenderes, Szent István út 56.Kunmadaras,
Kossuth tér 1.
Ideiglenes ügysegéd: Berekfürdő, Berek tér
15.
2. Karcagi Járási Hivatal Járási Építésügyi
Hivatala
Karcag, Madarasi út 27.
Illetékességi területe:
--Karcagi járás
--Kunhegyesi járás,
--Tiszafüredi járás
3. Karcagi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatala
Karcag, Ady E. út 2.
Illetékességi területe:
--Karcagi járás
--Kunhegyesi járás,
--Tiszafüredi járás
4. Karcagi Járási Hivatal Járási Földhivatala
Karcag, Kossuth tér 1.
Illetékességi területe: Karcagi járás
5. Karcagi Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége
Karcag, Madarasi út 27.
Illetékességi területe: Karcagi járás
6. Karcagi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
Karcag, Városudvar 2.
Tiszafüredi kirendeltsége
Illetékességi területe:
--Karcagi járás
--Tiszafüredi járás
--Kunhegyesi járás
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Személyi feltételek:
A Karcagi Járás kormánytisztviselőinek létszáma 2013 decemberére elérte a 97 főt. A létszámnövekedés az illetékességi terület illetve a feladat növekedésből adódott. 2013. december
31-vel a falugazdászok a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához kerültek, ezáltal 5 fővel csökkent
az állományunk.
A járásban dolgozók szakmailag jól felkészültek, a tisztviselők 85 %-a felsőfokú végzettségű.
A kormánytisztviselők éves egyéni továbbképzési terv alapján kötelesek a szakmai továbbképzési programban részt venni. A képzések során több kolléga tett alapvizsgát, szakvizsgát,
titkos-ügykezelői vizsgát. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett kormányablak
ügyintéző képzésen, az elmúlt évben a Karcagi Járási Hivatal 19 munkatársa vett részt sikeresen és szerezte meg a kormányablak ügyintézői oklevelét. Ebben az évben további 6 munkatárs kezdte meg tanulmányait és várhatóan ez év novemberében záróvizsgáznak a képzés ismereteiből. Az oktatási program a közigazgatási szervezeti rendszer felépítésétől kezdődően az
egyes államigazgatási feladatok konkrét ügyintézéséig lebontva rendszerezi a munkatársak ismereteit, szélesíti a már meglévő tudást. A képzésben részt vett munkatársak képessé válnak az
ügyfelek elégedettségét maximálisan szolgáló, ugyanakkor magas szintű szakmai elvárásoknak
megfelelő ügyintézői feladatok ellátására.
Tárgyi feltételek
Járásunk az öt településen tíz épületben helyezkedik el. Ebből öt helyszínen a polgármesteri
hivatalokban - megkötött megállapodás alapján- biztosítják részünkre a működési feltételeket.
A 1909/2013.(XII.05.) Korm. határozat alapján használatunkba kerül a „TIGÁZ” épület (Karcag, Ady Endre út 4.), amely mérhetetlen nagy segítséget nyújt majd a lakosság hatékonyabb,
gyorsabb ügyintézéséhez. Várhatóan 2014. év őszén négy szakigazgatási szerv (Járási Földhivatal, Járási Építésügyi Hivatal, Járási Népegészségügyi Hivatal, Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal) átköltözhet a felújított épületbe.
A döntés előkészítésében, s meghozatalában való közreműködést tisztelettel megköszönöm dr. Fazekas Sándor miniszter úrnak és Varga Mihály miniszter úrnak. Segítségükkel
megvalósul, egy korszerű ügyfélszolgálati hely, amely a Karcagi járás állampolgárait méltón tudja majd szolgálni.
Informatikai rendszer:
A járás az önkormányzatoktól és a szakigazgatási szervektől átvett informatikai rendszerekkel kezdte meg a működését. Első feladatként az önálló országos hálózat kiépítésére került sor (NTG), ezáltal sikerült az önkormányzati hálózatokról leválni. Ezzel párhuzamosan
a heterogén, elöregedett és gazdaságtalan nyomtatók kiváltása kezdődött meg multifunkciós eszközökkel.
Természetesen nem csak a gépek, hanem a programok cseréjére is szükség volt, így új iktatórendszer, valamint hatósági programok kerültek bevezetésre.
A gépek elöregedése napjainkban égető probléma, melyre az év végén pályázaton elnyert új
gépek üzembe helyezése jelenthet megoldást. Ezek üzemeltetése azonban nagyobb előkészítést
igényel, mivel Linux operációs rendszerrel működnek, amelyek alá a jelenleg használt progra-
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mokat be kellett integrálni. Mindezek mellett az okmányirodák komplett informatikai eszközparkját is lecserélték.
Ügyintézés:
Elérhetőségeink:
Székhely: Karcag, Kossuth tér 1.
tel.: 59/500-660,
e-mail: karcag.jaras@jnszmkh.hu
honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok
Kirendeltségek:
--Kisújszállás, Szabadság tér 1. tel: 59/520-250, 59/520-.224, 59/500-255
--Kenderes, Szent István út 56. tel.: 59/328-106 59/328-251
--Kunmadaras, Kossuth tér 1. tel.:59/527-300, 59/328-251, 59/327-157
Ideiglenes ügysegédi hely
Berekfürdő, Berek tér 15. tel.: 519-003
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8-18 óráig, Kedd: nincs ügyfélfogadás, Szerda: 8- 16 óráig, Csütörtök: 13-16 óráig,
pénteken 8-12 óráig.
A Karcagi Okmányirodában bevezetett hétfői hosszított ügyfélfogadásunk (8 órától 20-óráig) az ügyfelek igényeihez igazodik. Ezzel is segítséget kívánunk nyújtani a járás polgárainak.
A Járási hivatalban több mint háromezer ügykört látunk el.
2013. évben a döntések száma 33 257 db volt. Az érdemi döntések ellen benyújtott jogorvoslatok esetében a másodfokon eljáró szerv 21 esetben azaz 0,0006%-ban változtatta meg a döntést. A számadatok tükrözik, hogy a jogszabályokat jól alkalmazó kormánytisztviselők dolgoznak a járásban.
Szeretném kiemelni a roma referens jelenlétét a hivatal életében, aki 2013. július 1-től látja el
feladatait. A roma lakosság részére nyújt segítséget a közigazgatási ügyek intézésében. Nagyon
jó visszajelzések vannak tevékenységéről.
Röviden az egyes osztályok, szakigazgatási szervek főbb tevékenységi területéről.
A Hatósági Osztály az általános hatósági, a járási hatósági feladatokat és az oktatással kapcsolatos kötelezéseket, nyilvántartásokat látja el, valamint a Helyi Védelmi Bizottság munkáját koordinálja.
Székhely:
5300 Karcag, Kossuth tér 1.
E-mail címe:
karcag.jaras@jnszmkh.hu
Központi telefonszám:
06/59/500-624, 500-664
Hatósági Osztályt vezeti:
dr. Czap Enikő járási hivatalvezető-helyettes
I. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben és annak
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott szociális hatósági feladatok:
Időskorúak járadéka: megállapítja az időskorúak járadékára való jogosultságot, szükség
esetén intézkedik annak megszüntetéséről. Elvégzi az időskorúak járadékában részesülők felülvizsgálatát.
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Ápolási díj: megállapítja az ápolási díjra való jogosultságot és annak összegét, intézkedik a
jogszabályváltozás alapján annak felemeléséről, illetve szükség esetén megszüntetéséről, elvégzi az ápolási díjban részesülők felülvizsgálatát.
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság: a szociálisan rászorult személy részére megállapítja az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot. Kiállítja a társadalombiztosítás
egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételére jogosító hatósági bizonyítványt. Gépi adathordozón - jogszabályban meghatározott határidők betartásával - továbbítja az egészségügyi szolgáltatásra jogosultakra vonatkozó adatokat.
Közgyógyellátás: megállapítja (alanyi- vagy normatív jogon) a kérelmezők közgyógyellátásra való jogosultságát. A közgyógyellátásra való jogosultság hiánya esetében elutasítja a kérelmet. A jogszabályokban foglalt feltételek megléte esetén a közgyógyellátásra való jogosultság megállapításához szakhatósági állásfoglalásra felkéri az illetékes egészségbiztosítási szervet.
II. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvényben és annak felhatalmazása alapján
kiadott rendeletekben meghatározott idegenrendészeti feladatok, mint pl. nyilvántartás vezetése a támogatásra jogosult menedékült, oltalmazott, illetve menedékes személy adatairól, a
jogszabályban meghatározott ellátásokról és támogatásokról.
III. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok, illetve a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben
meghatározott feladatok, mint pl. gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot közöl az állami intézményfenntartó központ és a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője számára, elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való
megjelenést.
IV. Feladata 2013. március 1-jétől a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény alapján az állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat és kérelem, továbbá az állampolgárságról lemondó nyilatkozat, valamint az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelem átvétele, a becsatolandó dokumentumok ellenőrzése, átvétele, az OpÁl rendszerben
történő regisztráció és adatok rögzítése. A kérelmet az állampolgársági ügyekben eljáró szerv
felé kell felterjeszteni.
V. Egyéb feladatok:
--hadigondozás: dönt a hadigondozási igényjogosultságról, a hadirokkant járadékosztályba sorolásáról és az orvosszakértői szerv szakvéleményében megjelölt gyógyászati segédeszköz, valamint a hadieredetű fogyatkozás megnevezéséről, pénzellátások - beleértve az
egyösszegű térítést és a temetési hozzájárulást is - megállapításáról és összegszerűségéről,
a hadigondozott közgyógyellátásra jogosító igazolványa és a hadigondozotti igazolvány kiadásáról, a pénzellátás szüneteltetéséről, megszüntetéséről, valamint a jogalap nélkül felvett
pénzellátás visszafizetéséről;
--a szociális igazgatás egyes ellátási formáiban (ápolási díj, időskorúak járadéka, egészségügyi
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szolgáltatásra való jogosultság) érintettek adatait a jogszabályban meghatározott módon és
formában tételesen számítógépre viszi, az adatállományt karbantartja, szükség esetén azokról összesítést készít;
--igazolást ad ki az ápolási díjban részesülő ügyfél részére, hogy védendő fogyasztóként regisztrálva legyen az adott szolgáltatónál;
--a Kormányhivatal Pénzügyi Főosztálya részére a járási hivatal illetékességi területére vonatkozóan az ellátások folyósításához kapcsolódó adatszolgáltatások biztosítása;
--ügysegédi feladatok ellátása Berekfürdőn.
VI. Szabálysértési hatósági feladatok:
Lefolytatja az általános szabálysértési hatóság hatáskörébe utalt szabálysértések miatt az eljárást és annak végrehajtási eljárását, gondoskodik a bíróság által kiszabott pénzbírság és a törvényben meghatározottak által kiszabott helyszíni bírságok végrehajtásáról, vezeti a szabálysértési nyilvántartási rendszer részét képező nyilvántartásokat.
VII. Környezet- és természetvédelmi feladatok:
--a vízügyi igazgatás szakterületen a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási
Alapba befizetendő összegek csökkentéséhez a szociális rászorultság esetén a szükséges igazolások kiadása, továbbá, ha a víziközmű-rendszerrel műszakilag ellátott ingatlan tulajdonosok a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül az ingatlant nem
köttetik be, hivatalból kötelezi őket a beköttetésre;
--földdel kapcsolatos feladat- és hatáskör ellátása, amely során szervezi a földkiadó bizottság
megválasztásának feladatait, és összehívja a részarány-földtulajdonosok közgyűlését, fegyveres biztonsági őrséggel, természetvédelmi őrszolgálattal és mezőőri szolgálattal való kapcsolattartás;
--a temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásának hatósági ellenőrzése, a temetkezési tevékenység folytatásával kapcsolatos hatósági engedélyezés, a temetkezési szolgáltatás felügyeletét ellátó hatósági feladatok végzése;
--ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági feladatok ellátása;
--állatvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása;
--villamos-energiával és földgázzal kapcsolatos hatósági feladatok ellátása;
--a nem védett természeti területen a nádaratás, illetve a nádas égetésének az engedélyezése.
VIII. Helyi Védelmi Bizottság munkájának előkészítése, működtetésének szervezése.
IX. Leltározási és selejtezési feladatok szervezése, koordinálása.
Okmányirodai Osztály
Székhely:
5300 Karcag, Kossuth tér 1. 59/500-652, 500-661, 500-662
Kirendeltség:
5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. 59/520-224, 520-225
E-mail címe:
okmanyiroda.karcag@jaras.jnszmkh.hu
Okmányirodai Osztály vezetője: dr. Bihari Gitta

102

A Karcagi Járási Hivatal Okmányirodai Osztálya 11 fő közreműködésével látja el feladatait.
Az okmányiroda főbb feladatkörei:
-- egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyintézés (alapítás, szüneteltetés, megszüntetés, módosítás)
--ügyfélkapu létesítése, módosítása, aktiválása, megszüntetése, ideiglenes ügyfélkapu véglegesítése
--közlekedési igazgatási ügyek (törzskönyv, forgalmi engedély, ideiglenes forgalomban tartási engedély, lassú járműre kiadott igazolólap kiállítása, cseréje, pótlása, állandó és ideiglenes rendszámtáblák kiadása, pótlása, járművek hivatalból vagy kérelemre történő forgalomból kivonása)
--útlevéllel, személyi azonosító igazolvánnyal, vezetői engedéllyel, nemzetközi vezetői engedéllyel, személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvánnyal kapcsolatos ügyek
--a Nemzeti Egységes Kártyarendszerrel (diákigazolvány, pedagógusigazolvány, oktatási igazolvány, polgárőri igazolvány) kapcsolatos ügyintézés
--parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés
--adatszolgáltatás jogszabályban meghatározott esetekben
Járási Gyámhivatal
Székhely:
Központi telefonszám:
E-mail címe:
Gyámhivatal vezetője:

5300 Karcag, Kossuth tér 1.
06/59/500-619
kissne.judit@jaras.jnszmkh.hu
Kissné Szendrei Judit

A Karcagi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala 10 fővel látja el a kormányrendeletben meghatározott, széleskörű, speciális szakmai tudást igénylő feladatait.
Kunmadarason, Kisújszálláson és Kenderesen a polgármesteri hivatalokban, kirendeltségek
útján történik a feladatellátás, míg Berekfürdőn szintén a polgármesteri hivatalban, ügysegéd
útján, összesen négy ügyintéző által, ezzel biztosítva, hogy az állampolgárok a lakóhelyükön intézhessék gyámhivatali ügyeiket gyorsan és hatékonyan.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak alapján fő feladatunk a gyermekek védelmét biztosítani a gyermekek mindenekfelett álló
érdekét figyelembe véve és a törvényben elismert jogaikat biztosítva.
A gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedéseink: védelembe vétel,családba fogadás,az ideiglenes hatályú elhelyezés,az átmeneti nevelésbe vétel,a tartós nevelésbe vétel,a nevelési felügyelet elrendelése,az utógondozás elrendelése, az utógondozói ellátás elrendelése.
Pénzbeli ellátások:a gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése,az otthonteremtési támogatás megállapítása.
A járási gyámhivatal hatásköre továbbá az örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról való
döntés is, továbbá gyámsági és gondnoksági ügyekben történő eljárás, az ezzel összefüggő peres- és esetleges büntetőeljárások, vagyoni intézkedések gyermekek, gyámoltak, gondnokoltak
ügyében, családi jogállás rendezési, házasságkötési, szülői ház elhagyási, illetve szülői felügyeleti joggal összefüggő feladatok.
Más szervek megkeresésére eseti- és ügygondnok kirendelések és a kapcsolattartási ügyek,
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amelyek érinthetnek családban nevelkedő és szakellátott (ideiglenes hatállyal intézeti keretek
között elhelyezett, átmeneti, tartós nevelt) gyermekeket is.
Járási Építésügyi Hivatal
Székhely:
E-mail címe:
Központi telefonszám:
Hivatalvezető:

5300 Karcag, Madarasi u. 27.
epitesugy.karcag@jnszmkh.hu
06/59/500-357
Monori Sándor

Ellátási terület: Karcag, Berekfürdő, Kunmadaras, Kisújszállás, Kenderes, Abádszalók, Kunhegyes, Nagyiván, Tiszabura, Tiszabő, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszagyenda, Tiszaigar, Tiszaörs,
Tiszaroff, Tiszaszentimre, Tiszaszőlős, Tomajmonostora települések
A Járási Építésügyi Hivatal jelenleg 4 fővel látja el feladatait.

A.) Építésügyi feladataink
1. Kiemelt feladatok
--A Kormány által rendeletben kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított általános építésügyi hatósági ügyekben,
--eljáró hatóságként az összevont telepítési eljárással kapcsolatos ügyekben,
--ha az integrált eljárásban építésügyi hatósági eljárás is lefolytatásra kerül, akkor a külön jogszabály szerinti közreműködő vagy társhatósági feladatok elvégzésében,
--a kihirdetett veszélyhelyzetben szükséges építésügyi hatósági intézkedések megtétele és a
kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő
építésügyi hatósági ügyekben, valamint
--az első fokú építésügyi hatóságot érintő kizárási ügyekben
első fokú kiemelt építésügyi hatósági feladatokat látunk el.
2. Építésügyi hatósági szolgáltatás
Az építtető kérésére az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem tervezett benyújtása előtt
építésügyi hatósági szolgáltatás keretében előzetes szakmai nyilatkozatot adunk azokban a kérdésekben, amelyek elősegítik a kérelem és a jogszabályok által előírt mellékletek szakszerű ös�szeállítását és sikeres benyújtását, a hiánypótlási felhívások megelőzése érdekében.
3. Helyszíni szemle
Az építési tevékenység helyszínén, annak környezetében vizsgáljuk:
--az illeszkedés követelményeit,
--hogy a meglévő állapotot rögzítő építészeti-műszaki dokumentáció tartalma a valóságnak
megfelel-e,
--hogy az érintett telken az építési, bontási tevékenység megvalósítható-e, a tevékenységet
megkezdték-e és a terveknek megfelelően folytatják-e,
--hogy az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotban van-e,
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valamint hogy a megvalósult építmény, építményrész az építési engedélynek és a hozzá tartozó építészeti-műszaki dokumentációnak megfelelően valósult-e meg.
4. Kötelezési eljárás
Hatóság a kötelezési eljárást folytatunk le hivatalból, kérelemre vagy más hatóság megkeresésére.
B.) Építésfelügyeleti hatósági feladataink
Kérelemre hatósági eljárást folytatunk le az építőipari kivitelezési tevékenység, illetve a bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvételére.
Ellenőrizzük:
--a bontási tevékenység megkezdésének bejelentése nélkül vagy a tiltásunk ellenére végzett
építési tevékenységet,
--az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását,
--azt, hogy az építési folyamat résztvevői rendelkeznek-e a tevékenység jellegének megfelelő jogosultsággal,
--az építőipari kivitelezési dokumentáció meglétét,
--az építési napló vezetését és annak tartalmát,
--az építtetői fedezetkezelőre vonatkozó előírások betartását.
--a meglévő építmények körében a jogszabályban előírt jókarbantartási kötelezettség teljesítését, valamint – az építésügyi és örökségvédelmi hatósággal együttműködve – azt, hogy a
műemlékek műszaki állapota nem veszélyezteti-e a műemléki értékeket.
Évente legalább egyszer ellenőrzést tartunk az előzetes bejelentéshez kötött, és a bejelentés
alapján megkezdett, valamint tudomásulvételi eljárás alapján megkezdett építőipari kivitelezési tevékenység helyszínén.
Építésrendészeti eljárás:
Hivatalból, valamint az építésügyi hatóság megkeresésére és bejelentés alapján építésrendészeti eljárást folytatunk le.
Jókarbantartási kötelezési eljárás:
A helyszíni ellenőrzéseken tapasztaltak alapján elrendeljük:
--az építmény, építményrész kötelező jókarbantartás körét meghaladó felújítását, ha azt az
építészeti örökség védelmének érdekei megkövetelik, vagy annak elmaradása az épület stabilitását, használati biztonságát veszélyeztetheti,
--az építmény jókarbantartására vonatkozó kötelezettség teljesítését, az építmény felülvizsgálatát, szükség szerinti átalakítását, felújítását, helyreállítását vagy lebontását, ha annak állapota az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyezteti,
--jogszabályban meghatározott építmények esetén a szervizkönyv pótlását, illetve a kötelező felülvizsgálat elmaradása miatti építmény felülvizsgálat elvégzését és a megállapításoktól
függően a szükséges munkálatok elvégzését.
Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal
Székhely:
5300 Karcag, Ady E. út 2.
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E-mail címe:
Központi telefonszám:
Hivatalvezető:

karcag@oai.hu
59/503-458
Dr. Nyakacska Emil járási főállatorvos

A hivatalnak három fő tevékenysége van:
élelmiszer-és takarmány-ellenőrző, állategészségügyi és állatvédelmi feladatok
Élelmiszer-és takarmány-ellenőrző feladatok kiterjednek
Engedélyezés, nyilvántartásba vétel:
--Élelmiszer-biztonsági feladatainak keretében bizonyos jogszabály által meghatározott esetekben engedélyezi az élelmiszer- vagy takarmányvállalkozási tevékenységet.
--Élelmiszer-biztonsági feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv nyilvántartásba veszi az engedéllyel rendelkező vagy bejelentett élelmiszer- vagy takarmányvállalkozásokat, illetve az engedélyezett vagy bejelentett élelmiszer- vagy takarmányvállalkozási létesítményeket.
--Engedélyezi a lejárt etethetőségi, felhasználhatósági, illetve minőség-megőrzési idejű takarmány forgalomba hozatalát, valamint a minőségében károsult takarmány felhasználását.
Ellenőrzi:
--az élelmiszer-vállalkozások tevékenységét,
--rendszeres jelleggel a járványügyi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi előírások betartását az élelmiszerek termelésének, előállításának, feldolgozásának, tárolásának,
szállításának és forgalomba hozatalának bármely szakaszában, illetve az ennek során közreműködő személyekre vonatkozó egészségügyi alkalmassági és higiénés előírások betartását,
--az élelmiszer-vállalkozásoknál bevezetett „Jó Higiéniai Gyakorlatot”, a nyomonkövetési, az
élelmiszer-visszahívási és a „veszélyelemzés, kritikus szabályozási pontok”-ra (HACCP) vonatkozó rendszerek, valamint az élelmiszer-vállalkozásoknál felhasznált tisztító- és fertőtlenítőszerek, fertőtlenítő eljárások megfelelőségét, beleértve a rovar- és rágcsálóirtást is,
--az emberi fogyasztásra szánt állatokat és élelmiszereket kísérő bizonyítványokat, okiratokat,
--a takarmányt előállítóknál, tárolóknál, felhasználóknál, forgalomba hozóknál és a szállítóknál a járványügyi és takarmányhigiéniai előírások megtartását, a takarmányok biztonságosságát, összetételét, garantált beltartalmát, mikrobiológiai állapotát, tiltott anyagoktól való
mentességét, nemkívánatosanyag-tartalmának mértékét, csomagolásának megfelelőségét, a
takarmányjelölési előírások betartását,
--a takarmányok felhasználását és szállítását,
-- a takarmányokra vonatkozó nyilvántartásokat, dokumentációkat és a nyomon követhetőséget,
--a takarmány-vállalkozási létesítményekben bevezetett HACCP-rendszereket,
--a takarmány-vállalkozási létesítményeket, azok működési engedélyében foglaltak betartását,
Állategészségügyi és állatvédelmi feladatok
Engedélyezi:
--a járművek élőállat-szállítás céljára történő használatát, illetve ezen járművek mosását és
fertőtlenítését végző helyeket, valamint az állati eredetű mellékterméket szállító járműveket
--az idegen állományból származó állatok fogadására kiválasztott elkülönítőt (karantén), va-
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lamint dönt az állatok elkülönítésének (karanténozásának) feltételeiről (eseti engedély esetén)
--az állatversenyeket,- kiállításokat, vásárokat.
Ellenőrzi:
--az állati eredetű melléktermék kezelését, a járványügyi szempontból szigorúbb eljárást
igénylő állati eredetű melléktermék, anyag, eszköz ártalmatlanná tételét,
--állat-egészségügyi és takarmányhigiéniai szempontból az állatok etetésére felhasználandó
takarmányt, a legelőt, az itatóvizet, az állatok elhelyezésére szolgáló épületet, az állattartás
során használt gépet, berendezést, valamint alkalmazott technológiát,
--az állat-egészségügyi szabályok megtartását, így különösen az állatok egészségi állapotát, az
előírt dokumentációt az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak
szerint állat-egészségügyi felügyelet alá tartozó helyeken,
--a jogszabályban előírt állat-egészségügyi vizsgálatok, kezelések végrehajtását,
--az állatok tenyésztésének, szaporításának, szaporítóanyag előállításának, raktározásának,
forgalmazásának állat-egészségügyi körülményeit,
--az állatvédelmi előírások betartását,
--az állatgyógyászati termékek kereskedelmi forgalomba hozatalának körülményeit, valamint
az állatgyógyászati készítmények felhasználását,
--a gyógyszeres takarmány előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását,
--a gyógyszergyártás céljára alkalmas állati szövetek és szervek gyűjtését,
--az élő állat kereskedelmét, szállítását, szállításra való alkalmasságát, a kísérő dokumentációt és a szállítóeszközt.
--Az állat szállításának megkezdése előtt megvizsgálja a származási hely állatállományát, a
szállítandó állatokat, a szállítóeszközt, igazolja az állat állat-egészségügyi forgalomképességét és kiállítja a szállításhoz szükséges okiratot.
Igazolja az állatállomány betegségektől, fertőzésektől való mentességét.
Emberről állatra vagy állatról emberre terjedő betegségek fellépése, illetve gyanúja esetén
kölcsönös tájékoztatás mellett együttműködik az egészségügyi államigazgatási szervvel.
A korábban ismeretlen betegség közvetlen veszélye, előfordulása esetén megteszi az annak
megelőzéséhez, felderítéséhez, felszámolásához szükséges intézkedéseket.
Elrendeli az emberre is veszélyes betegségben elhullott vagy emiatt leölt állatok tetemei, valamint a járványügyi szempontból szigorúbb intézkedést igénylő állati eredetű melléktermékek, fertőzött anyagok, eszközök ártalmatlanná tételét és meghatározza annak módját.
Részt vesz az állatok azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakításában és működtetésében, valamint ellátja az állatok azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatos ellenőrzési feladatait.
Kiállítja az áru nemzetközi kereskedelméhez szükséges állat-egészségügyi bizonyítványt,
egyéb okiratot.
Részt vesz az állatgyógyászati készítmények előállításának, forgalomba hozatalának, országba történő behozatalának ellenőrzésében.
Állatbetegség megelőzése, megállapítása, továbbterjedésének megakadályozása, kártételének csökkentése, felszámolása érdekében, továbbá a betegség természetéhez és elterjedtségé-
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hez mérten állat-járványügyi intézkedéseket rendelhet el a veszély elhárításához szükséges
mértékben és ideig.
Dönt a kártalanításra való jogosultságról és annak mértékéről.
Szakhatósági állásfoglalás, állattartó létesítmények építése (létesítése), használatbavétele.
Ellenőrzi törvényességi szempontból a szolgáltató állatorvosok tevékenységét.
Járási Földhivatal
Székhely:
5300 Karcag, Kossuth tér 1.
E-mail címe:
karcag@takarnet.hu
Központi telefonszám:
06/59/311-947
Földhivatal vezető:
Huszárné Hajdu Mária
A Járási Földhivatal a Karcagi Járási Hivatal szakigazgatási szerveként Berekfürdő, Karcag,
Kenderes, Kisújszállás, Kunmadaras települések vonatkozásában végzi az ingatlanokkal kapcsolatos ügyek intézését az ingatlan-nyilvántartás, a földhasználat, a földvédelem és földmérés
szakterületeken, valamint a telekalakítást engedélyező eljárásokban.
Ingatlan-nyilvántartás
--Feladatai közé tartozik a tulajdoni lapot érintő valamennyi ügy intézése függetlenül attól, hogy az ingatlan adataiban, a bejegyzett jogok, tények tekintetében történt-e a változás.
--Elvégzi a bejelentett változások alapján a tulajdoni lapon szereplő személyi és cégadatok
karbantartását.
--Adatszolgáltatása kiterjed tulajdoni lap másolat kiadására, iratmásolat készítésére, földkönyvek kiadására, illetékességi területen belül a tulajdoni lap tartalmába történő betekintés biztosítására, változás figyelő SMS szolgáltatásra.
Földmérés
--Feladata az ingatlan-nyilvántartást érintő földmérési feladatok ellátása, elsősorban az ingatlan-nyilvántartási térképet érintő változások előzetes és végleges vezetése.
--Adatszolgáltatás ingatlan-nyilvántartási térképről, vízszintes és magassági alappontokról
--Kiemelt hatósági feladata a földmérő vállalkozások által készített, az ingatlan-nyilvántartási
térkép tartalmát érintő földmérési munkák vizsgálata és záradékolása.
--Telekalakítást engedélyező eljárás lefolytatása.
Földvédelem, földminősítés
--Elsődleges feladata a termőföld minősítése, védelme, a termőföld rendeltetésszerû használata ellenőrzése, más célú hasznosítás engedélyezése és az engedély nélküli hasznosítás felderítése és szankcionálása.
--Mûvelési ág változások ellenőrzése.
Földhasználat
--Az érintett földrészlet használatára vonatkozó adatok nyilvántartása, így a magánszemélyek, illetőleg gazdálkodó szervezetek használatában álló termőföldek nyilvántartásba vétele, a földhasználó adataiban történt változások átvezetése, a bejegyzett használatot érintő
változások átvezetése;
--Adatszolgáltatás földhasználati lap tartalmáról;
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--Földműves nyilvántartás vezetése;
--Haszonbérleti szerződések hatósági jóváhagyása.
Ügyfélszolgálat, adatszolgáltatás
Ügyfélszolgálatunk feladata:
--a beadványok átvétele,
--az igazgatási szolgáltatási díjak befizetésének számlázása,
--adatszolgáltatás.
Az adatszolgáltatásért, valamint az első fokú eljárásért jogszabályban meghatározott összegű
díjat kell fizetni. A díjfizetési kötelezettség az ingatlanügyi hatóságnál a kérelem, megkeresés
előterjesztésével egyidejűleg a hivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel, vagy az ingatlanügyi hatóság előirányzat-felhasználási keret számlája javára történő készpénzátutalási megbízással, illetve átutalási megbízással teljesíthető.
Járási Munkaügyi Kirendeltség
Székhely:
5300 Karcag, Madarasi út 27.
E-mail címe:
DOMOKOSGY@LAB.HU
Központi telefonszám:
06/59/500-350
Kirendeltség-vezető:
Domokos Gyula
Koordinációs feladatok:
--Kapcsolatot tart a foglalkoztatókkal, társszervekkel és a non-profit szervezetekkel, önkormányzatokkal.
--A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján megvizsgálja az aktív korúak ellátásának jogosultságát megalapozó igazolás kiadásának feltételeit. Az önkormányzatokat közös adatbázison keresztül tájékoztatja a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő ügyfelekről (együttműködés, törlés, szankcionálás, elhelyezkedés,
szünetelés/szüneteltetés).
Illetékességi területén átnyúló feladatok:
--Fogadja és teríti a foglalkoztatók által bejelentett, kiterjesztésre jelölt munkaerőigényeket.
--Munkaközvetítési feladatokat lát el illetékességi területén kívüli munkahelyekre munkáltató
munkaerőigénye alapján, illetve ellátásra való jogosultság feltételeként is
Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok:
--Ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével, e státusz szünetelésével és szüneteltetésével,
törlésével kapcsolatos feladatokat,
--Ellátja az álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, költségtérítés megállapításával, szünetelésével és szüneteltetésével, megszűnésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat.
--Ellátja az álláskeresők nyilvántartásával, álláskeresési ellátások folyósításával kapcsolatos
igazolások, hatósági bizonyítványok kiadását.
--Ellátja a közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat.
EU-s és nemzetközi feladatok:
--Ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat.
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--Külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezésére irányuló közigazgatási hatósági eljárásokban döntés-előkészítési feladatokat lát el (közvetítői nyilatkozat).
Részt vesz az uniós projektek szakmai megvalósításában,.
Szolgáltatási feladatok:
--Munkaközvetítést végez, és közreműködik a munkaügyi központ hatáskörébe tartozó munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtásában.
--Fogadja a munkaerő-igényekre vonatkozó bejelentéseket.
-- Folyamatos munkahelyfeltáró tevékenységet végez, amelynek érdekében kapcsolatot tart a munkáltatókkal, információkat szerez be az illetékességi terület munkaerőpiaci folyamatairól, a foglalkoztatási helyzetről, és a kapcsolattartás során feltárja a munka-közvetítést korlátozó okokat.
--Az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez.
--Közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében.
--Közreműködik állásbörzék, egyéb rendezvények szervezésében.
Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok:
--Együttműködik az illetékességi területéhez tartozó önkormányzatokkal, nonprofit szervezetekkel a közfoglalkoztatás megszervezése érdekében.
-- Ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által meghatározott feladatokat.
--Feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket.
--Ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos, hatáskörébe tartozó hatósági
és pénzügyi feladatokat.
Járási Népegészségügyi Intézet
Székhely:
E-mail címe:
Központi telefonszám:
Járási tiszti főorvos:
Járási tiszti főorvos e-mail címe:

5300 Karcag, Városudvar 2.
karcag@ear.antsz.hu
06/59/311-428
Dr. Borsos Anikó járási tiszti főorvos
borsos.aniko@ear.antsz.hu

Járási Népegészségügyi Intézetünknek Tiszafüreden is van telephelye, ahonnan elsősorban a
Tiszafüredi és a Kunhegyesi Járási Hivatalok településeit látjuk el.
Hatósági, ellenőrzési feladatainkat a JNSZM KH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve és
az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, országos szakmai intézeteink irányításával, a hatályos
jogszabályok és az éves munkatervünk alapján látjuk el.
A.) Közegészségügyi feladataink:
1. Telep- és környezet egészségügy: Intézetünk ellátja az emberi használatra szolgáló vizekre (medencés fürdők, természetes fürdőhelyek, hatáskörbe utalt ivóvizek) vonatkozó
közegészségügyi követelmények betartásának és érvényesülésének rendszeres ellenőrzését, az
ivóvízbiztonságának folyamatos felügyeletét. A talajjal, a szilárd és folyékony települési hulladékokkal, veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatos közegészségügyi követelmények ér-
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vényesülését. Kereskedelmi szálláshelyek, munkásszállások és átmeneti szálláshelyek rendszeres ellenőrzését. A temetkezésekkel kapcsolatos engedélyezési feladatokat.
2. Kémiai biztonság: A hatóságunk kémiai biztonsággal összefüggő tevékenysége körében
ellátja a veszélyes anyagokkal és keverékekkel kapcsolatos külön jogszabály által előírt eljárás
szerinti engedélyezési és ellenőrzési feladatokat.
3. Élelmezés-, táplálkozás egészségügy: Intézetünk végzi a lakosság táplálkozási helyzetére, tápláltsági állapotára, a táplálkozás és az egészségi állapot közötti összefüggésekre vonatkozó egyes vizsgálatokat, különös tekintettel az egészségügyi, szociális és gyermekintézményekben nyújtott közétkeztetésre. Az élelmiszer közvetítésével történt fertőzések
járványügyi kivizsgálását, okainak feltárását, nyilvántartásba vételét, továbbá ismételt előfordulásának megelőzése érdekében kölcsönös tájékoztatás keretében együttműködik az élelmiszerlánc-felügyeleti szervvel.
4. Gyermek-, és ifjúság egészségügy: Intézetünk az oktató, nevelő és gondozó intézmények
közegészségügyi követelményeinek érvényesülése érdekében folyamatosan nyilvántartja,
ellenőrzi, és felügyeli az iskolákat, óvodákat, bölcsődéket, pihenésére, szabadidő eltöltésére
szolgáló intézményeket, létesítményeket, tevékenységeket.
B.) Egészségügyi igazgatás és koordináció: Hatóságunk az egészségügy igazgatási és koordinációs feladatai körében felügyeli az egészségügyi intézmények működésére vonatkozó szabályok érvényesülését, és szakfelügyelő főorvosok, illetve vezető védőnők bevonásával szakmai felügyeletet gyakorol az egészségügyi szolgáltatók tevékenysége felett. Engedélyezi az
alapellátás és a járóbeteg szakellátást végző egészségügyi szolgáltatók működését, ellenőrzi
tevékenységüket és engedélyezett szolgáltatókról közhiteles nyilvántartást vezet.
C.) Járványügy: Intézetünk figyelemmel kíséri a járványügyi helyzetet, megállapítja a járványveszély vagy a járvány fennállását és annak megelőzése, illetőleg megszüntetése érdekében elrendeli a szükséges intézkedéseket. Irányítja és ellenőrzi – meghatározott esetekben
végzi – a fertőző betegekkel, a fertőzésre gyanús személyekkel és kórokozó hordozókkal kapcsolatos tevékenységeket, valamint a fertőtlenítést és az egészségre káros rovarok, egyéb ízeltlábúak és rágcsálók (egészségügyi kártevők) által okozott egészségi ártalmak megelőzését;
D.) Egészségvédelem, egészségfejlesztés: Az egészségfejlesztési (egészségvédelmi, egészségnevelési és egészség-megőrzési) tevékenység során a Járási Népegészségügyi Intézetünk
összehangolja, szervezi és felügyeli a népbetegségek megelőzésére szolgáló programokat,
pl. az emlőszűrést, méhnyakszűrést koordinálja.
E.) Családvédelmi Szolgálat működtetése: Járási Népegészségügyi Intézetünk székhelyén
Karcagon (5300 Karcag, Városudvar 2.) működteti a Családvédelmi Szolgálatot, amely feladatai körében végzi a családtervezési-, az ifjúság-, és családvédelmi tanácsadást.
Járási Népegészségügyi Intézetünk illetékességi területén bekövetkező vagy azt érintő katasztrófák elleni védelemre való felkészülés, illetve a védekezés időszakában fontos tervező,
szervező, irányító feladata van.

111

Városi Önkormányzat Városgondnoksága

Összegezés
Járási Hivatal munkájának eredményei:
--a székhelyen és a kirendeltségeken azonos, valamint hosszabb ügyfélfogadási idő,
--ügyintézés hatékonysága érdekében megvalósult a kirendeltségek közötti belső helyettesítő rendszer.
--jogalkalmazás egységesebbé vált (tartalmi, formai elemek egysége)
--a Járási Földhivatal és a Járási Munkaügyi Kirendeltség esetében az illetékességi terület igazodott a Karcagi járás illetékességi területéhez.
--munkatársak 25 % végzi el a KAB képzést, 85%-os a felsőfokú végzettségűek aránya.
-- közvetlenebb kommunikáció, hatékonyabb együttműködés a járási szakigazgatási szervek között.
--szakmai munkánk eredményességét jelzik a kollégáim részére átadott díjak:
--Emberi Erőforrások Minisztérium Elismerő Oklevél: dr. Borsos Anikó járási tiszti
főorvos részére
--JNSZMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Emlékplakett: dr. Borsos Anikó járási tiszti főorvos részére
--Pro Familiis díj Kissné Szendrei Judit járási gyámhivatal-vezető részére
--Kormánymegbízotti dicséret: Huszárné Hajdu Mária járási földhivatal-vezető részére.
Járási hivatal néhány fontosabb eseménye:
--Két alkalommal Vállalkozói Fórum megtartásában közreműködtünk, ahol a helyi vállalkozók tájékoztatását kívántuk segíteni.
--2013. október 1-én dr. Fazekas Sándor és Varga Mihály miniszter urak meghívására budapesti kiránduláson volt 47 fő kormánytisztviselő (Parlament, Vidékfejlesztési Minisztérium, Gödöllői Kastély). Köszönjük a kellemes és értékes ismereteket adó napot.
-- 2013. november 28-án első alkalommal megrendeztük a Hivatalok napját, amely egyben
országos közigazgatási nyílt nap volt. Akadályversenyt, rendhagyó osztályfőnöki órákat,
rajzpályázatot hirdettünk a diákoknak. A lakosság részére totót tettünk közzé a Karcagi Járásról. A hivatal tevékenységét kívántuk jobban megismertetni a polgárokkal.
--2013-ban és 2014-ben aktívan bekapcsolódtunk a TESZEDD programba.
--2014. július elsején, a Közszolgálati Tisztviselők Napján a járási hivatal munkatársai ismerkedtek Kenderes város nevezetességeivel. A helyi értékeket Pádár Lászlóné polgármester asszony és dr. Fazekas Sándor miniszter úr mutatta be.
A jó állam megvalósítása érdekében tett lépések vezérfonala, hogy az államigazgatás működése ne csak intézményi változások sorozatát, hanem valódi kultúraváltást is jelentsen,
amelynek során az állam és az ügyét intézni kívánó polgár minden lehetséges találkozási pontját az udvariasság, az ügyfélbarát hozzáállás és fizikai környezet, a precizitás és a hatékonyság jellemezze.
A Karcagi Járási Hivatal kormánytisztviselői tudásuk legjavával a Karcagi járás polgárai megelégedettségére kívánnak dolgozni.
Hodos Julianna
járási hivatalvezető
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1. Az intézmény fő tevékenysége, feladatai
A Városi Önkormányzat Városgondnoksága Karcag város életében 1996. óta állandó és biztos pont, bár az elmúlt évek során több változást is átélt, amelyeket alapvetően a takarékos és
hatékony gazdálkodási elvárások hívtak életre.
A 2007-2008-as költségvetési évek folyamán kiszervezésre kerültek a településtisztasági feladatok, az önkormányzati lakás- és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok üzemeltetése, valamint a karbantartással kapcsolatos alap- és vállalkozási tevékenységek egy része.
2011. december 31-ei hatállyal a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a
475/2011. (XI.18.) „kt.” sz. határozatával megszüntette a Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézményét, ennek következtében a Városgondnokság, mint gazdasági szervezettel rendelkező (korábban önállóan működő és gazdálkodó) költségvetési szerv, látja el a
hozzá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező (korában önállóan működő) költségvetési szervek jogszabályban előírt pénzügyi, gazdálkodási, beszámolási feladatait, valamint – szerződés alapján – további hat költségvetési szerv számára végez pénzügyi, könyvvezetési, beszámolási feladatokat.
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete intézményünk alapító okiratában az alábbi, jogszabályban meghatározott közfeladatokat rögzítette:
--településüzemeltetés – helyi közutak és tartozékainak kialakítása, és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának
biztosítása;
--környezet-egészségügy (köztisztaság, a települési környezet tisztaságának biztosítása,
rovar- és rágcsálóirtás);
--helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
--helyi közfoglalkoztatás;
--a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékek- értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítási lehetőséget is.
Műszaki csoport
A műszaki csoport közreműködésével téli hónapokban folyamatos a hóeltakarítás, az utak
síkosság-mentesítése, a főtéri járdák, parkolók, buszmegállók valamint a város be- és kivezető
útjainak jég és hó-mentesítése.
A tavaszi-nyári csapadékmentes időszakban a belterületi önkormányzati utak, járdaszakaszok, parkolók javítása, aszfaltozása az egyik legfontosabb feladat.
Minden évben oroszlánrészt vállalunk a városi rendezvények technikai megvalósításában,
kivitelezésében. Visszatérő feladat a faházak felújítása, kihelyezése, sátorállítás, takarítás.
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A műszaki csoport a beszámolt időszakban többek között az alábbi munkákat végezte el:
2010
--Elvégeztük Villamos u. 109. alatti telephely parkosítását, kiépítésre került az öntözőrendszer ezen területen.
--Befejeztük az Erzsébet-ligeti kilátó kivitelezési munkáit, kialakítottuk a lépcsőzetet és a védőkorlátokat.
2011
--A Gyepmesteri telepen megvalósítottuk a bejárati kapu automatikus nyitását- zárását, térfigyelő kamerát helyeztünk ki.
--Lebontottuk a Madarasi út 4. sz. alatti (Agroroszi) épületet, melynek a Tűzoltóság felőli
fala kicsúszott, amiért életveszélyesnek nyilvánították.
--Június hónapban megerősített kivitelben állítottuk helyre a Múzeum Park kovácsoltvas kerítésének téglapilléreit, amiket március hónap folyamán megrongáltak.
--Április, május folyamán felújítottuk az autogrédert, amely besegített a város külterületi útjainak a karbantartásában.
--Az év második felében elvégeztük a mellék- és irodaépület lapostető szigetelését.
--A Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 2011. október 15-ével kiköltözött a Városgondnokság
telephelyére. Szeptembertől megkezdődött az irodák festése és az infrastruktúra kialakítása, valamint a belső folyosó pince részének feltöltése, szigetelése és leburkolása.
2012
--Megépítettük az Erkel Ferenc utcai Fazekasház kerítését.
--A Kistérségi Startmunka Mintaprogram téli és egyéb értékteremtő projektjéhez kapcsolódóan kialakítottuk a betonüzemet és korszerűsítettük fűtésrendszert.
--Több gépjárművünket sikeresen készítettünk fel műszaki vizsgára.
--Folytattuk a 2011-ben elkezdett épület-karbantartási munkálatokat (festés, szigetelés, pincerész feltöltés, padlóburkolat lefektetése).
2013
--Kialakítottuk és felfestettük az Akácliget fürdő előtt lévő parkolót.
--Felépítettük a Liget utcai Sportpálya öltözőjét.
--Az Északi és Déli városrészen egy-egy külterületi szökőkutat építettünk ki.
Belvízrendezési feladatok
A Városgondnokság alapítása óta végzi a város belvízelvezető rendszerének üzemeltetését, kezelését. Javarészt a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalókkal tudjuk
a feladatot ellátni, akiknek a szakmai irányítását két fő főállású művezető végzi, munkájukat 1 fő kőműves segíti.
Az intézmény a 2010-2014-es ciklus folyamán a képviselő-testület által jóváhagyott munkaterv, illetve egyéb megrendelések alapján az alábbi belvízrendezési munkákat végezte el:
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2010
A folyamatos karbantartás, tisztítás és új belvízelvezető csatornák kiépítésének eredményeként 2010-re sikerült megoldani a város belvízelvezető rendszerének szinte zavartalan
működtetését.
--Nyílt földárok rendezése
--Zárt csatorna építése:
--Meglévő burkolt csatorna rekonstrukciója:
--Csatornajavítás:
--Járda átépítés:
--Összekötő csatorna építése:
--Zárt csatornák gépi mosása:

28.975 fm
686 fm
374 fm
20 m2
108 m2
1.632 m2
10.092 fm

2011
--Nyílt földárok rendezése
--Főgyűjtő csatornák tisztítása, nádvágás:
--Zárt csatorna építése:
--Zárt csatornák gépi mosása:

35.470 fm
5.305 fm
252 fm
4.045 fm

2012
A 2012-es évtől a közfoglalkoztatás új elemeként megjelentek a Kistérségi Startmunka Mintaprogramok. Ezen program keretében belvízelvezető rendszer rendbetételére 80 főt foglalkoztattunk 10 hónapon keresztül.
Kiemelt figyelmet fordítottunk a Kossuth Lajos utca és a Szent László utca főgyűjtő csatornarendszerének bővítésére, illetve korszerűsítésére. A Kossuth Lajos utca zárt rendszerű csatornájának megsegítésére a járdás oldalban lévő nyílt földárokban PVC csöveket helyeztünk el,
amelyet közvetlenül a 2-0-0 számú főgyűjtő csatornába kötöttünk be, megszüntetve ezzel az
eddig fennálló visszatorlódás miatti telítődési folyamatot. A Szent László utcai nyílt földárokban a törtvonalú helyszínrajzi elrendezést egyenes vonalúra módosítottuk, így az áramló víz
közvetlenül, akadálymentesen folyhat a 2-0-0 számú csatornába. A medret a gyorsabb folyási
sebesség biztosítása érdekében betonelemekkel béleltük ki, mely a karbantartási munkákat is
nagy mértékben megkönnyíti.
Elvégeztük továbbá Karcag belterületén lévő árokrendszer teljes körű tavaszi és őszi nagytakarítási munkáit, amely tartalmazta az árokfenék kiigazítását, a meglévő kapubejáró átereszek tisztítását a rézsű és a part gaztalanítását, ezzel együtt a hordalék és szemét összegyűjtését, elszállítását.
2013
A Városi Önkormányzat Városgondnoksága 2013. évben az előző évhez hasonlóan a Kistérségi Startmunka Mintaprogramok keretében végezte a belvízelvezető rendszerek rendbetételét
90 fő közmunkással a város közigazgatási területén belül.
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Kiemelten fontos feladatnak tekintettük a meglévő árkok és átereszek folyamatos tisztítását
és karbantartását. A város zárt csatornái közül a meglévő Kálvin utcai szakasz átépítése feltétlenül szükségessé vált, a fagyökérzet miatt csatornatisztítás nem volt lehetséges. Új zárt csatornák kiépítését végeztük el a Deák krt. és a Csokonai utca egyes szakaszain, amelyet az indokolt,
hogy a Deák körúton a forgalom növekedése miatt az út szélessége keskeny, és a zárt csatorna
megépítésével lehetségessé vált a meglévő út padkájának szélesítése, ami a gépjárművek leállása esetén is biztosítja az úttesten történő zavartalan forgalmat. Szükséges volt további csapadékvíz-elvezető csatornákat létrehozni.
A város belterületén lévő nyílt árkok felújítása, folyás szintjének újraépítése, szintezése azért
vált indokolttá, mert az árkok eliszapolódása, valamint az engedély nélkül, szakszerűtlenül
megépített átereszek megléte gátolta a csapadékvíz elvezetését a főgyűjtő csatornák felé. A település belterületén 188,1 km, míg a külterületén 56,9 km vízelvezetési árok van a Városgondnokság kezelésében. Ezek felújításra szorulnak. A belterületen lévő 188,1 km belvízelvezető
árokból 30 km felújítása, karbantartása valósult meg.
2014
A 2014-es költségvetési év első félévében még nem indult el a Kistérségi Startmunka Mintaprogram belvízelvezető rendszer rendbetételének programeleme, ezért a hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók segítik a belvizes csoport munkáját.
Az első félévben az alábbi feladatokat végezték el:
--Belső főgyűjtő csatorna tisztítása:
--Nyílt földárkok tisztítása, nádvágás:
--Nyílt csatorna átépítése zárttá:
--Kaszálás, víztározó - tisztítás:

5.555 fm
5.200 fm
173 fm
6 ha

A feladatok közül kiemelkedő jelentőséggel bírt a Múzeumparkot körbeölelő Kálvin utcai-Kálmán utcai csatornaszakasz, amelyet idén lefedtünk így az idei Birkafőző fesztiválon már
a kiterjesztett, akadálymentesített terepet vehették birtokba a látogatók.
Gyepmesteri telep üzemeltetése
A Gyepmesteri telepet a Városgondnokság működteti. A telepen egy fő közalkalmazott dolgozik., a begyűjtött állati hulladék elszállítását, ártalmatlanítását az ATEV Fehérjefeldolgozó
Rt. végzi.
Az ATEV által elszállított állati tetemek mennyisége:
Mennyiség
(tonna)
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2010.

2011.

2012.

2013.

94,98

92,86

39,64

44,94

Mivel a gazdálkodóknak lehetősége van közvetlenül szerződni az ártalmatlanítást végző céggel, a telepünkről elszállított állati hulladék mennyisége évről-évre kevesebb.
A telepen folyik a Mezőőri Szolgálat által befogott kóbor ebek megfigyelése, amely tevékenység a 2010-2014-es időszakban is rendben, zökkenőmentesen, a hatósági állatorvos bevonásával zajlott.
Erdőgazdálkodás
Az erdészeti csoport felügyeletével zajlik a Csemetekert 2,5 ha területén nagyjából 30 féle
csemete, fa gondozása. Munkájukat a 2012. óta a Kistérségi Startmunka Mintaprogramban a
mezőgazdasági földutak rendbetétele programelemen belül foglalkoztatottak és 2013. óta – a
mezőgazdasági termesztés programelem közfoglalkoztatottai segítik. Az erdészeti csoport felügyeli a Tégláskertben kialakított kertészet munkáját is. Folyamatosan végzik a önkormányzati
erdők ápolását, téli időszakban az őrzését is.
A karcagi temetők állapota miatt sok esetben történt megkeresés a lakosság részéről a Városgondnokság felé, annak ellenére, hogy a fenti területek karbantartása nem az intézmény
feladata. A fenntartó egyházakkal kötött megállapodások alapján igyekszünk ezen területeket is rendben tartani.
A Kistérségi Startmunka Mintaprogram keretében 134 km mezőgazdasági földút tekintetében teljes szélességében megtörtént a cserjeirtás, az út menti árkok nád- és egyéb gazmentesítése, az útszéli fasorok ritkítása, valamit a kiöregedett fák kitermelése. Az utakról a vízelvezetést szivárgó csatornák építésével oldottuk meg. Azon utak mentén, ahol előzőleg nem volt
fa telepítve, oda csemetéket ültettünk, az érintett területek és közvetlen környezetük parlagfű
mentesítését is elvégeztük.
A Mezőőrség tevékenysége
Karcag város külterületén működési körzetben változás nem történt, továbbra is hét mezőőri
körzet van kialakítva, minden mezőőri állás be van töltve. Mezőőrség anyagi ellátottsága folyamatos, annak mértéke elégséges az alapvető feladatok ellátásához.
A téli időszakban fő feladatként jelentkezett a város környéki erdők, facsoportok fokozott ellenőrzése és védelme, amit a mezőőri csoport sikeresen végre hajtott.
Hagyományosan feladatként jelentkezett a terület parlagfű-szennyezettségének folyamatos
figyelemmel kísérése és a szükséges intézkedések soron kívüli megtétele.
A kóbor ebek befogásával kapcsolatos teendőket továbbra is Mészáros László látja el. Ennek
végrehajtásához a szükséges technikai eszközök - korszerű (DAN-injekt JN) injektáló eszköz, a
szállító kaloda és a befogóhurok - rendelkezésre álltak.
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A mezőőri szolgálat, feladatából következően, jó kapcsolatot épített ki és tart fenn a gazdálkodókkal, valamint a Karcagi Rendőrkapitányság illetékes szervezeti egységével. Ennek
eredményeként heti több alkalommal éjszakai ellenőrző szolgálatot hajtanak végre közösen.
Ezzel sikerült minimalizálni a külterületen elkövetett jogsértéseket (gázolajlopás, ingatlanfeltörés).

A mindennapos feladatok közé tartozik a közterületi szemetesek kiürítése, a járdák, parkolók és főforgalmú utak takarítása, padkázási munkák végzése.

Az intézkedések kivizsgálását végző Karcagi Rendőrkapitányság részéről ezekkel kapcsolatban törvénytelenség, szakszerűtlenség, aránytalanság szintén nem merült fel.

Minden évben igyekszünk felújítani a játszótereket, ám karbantartásuk, gondozásuk, az utcabútorok javítása, festése, valamint az elhasználódott szeméttárolók cseréje állandó feladat.

A 2013-as költségvetési év fontos feladata volt a 2012. évi CXX. törvényben meghatározott
átképzés és a szükséges vizsgák eredményes letétele, amelynek minden mezőőr eleget tett.

A közterületes csoport munkái közé tartozik a magyarkai szalonnasütő és pihenőhely gondozása, takarítása. Minden évben ápoljuk a hadisírokat, Kemény Pál sírját, és a temető fenntartókkal kötött megállapodás szerint az Északi és az Izraelita temetőt.

Piaci, vásári feladatok
Az intézményünk által üzemeltetett Vásárcsarnokban 21 üzlet található. A fizetési morál a bérlők részéről elfogadhatónak mondható, 1-2 havi elmaradás azonban esetenként tapasztalható volt.
A csarnokban két fő állandó közalkalmazott dolgozik, akik a helyfoglalást, illetve a helypénzt
szedik, valamint ügyelnek a Vásárcsarnok rendjére. Az árusok létszáma és így a beszedett helypénz is csökkenő tendenciát mutat. A régi árusok közül sokan elmaradtak, vagy kisebb területen árusítanak. 2013-tól a használtruha árusok kérésére kéthetenként szerdai és szombati napokon biztosítottunk lehetőséget az árusításra.
A nyilvános WC vasárnap kivételével állandóan üzemel, a tisztántartását közcélú munkavállalók végezik, ők takarítják és fertőtlenítik folyamatosan a csarnokot és környékét.
Továbbra is gondot okoz a szerviz út felőli üzletek szennyvízelvezető rendszerének rossz állapota. A felújítása, valamint a bérlemények lefolyórendszerébe zsírfogók beépítése indokolt
lenne, mert az utóbbi megakadályozhatná a vezetékrendszer idő előtti elhasználódását, elzsírosodását.
A fent leírtak és a folyamatosan felmerülő problémák indokolttá tennék a Vásárcsarnok teljes körű felújítását is.
Közterület - fenntartás, parkgondozás
A város arculatának megítélésében nagy jelentőséggel bír a közterületek virágosítása, a parkok rendezettsége. Munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk a virágágyások gondozására és
újabb területek virágosítására, parkosításra.
Minden évben megtörténik a növények újító metszése és ritkítása, valamint a kora tavaszi lemosó permetezés. Májustól kezdve beültetésre kerülnek az intézmény által kezelt virágágyások
és virágládák egynyári virágokkal. Ezeknek az ápolása egész évben folyamatos.
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A nyári időszakban (az időjárási tényezőket figyelembe véve) üzemelnek a szökőkutak és az
öntözőrendszerek.

A téli időszakban a hó- és síkosság-mentesítés mellett a hajléktalan melegedő üzemeltetése
valamint a fűtéshez szükséges tűzifa biztosítása is az intézményünk feladata.

2. A személyi, tárgyi feltételek alakulása, gazdálkodási adatok bemutatása
A létszám alakulása
Az intézmény engedélyezett és foglalkoztatott létszáma a következőképpen alakult:
Álláshely
összesen (fő)

Teljes munkaidős (fő)

Rész- munkaidős (fő)

Átlagos
statisztikai
létszám (fő)

Munkajogi
záró létszám
(fő)

2010.

38

36

2

511

578

2011.

34

33

1

263

75

2012.

44

42

2

254

86

2013.

42

40

2

245

320

A költségvetésben engedélyezett létszámnál lényegesen magasabb a foglalkoztatottak száma,
mivel évről-évre sikeresen veszünk részt a különböző foglalkoztatási programokban. A hagyományos közfoglalkoztatás mellett 2012-ben új elemként jelentek meg a Kistérségi Startmunka
Mintaprogramok, amelyeknek köszönhetően a korábbi 4 és 6 órás foglalkoztatás mellett 8 órás
munkarendben több száz munkavállalót foglalkoztathattunk.
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Tárgyi feltételek, eszközbeszerzések:
Minden évben kiemelt figyelmet fordítunk a takarékos gazdálkodásra, viszont a kiemelkedő szakmai munka végzéséhez elengedhetetlenek az indokolt eszközbeszerzések, fejlesztések,
karbantartások.
Az elmúlt években az alábbi eszközöket szerezte be a Városgondnokság:
2010
--Vegyes tüzelésű kisipari kazán
--Makita motorfűrész
--Sthil ágvágó
--Hőszigetelt zárt felépítmény
--Rotációs kapálógép
--Zanussi hűtőgép
--MS 361 motorfűrész

2011
--Gyepmesteri telep kerítés
--Video kamera rendszer

2012
--3db notebook
--2 db biztonsági bébihinta
--Makita aszfaltvágó
--Liebherr forgó-kotró munkagép
--Szippantó tartálykocsi
--Frontoni aljnövényzet tisztító
--MTZ traktor
--Nezéztárcsa
--Szképer láda
--Zúzógép
--Betonkeverő gép
--Légkulcs készlet
--Lapvibrátor
--Vibrohenger
--Utánfutó
--5 db motoros fűkasza
--Kistraktor
--2 db robbanómotoros fűnyíró
--Fűkaszakés
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2013
--Öntözőrendszer
--Lamellás vízszűrő
--3 db öntözőkút
--Számítógép szerver
--Rotációs kapa
--2 db motoros fűrész
--Gyorsdaraboló
--Vizes vágógép
--Fűnyíró
--Árokásó gép
A felsorolásból jól látszik, hogy 2012-2013-ban jelentős eszközbeszerzéseket tudtunk megvalósítani, ami főként a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó forrásoknak köszönhető.
Gazdálkodási adatok
Az említett időszakok kiadásait és bevételeit a következő táblázatok szemléltetik:
KIADÁSOK (e Ft)

2010.

2011.

2012.

2013.

Működési kiadások

718.508

330.525

412.126

533.237

- személyi juttatások

518.353

206.565

242.821

259.959

- munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

78.539

34.173

40.647

41.462

- dologi és egyéb folyó kiadások

115.869

88.268

115.128

231.816

5.747

1.519

13.530

9.410

5.230

64.491

- speciális célú támogatás pénzeszköz
átadás, működési
Felhalmozási kiadások
- felújítások
- beruházások
- felhalmozási célú pénzeszköz
átadások
Kiadások összesen:

37

35.570
300

9.301

5.158

52.768

72

72

11.723

727.918

335.683

476.617

35.270

568.807
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BEVÉTELEK (e Ft)

2010.

2011.

2012.

2013.

Működési bevételek mindösszesen:

74.252

204.791

265.112

375.116

- Intézményi működési bevételek

63.765

72.160

38.360

84.169

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről

4.695

124.801

226.752

290.947

- Működési célú átvett pénzeszközök

5.792

7.830

1.850

11.678

56.779

36.634

200

80

1.029

15.560

51.197

17.413

11.598

4.553

3.661

Felhalmozási bevételek mindösszesen:
- Tárgyi eszközök, immateriális javak
értékesítése
- Felhalmozási jellegű támogatások
államháztartáson belülről

1.650

- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek

655.531

134.866

159.972

216.891

- Maradvány működési célú igénybevétele

10.202

3.715

15.704

2.674

- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele
- Központi, irányítószervi támogatás
Bevételek összesen:

11.724
645.329

131.151

132.544

214.217

731.633

351.335

481.863

628.641

Ezzel az összegzéssel kívántuk bemutatni azt a munkát, amit városunk polgárainak, a képviselő-testületnek és intézményünknek együttműködése eredményezett. Úgy érezzük, hogy a
képviselő-testület városunk fejlődésének irányait jól határozta meg és jól használta fel az előző évek megalapozta lehetőségeket, amelynek megvalósításában a Városgondnokság is szerves
részt vállalt. Köszönetünket szeretném kifejezni azért, hogy az ezt a munkát elvégezhettük városunkért, és reméljük, hogy tevékenységünkkel élhetőbbé és szertehetőbbé tesszük városunkat mindannyiunk számára.
Molnár Pál
igazgató
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Karcagi „Erőforrás” Vagyonhasznosító és
Szolgáltató Kft.
Rövid cégtörténet
2002 márciusában az önkormányzat tulajdonába került az 5376 hrsz.-on nyilvántartott, 14 ha 6.163 m2 alapterületű volt Laktanya ingatlan, ami még ekkor 100%-ban a Honvédelmi Minisztérium és az ÁPV Rt. használatában volt. 2003 októberében a terület és az
épületek HM általhasznált része, (az objektum, mint egy 40%-a), átadásra került az Önkormányzat részére. Az átadott terület üzemeltetésére az önkormányzat a Városgondnokságot jelölte ki. Az intézmény a feladatot 2004. március 31-ig többlet létszám biztosításával látta el, illetve 2004. július 30-ig, jelentős többletkiadással biztosította az objektum
őrzés-védelmét.
Amikor felgyorsult az ingatlanban tárolt ruházati és más katonai készletek felszámolása, elszállítása, az épületek kiürítése, ezzel egyenes arányban nőttek az önkormányzati kezelés feladatai. A képviselő-testület 2004. március 30-i ülésén döntött arról, hogy az objektum üzemeltetésére 3.000.000.-Ft törzstőkével, 100%-ban önkormányzati tulajdonú kft.-t alakít. A kft.
feladatait az alapító okiratban és az üzemeltetési szerződésben részletesen meghatározza, és
2004.április 01-től Kis Lászlót választotta ügyvezetőjének.
A Laktanya Kft. az első évben kialakította a működéséhez szükséges feltételeket és megteremtette a bérlők és később a tulajdonosok felé szerződésben vállalt kötelezettségek végrehajtási rendszerét. 2007. évben jelentős változás történt a Kft. életében: tevékenységi köre kibővült,
s ehhez igazodva megváltozott a neve is.
Karcag Város Önkormányzata a 134/2007. (III. 08.) „kt” sz. határozatában döntött arról, hogy Városi Gyógyvizű Strandfürdő mögött található K-127 jelű hévízkút kísérőgázának
komplex energetikai hasznosítását célzó beruházás kivitelezésére vállalkozási szerződést köt az
akkori Karcagi laktanya Kft.-vel és egyben hozzájárulását adta, hogy a Kft. a beruházás kivitelezésébe alvállalkozóként bevonja a Hidrogáz Energiatermelő Kft., 1138 Budapest, Váci út 141.
szám alatti székhelyű gazdasági társaságot. Ezen feladat ellátásához szükségessé vált a társaság
tevékenységi körének módosítása, illetve célszerű a társaság nevének tükrözni a fő tevékenységét. Mindezeket a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 174/2007. (IV. 05.) „kt” sz.
határozatában megvalósította, melynek alapján a Karcagi Laktanya Kft. neve cégbírósági bejegyzés alapján 2007. 04. 25-től Karcagi „Erőforrás” Vagyonhasznosító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elnevezésre változott, illetve a tevékenységi körök kibővítésre kerültek a meghatározott feladat ellátásához.
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A Nagykun-ház Kft. 2007. március 08. napján egyszemélyes gazdasági társaságként jött létre. Tevékenységi körében első sorban az alapító Karcag Városi Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő – főként szociális – bérlakások, üzlet és iroda bérlemények kezelése, üzemeltetése, karbantartása, felújítása stb. tartozik. A társaság aktívan részt vett
az Önkormányzat által támogatott város – rehabilitációs programokban, illetve az e tevékenységi körhöz tartozó feladatokban.
A társaság szervezeti rendszerének csúcsán a taggyűlés hozta meg a legfőbb döntéseket,
amely lényegileg az Önkormányzat Képviselő-testületének kizárólagos kompetenciáját jelenti,
továbbá a társaság teljes gazdasági tevékenységét, annak jogszerűségét az alapító által kinevezett Felügyelő Bizottság (FEB) ellenőrizte. A FEB egyebekben a GT. által meghatározott körben
az alapító egyes hatásköri jogosítványait is közvetlenül gyakorolta.
Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének tervezése során láthatóvá vált, hogy
a város működőképességének megtartásához elengedhetetlen a takarékos gazdálkodás. Ezen
szempont figyelembe vételével a Karcag Városi Önkormányzat Gazdasági Tanácsadó Testülete javasolta a két 100%-ban önkormányzati tulajdonú Kft. összevonását, melynek következtében egy Felügyelő Bizottságra, egy ügyvezetőre van szükség, ami szintén a takarékos gazdálkodást eredményezi.
Ennek során a Nagykun-Ház Kft. beolvadt a Karcagi „Erőforrás” Kft-be és a továbbiakban
Karcagi „Erőforrás” Kft. néven, új telephelyen Karcag, Kossuth tér 14. sz. alatti épületben
folytatja tovább tevékenységét, mint jogutód.

Az elmúlt négy év során végzett főbb tevékenységeink:
A 2011. évtől is tovább folytatódott az 5376 hrsz. Laktanya területén a bérlők és tulajdonosok számának növekedése.
Ennek az időszaknak a legjelentősebb feladata volt az aluljáró építése és körforgalom kiépítéséhez kapcsolódó feladatok végrehajtása. Ideiglenes forgalmi rend figyelembevételével az
őrzés-védelem és a megközelíthetőség biztosítása a meglévő lehetőségekkel problémamentesen folyt le. A körforgalom építése miatt szükségessé vált a kerítés egy szakaszának újjáépítése és a gázfogadó állomás átépítése. Ezeket a munkálatokat az önkormányzat megrendelésére a kft. elvégezte.
Pontosításra és egységessé tételre került a villamos-energia vételezés a bérlők és a tulajdonosok részére az egységes digitális mérési rendszer kialakításával.
A kút folyamatos üzemeltetése biztosított, 24 órát meghaladó üzemzavar továbbra sem volt.
A Karcag Energo Kft. által üzemeltetett gázmotort 2012. 05.hóban leállította, így a gázszolgál-
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tatás az elmúlt időszakban a Karcagi Kórház kazánjai és a fürdő részére került értékesítésre. A
K-127 kút az elmúlt 6 év alatt 2,5 millió m3 kísérőgázt adott át felhasználóinak, így elmondhatjuk, hogy megtérült a befektetés.
A Damjanich utca 67. sz. épületből a használatból kivont ruhaipari gépeket – átmeneti tárolásra - a Laktanyába átszállítottuk. Ezeknek az értékesítése 2014. év elején történt meg. A Kórház az ott folyó felújítási munkák idejére a volt Ruhaipari épület egy részét – a tulajdonos döntése alapján térítésmentesen raktárnak használja. Az épület más részeiben a DIEGO Bútor és
Szőnyegbolt működik. Elmondhatjuk tehát, hogy a Damjanich utca 67. sz. alatti épület 100
%-ban hasznosítva van.
Bérlakás kezelés
Cégünk kezelésében 178 db bérlakás van, ezek közül jelenleg 17 db üres.
--Kezelési tevékenység: az ingatlanokkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése, a bérleti jogviszonnyal összefüggő teljes körű komplex pénzügyi, műszaki, jogi tevékenységek bonyolítása.
--Fenntartás: az üzemeltetés, karbantartás és felújítás.
--Üzemeltetés: rendeltetésszegű használathoz folyamatosan szükséges szolgáltatások ellátása
(közüzemi szolgáltatások, takarítás, szemétszállítás, stb.)
--Karbantartás: az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának biztosítása érdekében a szükséges megelőző és felújításnak nem minősülő javítási munkák elvégzése, illetve egyes berendezések cseréje.
--Felújítás: Az ingatlan egészére illetve egy vagy több fő szerkezetére kiterjedő időszakonként
szükségessé váló olyan munkák végzése, amelyek az eredeti műszaki állapotot – megközelítően vagy teljesen visszaállítják.
Az éves lakástörvény és a helyi önkormányzati rendelet előírásait figyelembe véve az önkormányzati tulajdonú bérlakásoknál a kezelési tevékenység keretén belül el kell látni az előzőleg
ismertetett felsorolásból a kezelési tevékenységet, üzemeltetés működési tevékenységet, karbantartási munkákat. A jelenlegi gazdálkodás keretei között a bérlakás kezelésben keletkezett
minimális veszteséget a társaság a nem lakáscélú helységek bérbevételéből fedezi. Az elmúlt
években (várható módon) az ágazat vesztesége folyamatosan csökken egyrészt a lakásértékesítések, másrészt a lakbéremeléseket követve a bevezetett takarékossági intézkedések következtében.
A lakások karbantartására a társaság az elmúlt időszakban nagy figyelmet fordított. Szűkös
anyagi lehetőségeink ellenére erre minden évben, folyamatosan emelkedő mértékben jelentős
összeget költöttünk, amely a legszükségesebb hibaelhárításokra, illetve kis javításokra biztosít fedezetet.
A kft. által kezelt lakásállomány zöme szociális, illetve nem szociális bérlakás, az egyéb lakásállomány száma elenyésző. Gazdasági Minisztérium-i beruházással Kórház út 23. – 25. sz.
alatt az eddigi gyakorlattól eltérően un. „költségelvű” lakbér megállapítás történt.
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Önkormányzati tulajdonú bérlakás-állomány felújítási munkái
A lakásállomány 70 %-a tömbházakban van, zömében iparosított technológiával épült panel
és blokkos épület. E lakások 90 %-a összkomfortos és komfortos. Ezen lakásállomány jelenlegi
műszaki állapota a folyamatos karbantartásokkal szinten tartható.
A lakásállomány további (mintegy 10 %-a) rossz műszaki állapotú, elszórtan elhelyezkedő,
földszintes, elavult szerkezetű épületben lévő lakásokat tartalmaz, amelyek műszaki állapota a
karbantartásokkal, felújításokkal jelentősen nem javítható. A teljes felújításuk pedig gazdaságtalan, meghaladja a lakások újra-előállítási költségét. E lakásállomány teljes rehabilitációja javasolt. Fennmaradó 20 % kertes családi ház.
A fentieket figyelembe véve a lakás állománnyal kapcsolatos karbantartási, felújítási feladatok elsősorban a mintegy 90 %-ban megmaradó lakásállományra koncentrálódnak. A beszedett lakbérekkel társaságunk, mint kezelő gazdálkodik az önkormányzat által jóváhagyott
tervek alapján. Folyamatos karbantartással biztosítható az épületállomány rendeltetésszerű
használatához szükséges műszaki állapot, és a biztonságos működtetés. A tervszerű épület karbantartásoknál elsődleges szempont a főbb épületszerkezetek és központi berendezések működőképességének biztosítása (tetők, gépészeti rendszerek stb.).
Az iparosított technológiai épületállomány szerkezeti és gépészeti jellegű felújítására tervezett kormányprogram elhúzódása miatt ezek a felújítások nem kezdődhettek meg, mivel sem
az önkormányzatnak sem a kezelőnek nem áll rendelkezésre az ehhez szükséges forrás. Ezen
munkák elvégzésére csak jelentős állami támogatással, kormányprogram keretében lesz a jövőben is lehetőség.
Lakbér
A társaságunk kezelésében lévő valamennyi bérleményre szóló lakbér megállapítást minden
évben a bérbeadó Karcag Város Önkormányzata állapítja meg.
Nem lakás célú helyiségek kezelése, illetve hasznosítása
A nem lakás célú ingatlanok hasznosításából származó bevétel nyújt jelenleg is fedezetet a
bérlakások állomány felújítására. Társaságunk jelenleg 121 db nem lakás célú helyiséget kezel, ebből 83 üzlet, 16 db garázs, a többi az „egyéb” kategóriába sorolható.. Az ingatlan vagyon hasznosítása bérbeadás útján történik. A bérleti jogviszony megszűnésekor az ismételt bérbeadás pályázat útján történik. A bérleti szerződések nagy része határozatlan idejű,
de a határozott idejű szerződések száma is nőtt. A tulajdonos (Önkormányzat) tudja érvényesíteni a bérleti jogra vonatkozó elvárásokon túl az egyéb célkitűzéseit is, mint pl. felújítási igény, stb.
A belvárosi frekventált elhelyezkedés miatt a helységek hasznosítása kiemelt fontosságú,
nemcsak a társaság gazdálkodásában, hanem Karcag város kereskedelmi, turisztikai feladatainak ellátásában is.
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A helyiségek nagy részében kereskedelmi tevékenység folyik, kis részében működik szolgáltató egység (pl. iroda)működik. A bérleti szerződések szerint a konkrét funkcióhoz szükséges
feltételek kialakítása bérlői kötelezettség, ennek ellenére jelentős segítséget nyújt a társaság ennek biztosításához, mivel közös érdek a működtetés folyamatos fenntartása.
Társaságunk a már említett városképet befolyásoló értékmegőrző, értéknövelő elhivatottsága alapján évenként a bérleti díj jelentős részét fordítja az ingatlanállomány felújítására,
folyamatos karbantartására. Támogatja a bérlők erre vonatkozó igényét is a lakbérbe történő beszámítás hatékony módszerével. A változó kereskedelmi struktúrákat rugalmasan követő átalakításokat, üzletmegosztásokat, összevonásokat kezdeményez társaságunk a bérlők
bevonásával.
Morgó Csárda
A Morgóról 1765-ből van az első adatunk, az új Morgó „kortsma” építését pedig 1810-ben
kezdték meg klasszicista stílusban, de lehetséges, hogy az 1810-ben már a harmadik épület
készült el ilyen nevezet alatt. A kocsma valaha a városszélre épült, ám 1810-ben nagyobb udvart akartak hozzá, s ezért a szomszédokkal tárgyaltak a terület átadásáról. Ekkor tehát már
körbevette a város. A talajviszonyok, a nedvesség, nagyon gyorsan „megette” a vályogfalú
épületeket, így a Morgón későbbiekben több, jelentős átépítést és felújítást hajtottak végre. A
legutóbbi felújítást 2009-ben hajtotta végre Karcag Városi Önkormányzat, mely jelenleg is az
épület tulajdonosa.
Az épület műemléki jellegének jellemzői:
Védettség: országos védelem alatt álló műemlék
Jelleg: építmény
Eredeti kategória: középület
Eredeti főtípus: kereskedelmi-és vendéglátó létesítmény
Eredeti típus: kocsma
Megye: Jász-Nagykun-Szolnok
Helység, cím: Karcag, Baross u. 1.
Szabadon álló, téglány alaprajzú, alápincézett, kontyolt nyeregtetős épület, rövidebb utcavonalban álló homlokzatán négyzetes ablak és nyitott tornácvég. Hosszabb oldalán három dór
oszloppal alátámasztott tornác. Síkmennyezetes helyiségek, eredeti nyílászárók. A pince az
egész épület alatt, sőt tovább hózódik, földpadlatos, boltíves pillérekkel alátámasztva.
A Morgó épülete 2009. évben teljes felújításon esett át, nemcsak külsőleg hanem belsőleg
is. 2009-től az épület az „Erőforrás” Kft. kezelésében, üzemeltetésében van. Az épületet bérbe lehet venni max. 50 fő-ig, különböző rendezvények lebonyolítására (szalagavatók, osztálytalálkozók, ballagások, házassági évfordulók, baráti beszélgetések, üzleti tárgyalások stb.). Éves
szinten ez körülbelül 95 alkalom.
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A Karcagi „Erőforrás” Kft. 2010-2014. közötti eredményének bemutatása.
2012, és 2013. évi elfogadott mérleg eredmények: (ezer Ft)
Naptári év

2012

2013

Erőforrás Kft. Főösszeg

103.462

120.281

Erőforrás Kft. Eredmény

34.642

19.304

Erőforrás Kft Árbevétel

149.269

161.858

Kísérőgáz Bevétel

44.198

40.806

Lakbér Bevétel

17.914

18.996

Bérlemény Bevétel

31.832

34.700

Az elmúlt 4 évben a Társaság tevékenységének éves beszámolója alapján a gazdasági társaság
mérlegszerinti eredménye nyereséget mutatott. A taggyűlés határozatának alapján az összeget
minden alkalommal a Társaság eredménytartalékába kellett helyezni.
A lezárt gazdasági években a társaság nyereséges volt. Feladatainkat viszonylag stabil létszámmal el tudtuk végezni. A jelenlegi feladatok ellátásához a kialakult létszám összetétele és
nagysága megfelelő.
Minden évben jelentős összeget fordítunk a kezelésünkben lévő épület és lakásállományra,
illetve az üzletingatlanok karbantartására, és felújítására, az üzembiztonság, működőképesség
fenntartására.

KVG Kft.

A KVG Kft. tevékenysége, feladatai
A KVG Kft. tevékenységét 1994. január 1-jén kezdte meg. Tulajdonosa: Karcag Város
Önkormányzata (100%). A cég tevékenységi köre: hegesztett szerkezetek gyártása, lemezmegmunkálás. A KVG Kft. az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok között abban a tekintetben kivételt képez, hogy szinte minden megrendelését a versenyszférából kapja, a 2010 - 2014 év közötti időszakban jellemzően három külföldi tulajdonban lévő
cégtől, ezek:

1., A soproni székhelyű Snap-On Equipment Hungary Kft.
Autóipari kiszolgáló berendezéseket gyártó olasz tulajdonban lévő cég. Megrendelés-állománya évi kb. 200 db teherautó-zsámolyból, kb. évi 100 kerékemelő alkatrész-garnitúrából, illetve néhány más kisebb alkatrészből áll.

2., A győri IGM Robotrendszerek Kft.
Hegesztőrobotokat gyártó német tulajdonú cég.
Megrendeléseiben többszázféle kisebb-nagyobb tartó, burkolati elem szerepel, valamint éves
szinten kb. 150 – 250 db. megmunkált síktárcsa, alaplap szerepel.

A Kft. az alaptevékenységén kívül több- a város fejlődését- segítő projektben is részt vett,
mint pl. a Sportpálya öltöző bővítés, a Klébelsberg Intézet székhelyének építése, valamint a
Sportszövetség megrendelésére elkészültek tartalék pálya felújítási munkái.

3., A tápiószelei CG Electric Systems Hungary Zrt.
Indiai tulajdonban lévő cég, mely hatalmas elektromos berendezéseket gyárt, ezek kisebb (1
– 500 kg-os) hegesztett, megmunkált alkatrészeit rendeli a KVG Kft-től.

A Kft. az elmúlt években adó – és egyéb fizetési kötelezettségeit folyamatosan teljesítette, adó
– és egyéb köztartozása nincs, amit igazol a 2013-ban végrehajtott Tulajdonosi belső ellenőrzés eredménye is.

A Társaság eddigi működése során az elsődleges cél, az évenkénti jövedelem (nyereség) elérése mellett elmondható, hogy sikerült megvalósítani a tulajdonos stratégiai célkitűzését, a
vagyon gyarapítását is. Feladata a megrendelések határidőre történő teljesítése, az alkatrészek
előírásoknak, rajzoknak megfelelő minőségben történő gyártása és - amennyiben úgy szól a
megállapodás - a megrendelőhöz történő szállítása.

A Karcagi „Erőforrás” Kft. dolgozói kellő szakértelemmel és odaadással állnak a következő
évek megmérettetései elé a tulajdonosi érdekek érvényesítésére.
Andrási Zoltán
ügyvezető
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Az 1. táblázat a KVG Kft. nettó árbevételét és adózott eredményét hasonlítja össze a 2010
– 2013 év közötti időszakban:
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1.táblázat

Nettó árbevétel (Ft.):

Adózott eredmény (Ft.):

Üzemi eredmény (%):

2010

199.174.000

19.634.000

11.04

2011

178.115.000

14.355.000

8.06

2012

176.690.000

15.229.000

7.66

2013

146.021.000

19.850.000

12.93

Látható, hogy a társaság az elmúlt négy évben az árbevétel nagyságától függetlenül is nyereséges volt, igyekezett a lehető legköltséghatékonyabb gazdálkodást folytatni.

A Kft. alkalmazásában jelenleg 12 fő főfoglalkozású munkavállaló dolgozik, ebből egy fő
ügyvezető, egy fő technológus, egy fő gazdasági és kereskedelmi vezető, egy fő palackforgalmazó, nyolc fő fizikai dolgozó. Egy fő ipari tanuló, tanulói munkaszerződés keretében, 2014. június 16-tól gyakorlatát tölti a cégnél. A jelenlegi feladatokhoz a kialakult létszám összetétele és
nagysága megfelelő.

Rábai Sándor
Lukács Tibor

Felügyelő Bizottság tagjai
Karcagi Nagy Zoltán (elnök)
Pandur Zoltán Benjaminné
Kurucz István Attila
Megbízásuk a 2014. évet lezáró beszámoló elfogadására vonatkozó alapítói határozat meghozatalának időpontjáig tart.
A könyvvizsgálói feladatokat a 2014. évet lezáró mérleget megállapító alapítói határozat
meghozataláig terjedő időtartamra a Morál-Audit Kft. nevében eljáró Tamás Zoltán okleveles
könyvvizsgáló látja el, szerződésben meghatározott feltételek szerint.
A társaságnak külső megbízási szerződése van egy munkavédelmi feladatokat ellátó céggel.
A társaság könyvelési feladatait külső könyvelői csoport látja el.
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Fontosabb eredmények, beruházások
A 2010-2014 közötti időszakban nagy beruházás nem zajlott a cégnél, több kisebb fejlesztés
azonban megtörtént:
--A fűtési rendszernél a gázkazán cseréje történt meg 2010-ben, egy Hőterm 116 ESB álló gázkazán lett beépítve.
--2011-ben megtörtént a hegesztőműhely és az étkező külső homlokzatának javítása, vakolása.
--A két régi sokszor megbízhatatlan targonca két újabbra lett cserélve.

Személyi és tárgyi feltételek:

Ügyvezető igazgatók
1994. jan. 01-től 2013. jan. 31-ig:
2013. február 01-től:

A tevékenység végzéséhez általában rendelkezésre állnak a megfelelő gépek, eszközök.
Amennyiben olyan megmunkálást, felületkezelést kell végezni a gyártandó alkatrészen, amihez a KVG Kft-nek nincs megfelelő eszköze, azt zömmel karcagi, vagy környékbeli partnercégekkel történő kooperáció által végzi.

--A megnövekedett szállítási feladatok ellátásához egy Toyota Dyna tehergépkocsit szerzett
be a társaság.
--Beszerzésre került egy Heylingenstaedt Nr 534 Fejpad és tartozéka (láncos emelő), mellyel
akár 1200 mm átmérőjű síktárcsák esztergálása is elvégezhető.
--A megmunkált alkatrészek méréséhez, ellenőrzéséhez vett a Kft. egy 1000 ill. egy 1250 mmes tolómérőt, valamint a hárompontos furatmikrométereket, mellyel 50 mm-től 250 mm-es
átmérőig 0.01 mm pontossággal mérhetők az alkatrészek.
--Az egyik lángvágógépnél motorcsere történt, a vágási felület ezáltal sokkal szebb, egyenletesebb lett.
--Beszerzésre került egy MIG 420W típusú hegesztőgép.
--2010-ben vett a társaság egy Roth márkájú csőhajlítógépet, 2014-ben pedig egy elektromos
hengerítőgépet.
--A három leggyakrabban használt, targoncával is átjárható műhelyajtóra ipari szalagfüggöny
került.
--Megtörtént a két nagy hajlító-gép és a táblaolló hidraulikus felújítása. Az olló pengéinek élezését egy debreceni Kft. végezte, ezáltal pontosabb, szebb vágási felületet produkál a gép.
Több éve elektromos meghibásodás miatt használaton kívül volt egy kisebb hajlító-gép. Ez
elektromos felújításon esett át, és újra termelésbe állt.
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--Tanulmányi szerződés keretében a KVG Kft. finanszírozta egy dolgozó targoncakezelői jogosítványának megszerzését, ennek eredményeképpen a nyolc fizikai dolgozó közül már négyen rendelkeznek ezzel a képesítéssel.
--Az ipari tanuló foglalkoztatásához iparkamarai akkreditáció szükséges, melyet 2014-ben
megszerzett a társaság.
Lukács Tibor
ügyvezető

Karcag város hulladékgazdálkodásáról
2010-2014
Az elmúlt négy évben a hulladékgazdálkodás területén jelentős változások történtek. A
2012. évi CLIIIV. törvény a hulladékokról több módosítást is előírt a hulladékgazdálkodásban tevékenykedő szolgáltatók és közszolgáltatók körében. Új elemként jelent meg a szelektív gyűjtést kizárólagos joggal koordináló Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (továbbiakban: OHÜ), a lerakási járulék bevezetése, a rezsicsökkentés révén a közszolgáltatási díjak
csökkentése. Fontos változás, hogy 2014. július 01-től a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet végzők kizárólag többségi tulajdonnal bíró, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező, valamint az OHÜ által minősített, nonprofit gazdálkodó
szervezetek lehetnek, és egyéb hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenységet ezek a
szolgáltatók nem végezhetnek.
Fenti módosítások arra ösztönözték Karcag Város Önkormányzatát, hogy egy új nonprofit
gazdálkodó szervezetet hozzon létre, melyet 2013. november 18-án megalapított Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. néven.
Az új társaság 2014. július 01-től kezdte meg a közszolgáltatói tevékenységét, gyakorlatilag
a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft., mint közszolgáltató által, eddig ellátott településeken és
Berekfürdőn. A Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. szintén tovább végzi a hulladékgazdálkodási tevékenységét, azonban a továbbiakban már nem, mint közszolgáltató, hanem (kizárólag) mint hulladékkezelő.

1. A Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. bemutatása, fő
tevékenysége, feladatai
A Nagykunsági Környezetvédelmi, Területfejlesztési és Szolgáltató Kft-t 2007. március 09-én
alapította Karcag Város Önkormányzata. A társaság 100%-ban önkormányzati tulajdonú, legfőbb feladata a város hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatainak az ellátása.
A kft. 2007. április 01-től üzemelteti a Karcag Térségi Hulladéklerakó telepet, és végezte a
hulladékszállítási közszolgáltatást Karcagon, majd 2013. július 01-től Füzesgyarmat településen is. A karcagi hulladéklerakóba jelenleg 7 település szállít be, ez mintegy 50.000 lakos hulladékának a kezelését jelenti.
A Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. az alábbi feladatokat látja el:
--a lakosságnál, közületeknél, vállalkozásoknál keletkező kommunális szilárdhulladék begyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása;
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--a Karcag Térségi Szilárdhulladék-lerakó telep üzemeltetése;
--házhoz menő szelektív gyűjtőjárat üzemeltetése, mind a szerves, mind pedig a szelektíven
gyűjtött hulladékok tekintetében
--a gyűjtési körzetből begyűjtött, valamint a város térségben található szelektív hulladékgyűjtő szigeteken gyűjtött hasznosítható hulladékok gyűjtése, utóválogatása, hasznosításra történő átadása.
A Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. kiemelt törekvései közzé tartozik Karcag és térsége
alacsony hulladékszállítási és kezelési díjakkal történő korszerű hulladékgazdálkodása. Ezt kizárólag a lakosság és a közületek együttműködésével lehet megvalósítani, egyrészt díjfizetési fegyelemmel, másrészt az újrahasznosítható hulladékok, valamint a biológiailag lebomló hulladékok elkülönített gyűjtésével és kezelésével.
Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. célja a városban lévő szelektív gyűjtőszigetek, és a „házhoz menő” szelektív gyűjtőjárat minél nagyobb mértékű kihasználása. Az így gyűjtött hulladékok újrahasznosításával, a nyersanyagokkal való takarékosságon túl a hulladéklerakó befogadóképességével is lehet spórolni. Ez hosszú távon növelheti a lerakó élettartamát. Ha ugyanis
betelik, megnövekedhetnek a hulladékszállítási távolságok, és ez jelentős mértékű költségnövekedést eredményezhet.
A Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. nagy hangsúlyt fordít a felnőtt lakosság, valamint az
iskoláskorúak tájékoztatására, szemléletformálására, illetve a hulladékok képződésnek megelőzésére. Lényegesnek tartjuk, hogy a jövő generációjának természetes legyen a korszerű hulladék-megelőzési és hulladék-kezelési módszerek ismerete és használata.
A Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. szolgáltatásai:
--Kommunális hulladékok gyűjtése és szállítása
--Konténeres hulladék-, föld- és törmelékszállítás
--Lakossági szelektív hulladékgyűjtés
--Másodnyersanyagok gyűjtése, értékesítése
--Hulladéklerakó üzemeltetése
--Épületek bontása, az ott keletkező hulladékok, építési és bontási anyagok (tégla, beton, föld,
vályog stb.), valamint lomtalanítási hulladékok konténeres szállítása, ártalmatlanítása, hasznosítása
További szolgáltatásaink:
--szelektív gyűjtőszigetek ürítése igény szerint /legalább heti egy alkalommal/,
--lomtalanítás elvégzése (évente),
--elektronikai hulladékgyűjtés (évente).
A fenti tevékenységekhez tartozik továbbá az ügyfelekkel való kapcsolattartás, az ügyvitel
és számlázás, valamint a hulladéklerakó és a környezetének szakszerű kezelése, karbantartása.
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2. Személyi és tárgyi feltételek:
A kft. alkalmazásában jelenleg 24 fő főfoglalkozású munkavállaló dolgozik. A kft. ügyvezetője Balajti József.
A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló gépek:
--konténerszállító autó:
5 db
--zárt öntömörítős hulladékszállító autó:
5 db
--terepes billenős teherautó:
1 db
--1,5 t billenős teherautó:
1 db
--hulladéktömörítő kompaktor:
2 db
--T-25 platós billenős traktor:
1 db
A kft. bérelt és saját gépeinek, eszközeinek a műszaki állapota az elmúlt időszakban javult.

3. Fontosabb eredmények:
A hulladéklerakóval kapcsolatos eredmények:
Az elmúlt évek munkájának a legfontosabb eredményei, hogy a Kft. újabb hulladékkezelési engedélyeket szerzett, illetve megkapta az egységes környezethasználati engedélyét /IPPC/,
mely tartalmazza a lerakó továbbüzemelésének a lehetőségét a következő tíz évre. Az engedély
2024. január 01-ig érvényes. Ez a dokumentum megfogalmaz kötelezéseket, melyek részben a
korábbiak befejezését, és részben újabb előírásokat tartalmaznak. Ezeket a kft. a lehetőségeihez
mérten folyamatosan végzi.
Fontos megemlíteni, hogy a kft. a Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési Tanszékével
együttműködve elkészíttetett egy előzetes tanulmányt egy komplex hulladékkezelő központ
megvalósítására, melynek a megvalósíthatósági tanulmánya, valamint a részletes kiviteli tervei
2014-ben elkészültek. A hulladékkezelő központ megvalósításával a térségben képződő minden hulladékáram korszerű, a környezetet legkevésbé terhelő technológiával kerülne feldolgozásra. A legfontosabb, hogy a beérkező szerves hulladék kezelése megoldottá válna és komposztálásra kerülne, az újrahasznosítható anyagok további jelentős része pedig kinyerhetővé
válna. A lerakás a tömegében mintegy ötödére, térfogatát tekintve pedig mintegy hatodára
csökkenne, jelentős megtakarításokat eredményezve ezzel mind a lerakó szabad térfogatát tekintve, mind pedig a kifizetendő lerakói járulék nagyságát figyelembe véve.
A társaság 2014-ben új gépeket szerzett be és állított munkába. A hulladék ártalommentes elhelyezésnek a biztonságát növeli a 2013-ban utólagosan kiépített geofizikai monitoring rendszer a lerakó II. kazettájában. A lerakó III. kazettáján az átmeneti rekultivációs rétegek kiépítésre kerültek.
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A szolgáltatás továbbra is tartalmazza a „házhoz menő” szelektív hulladékgyűjtő járatot (zsákos rendszerben), mely 2014 őszétől a sárga és barna színű kukák bevezetése révén fog tovább
fejlődni. Az újrahasznosítható hulladékok havi egy alkalommal, a kerti zöldhulladékok pedig hetente kerülnek elszállításra a háztartásokból. Az újrahasznosítható hulladékok válogatás
után értékesítésre, majd újrahasznosításra kerülnek.
Évente egy alkalommal elektronikai hulladékgyűjtési akciót és lomtalanítást végez a társaságunk.
2010-2014-es időszakban is jelentős mennyiségű építési-bontási törmelék került aprításra,
melyből a kertekben útalapok épültek.
2011-ben a kft. ismételten eredményesen pályázott a KEOP 2011/6.2.0/A konstrukcióra,
melynek címe a „Házi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt Karcagon”. A pályázat során
újabb 300 db házi komposztáló edény kerül ki a háztartásokba. Így már összesen mintegy 600
db házi komposztáló eszköz, illetve 20 db intézményi komposztáló került kihelyezésre az iskolákba és az óvodákba.

4. A Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Nonprofit Kft. bemutatása, tevékenysége, feladatai:
A Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.-t -a törvényi módosításokat figyelembe véve-, 2013. november 18-án alapította Karcag Város Önkormányzata.
A társaság 100%-ban Karcag Város Önkormányzatának a tulajdona, feladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek elvégzése Karcag város és térségében.
A nonprofit társaság 2014 első félévében megszerezte a tevékenység elvégzéséhez szükséges
összes engedélyt, és 2014 II. félévétől megkezdte a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységét Karcagon, Berekfürdőn, majd Füzesgyarmaton. A társaság alvállalkozó igénybevételével (Nagykunsági Környezetvédelmi Kft.) végzi a közszolgáltatást, és egyéb más hulladékkezelési engedélyhez kötött tevékenységet nem végez. A begyűjtött hulladékokat a Nagykunsági
Környezetvédelmi Kft-nek, mint hulladékkezelőnek adja át vállalkozói szerződés keretében.
A fenti tevékenységekhez tartozik továbbá az ügyfelekkel való kapcsolattartás, az ügyfélszolgálat és a számlázás.
Balajti József s.k.
ügyvezető
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Karcagi Ipari Park Kft

A Karcagi Ipari Park Kft feladata a Karcagi Ipari Park üzemeltetése, ügyeinek intézése.
Fő tevékenységei:
--Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
--Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
--Ingatlan ügynöki tevékenység
--Ingatlan kezelés
--Üzletvezetés
--Épületépítési projekt szervezése

Személyi, tárgyi, dologi feltételek alakulása:
A Kft munkáját a Taggyűlés irányítja az ügyvezetőn keresztül, akinek segítője az asszisztens.
Napi feladataikon túl az egyéb munkákat kiszervezik, karcagi vállalkozásokhoz. Az ügyintézés
helye Penny u 1. szám alatti irodában van.
A társaság az elmúlt 4 évben is nyereségesen gazdálkodott, 2013-ban osztalék fizetésére is
sor került.

Fontosabb események és eredmények időrendi sorrendben:
--1999-ben Ipari Park címet az Önkormányzat pályázta meg és nyerte el: IPC-013/99
--2000.február 28. Ipari Park cím aláírása 48 ha 5221 m2 területre (85,91 % Önkormányzati,
14,09 % magán tulajdonú területen)
--2000.12.19.-én az Ipari Park működtetésére megalapította az Önkormányzat a Karcagi Ipari Park Kft-t, 3 M Ft törzstőkével
--2001.04. hónapban háromoldalú megállapodás született az Önkormányzat, a KIP Kft és az
INFO Kft között, az Ipari Park fejlesztésére. Az Önkormányzat a KIP Kft részére hasznosítás céljából 25 évre bérbe adott 19 ha 1609 m2 forgalomképes, 1 ha 7896 m2 forgalomképtelen területet, vételi jogot biztosító (opciós) szerződéssel.
--2001.08.01. Új tag bevonásával törzstőke emelést hajtottunk végre 30 M Ft-ra. Az üzletrész
alakulása: 30 % Önkormányzat, 70 % INFO Kft
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--2003-ban a TTFC pályázatot befogadták, forráshiányra hivatkozva elutasították.
--2004-ben a TRFC pályázatot befogadták, forráshiányra hivatkozva elutasították.
--2006-ban a TRFC pályázatot befogadták, forráshiányra hivatkozva elutasították.
--2007 04.16.-án aláírtuk az S+R Kft-vel (Penny Market Kft Kelet-Magyarországi Logisztikai
Központja létrehozására) 7,3 ha terület értékesítési megállapodását.
--Ezzel egy időben a további munkák finanszírozására törzstőke emelés történt, 180 M Ft-ra .
Önk. 72 M Ft (többségében, 65 M Ft földterület apport), INFO Kft 108 M Ft, készpénz. Tulajdon rész: 40 % Önkormányzat, 60 % INFO Kft.
--2007 07.05.-én ROP pályázat került benyújtásra. A befogadást követően saját felelősségre elkezdtük az infrastruktúra beruházást, a terület déli részén (Penny utca). 2007.12.18.-án már
az átadási ünnepséget tartottuk meg. Beruházás összes költsége 361 M Ft volt, ebből vissza
nem térítendő támogatás 114 M Ft.
--Támogatás kifizetésére csak 2009.12.21.-én került sor.
--2007.12.18. Penny alapkő letételére a KIP infrastruktúra átadási ünnepséggel együtt került
sor.
--2008. februárban a Penny Logisztikai Központ építését elkezdték, 3,5 Mrd Ft értékben.
--2008 októberében már az ünnepélyes átadás volt. 240 új munkahely létesült: Logisztikai
központ 140 fő, biztonsági szolgálat 20 fő, gépjármű vezetők 80 fő.
--2011.10.27.-i események: Üzletrész átruházás, törzstőke emelés és új tag bevonása. Az új 215
M Ft törzstőke megoszlása: Önkormányzat 53 M Ft (24,65 %), INFO Kft 108 M Ft (50,23 %),
IMPERUM INGATLAN Kft 54 M Ft (25,12 %).
--Ugyanezen a napon az IMPERUM INGATLAN Kft vállalta 90 M Ft befizetésével a KIP Kft
tőketartalékának feltöltését.
--A KIP Kft ezen a napon eldöntötte, hogy az Önkormányzattól, a Wienerberger Zrt-től és
egy magánszemélytől megvásárol 77 ha 641 m2 területet, 215.926.500 Ft + ÁFA összegért a
további fejlesztések megvalósításra.
--2012 02.29-én benyújtottunk egy ROP pályázatot az Északi oldal (a Vasút, a Gyarmati út
és a 4. sz. főút által határolt terület) infrastruktúrával történő ellátására. A beruházás összes
költsége 283 M Ft + ÁFA volt, 122 M Ft vissza nem térítendő támogatással. A tervezett időpontra 2013. augusztusra elkészült és a műszaki átadás is megtörtént. 2013. 10.25.-én Varga
Mihály és Fazekas Sándor miniszter urak avatták fel.
--Elektronikai Hulladékhasznosító Kft, 6 magyarországi vállalkozás közös fejlesztésével alakult meg.
2012 08.23.-án előszerződést kötöttünk 5 ha terület értékesítésére, egyúttal hozzájárultunk az építési tervek elkészíttetéséhez, melynek engedélyeztetésében aktívan részt vettünk.
2012.12.05.-én az építési engedély megérkezett, majd másnap aláírtuk a végleges adásvételi megállapodást.
Az ünnepélyes alapkő letétel 2013. április 5.-én volt dr. Fazekas Sándor miniszter úr jelenlétében.
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Az építkezést a tervezett határidőben és keretösszegben (3,6 Mrd Ft-ból) megvalósult.
2014. március 18.-án Varga Mihály és Fazekas Sándor miniszterek jelenlétében Orbán
Viktor miniszterelnök adta át, a 170 főnek munkahelyet biztosító üzemet.
--Recy-Pet Kft egy pet-palack feldolgozó/újrahasznosító üzem alapkövét Varga Mihály és Fazekas Sándor helyezte el a város vezetői és a tulajdonosok jelenlétében 2013.10.25.-én.
A 2 ha 6500 m2 nagyságú terület adásvételi megállapodását - melyen felépül -, 2013.11.27.én írtuk alá. A kivitelezést 2014.05.15.-én kezdték el és közel 3 Mrd Ft összegű beruházás lesz. Várható befejezése 2014. október, amikortól 50 főnek biztosít munkahelyet. Kutatás-fejlesztést is végeznek majd az üzemben további 20 fő foglalkoztatását biztosítja. A
Debreceni Egyetem kutatóintézete mellett ez már a város második K+F helye lesz. Sok megyeszékhely sem dicsekedhet ilyennel.
--Szeged –Energo Kft-vel 2014.05.26-án írtunk alá egy előszerződést 11 ha 9669 m2 terület
értékesítéséről, ahol biometán-előállító és villamosenergia-termelő üzem létesítését tervezik, 2016. I. félévi befejezéssel.
--Nagykun Élelmiszeripari Park megvalósítását tervezzük 6,5 ha területen, ahol élelmiszer
feldolgozást, gyártást, csomagolást tervezünk, a karcagi kistérségben megtermelt termékek
felhasználásával. A megvalósíthatósági tanulmány elkészült. A működtető Kft. megalapítása folyamatban van.
--Üveghab előállító üzem létestéséről is folynak tárgyalások, ahol az újrahasznosításra már alkalmatlan üveget hasznosítanánk egyéb célú felhasználásra (pl útalap). 2,5 ha területen tervezzük megvalósítani, 50 fő foglalkoztatására számítunk majd.
--Az eddig felsorolt beruházásokkal az északi és déli területek feltöltésre/betelepítésre kerülnek.
--A volt téglagyár területei és az azokat körbevevő Önkormányzati területek jelenleg szétszabdaltak, így gazdaságosan nem hasznosíthatóak. Két egységes/összefüggő terület kialakítására a kétoldalú megállapodás megszületett. A Területrendezési terv, megvalósíthatósági tanulmány elkészítését és az egyéb szükséges tervezéseket, intézkedéseket elkezdtük.
--Vasúti logisztika 30 ha-os kiépítésére folytatunk tárgyalásokat, ahol 120 főt foglalkoztatását tervezik.
--A régi karcagi élővilág bemutatáshoz, többek között az alábbiakat tervezzük:
vizes élőhely, tanösvény, madár-les, magasles kialakítása, őshonos állatok és növények
visszatelepítése, bemutatása, információs táblák kihelyezése, pihenő park, bemutatóterem-kiállítás, a terület ellátása Tisza vízzel.
--2014. június 24.-én az északi területbe beékelődő HUNTRACO ZRt. 1,2 ha-os területét
megvásároltuk.
--Közéleti tevékenység és támogatások. Karcag város közéletében a KIP Kft tulajdonosai és
dolgozói rendszeresen részt vesznek. Az egyesületek, alapítványok, szakosztályok, stb, rendezvények támogatása folyamatos, az igények és lehetőségek függvényében.
Varga Nándor
ügyvezető
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Az Elektronikai Hulladékhasznosító alapkőletétele 2012 tavaszán
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Útátadás 2013 októberében
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Elektronikai
Hulladékhasznosító Kft.
1. Cégbemutató – főbb tevékenységünk, valamint az alkalmazott technológia ismertetése
A háztartásokban és intézményekben elhasználódott, üzemképtelen vagy feleslegessé vált
elektromos és elektronikai berendezések e-hulladék néven váltak ismertté. Napjainkban az
egyik legfontosabb feladat ennek a hulladéktípusnak a biztonságos és hatékony hasznosítása.
Az Elektronikai Hulladékhasznosító Központ elnevezésű beruházás éppen ezért jött létre
hazai, a környezeti iparban és a hulladékhasznosítás terén komoly tapasztalatokkal rendelkező
befektetők összefogásából. A 3,6 milliárd forintos beruházást a kormányzat jelentős mértékben támogatta, és kiemelt projektté nyilvánította. A Központ, melynek alapkőletételére 2013.
április 5-én került sor, Karcag délkeleti részén, a Karcagi Ipari Parkban található. Az Ipari Park
remek adottságokkal rendelkezik, hiszen a transz-európai folyosórendszer (TEN-T korridor)
Budapest–Szolnok–Románia irányú vonalán helyezkedik el, és jó csatlakozási lehetőséggel bír
a 4. számú főközlekedési úthoz.
Európa legmodernebb elektromoshulladék-hasznosító üzemében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtését, tárolását, kezelését és újrafeldolgozását, valamint
újra használatra való elkészítését végezzük, mintegy 170 fő részére biztosítva munkalehetőséget.
Az üzem a környezet és az emberi egészség megóvását, valamint a nyersanyagok megőrzését
célzó megközelítéssel végzi, célja pedig az elektromos és elektronikus berendezésekben található értékes erőforrások újrafeldolgozásának biztosítása.
A Központ által az elektromos és elektronikai hulladék teljes körű hasznosítása úgy valósul
meg, hogy a lakosság, a közszféra, a gyártók és a kereskedelmi üzletláncok irányába begyűjtő
hálózat épül ki, és a lakossági, intézményi és termékgyártás folyamán keletkezett hulladékot a
begyűjtés után a legmodernebb, az úgynevezett láncos törőberendezést használó technológiával anyagfrakciókra bontjuk.
Az üzem kapacitása éves szinten 4000 tonna hűtőgép és 18 000 tonna egyéb elektronikai és
elektromos hulladék feldolgozása, melynek során a korszerű eljárásnak köszönhetően 40-féle
anyagfrakció keletkezik 99%-os kihozatali aránnyal, és így olyan anyagok nyerhetők vissza,
mint az alumínium, a vas, különféle színesfémek, nemesfémek és műanyagfajták.
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Az e-hulladék anyagfrakciókra bontása zárt rendszerű technológiával történik, ezért sem a
levegőbe, sem a talajba, sem a vízbe nem kerül semmilyen káros anyag. A korszerűségnek és
környezettudatosságnak ezen a területen eddig nem látott összefonódása ihlette mottónkat:
„e-hulladék. újragondolva”.
Tekintettel a földrajzi fekvésre több lépcsőben valósulhat meg a cselekvési terv: első lépcsőben, Karcag városában, ezt követően a város 30-40 km-es körzetében fekvő településekre kiterjesztve. Célunk olyan koncentrált, üzemi méreteit tekintve hatékony, környezetvédelmi előírásokat magas szinten érvényesíteni képes hűtőgép- és elektronikai hulladék-hasznosító üzem
megvalósítása, amelynek eredményeként a Központ hozzá tud járulni a térségben az ipari szerkezetváltáshoz, a munkahelyteremtéshez, az erőforrások megújuló használatához. Az Elektronikai Hulladékhasznosító Központ megnyitásával létesülő munkahelyek mellett várhatóan pedig mintegy 2-3-szorosára nő a járulékos munkahelyek száma a kapcsolódó munkaszervezési
folyamatokban.
A beruházás további célja a térségben működő, környezetvédelmi iparban tevékenykedő vállalkozások segítése. További fejlesztések révén a közszolgáltatók bevonásával és közreműködésével országos lefedettséggel tervezzük végezni az e-hulladék begyűjtést, szélesebb körben kiváltva a kedvező hatásokat.
Az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. az e-hulladék begyűjtését, szállítását, tárolását, kezelését tekintve alaposan átgondolt szakmai és környezetvédelmi irányelvek szerint cselekszik.
Az elsődleges célkitűzés az, hogy a hulladékok legmagasabb környezetvédelmi és minőségi
szintű hasznosítása valósuljon meg. Ugyanakkor küldetésünknek tartjuk, hogy a környezetterhelés nagyarányú csökkentése mellett a lakosság és az intézmények környezettudatos magatartását is kialakítsuk, illetve formáljuk.
Üzemünk az elvárt műszaki színvonalat európai szinten biztosítja, melynek következtében
Karcag a meglévő természeti kincsek és az elmúlt évszázadok során felhalmozott kulturális és
szellemi javak mellett immár a környezetvédelemért és a fenntartható fejlődésért tett erőfeszítések révén is ismert és megbecsült városa lesz hazánknak.

Alkalmazott technológia
Az elektronikai és elektromos berendezésekből származó hulladék kezelése és újrahasznosítása napjaink egyik legégetőbb kérdése a technikai fejlődés és az abból fakadó életmódváltás miatt.
Az Elektronikai Hulladékhasznosító Központban nagy gondot fordítunk arra, hogy a tevékenységünk során a legbiztonságosabb, már bevált módszerekkel óvjuk szűkebb és tágabb környezetünk értékeit, az itt élők egészségét.
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A Németországból származó MeWa-technológia lelke az univerzális láncos törőberendezés,
amely teljes mértékben mellőzi a vágóeszközök használatát, ennek megfelelően működése a
szokványos rendszerekéhez képest lényegesen eredményesebb.
A különféle környezetvédelmi előírásoknak maradéktalanul, a legmagasabb szinten felel
meg a fent leírt technológia, amelynél jelenleg nincs korszerűbb az elektronikai hulladék-feldolgozás terén.
Az eljárás gyorsabb hozzáférést biztosít a szétválasztott értékes anyagcsoportokhoz, és ezzel
egyidejűleg a lehetséges káros anyagok távozását is megakadályozza, hiszen a hulladék anyagkötéseit úgy nyitja meg, hogy közben mellőzi az egyes alkotórészek és szerkezeti elemek szétbontását.
A hajlékony törőszerkezet a bedobott anyagokat szabályozható sebességgel a kívánt irányba forgásba hozza. A bontás az anyagok összeütközése révén következik be. A mechanikus elformálódás révén keletkező hő elősegíti a kapcsolódások felbomlását. A hulladékanyagok különféle ﬁzikai tulajdonságai típusonként eltérő darabnagyságot eredményeznek. Az egyénileg
beállítható ciklusidőnek köszönhetően könnyen meghatározható az egyes feldolgozott anyagfajták formája és mérete.
Mivel hiányoznak a kopó alkatrészek, vagyis az álló- vagy forgókések, így a bontási folyamat
újabb tényezők miatt is optimálisabb: egyrészt a kopási költségek elenyészőek, másrészt a folyamat felgyorsul, a forgató elemek akár 15 perc alatt cserélhetők.
A változtatható vastagságú hengerfallal, valamint a 350kW-igterjedőerőforrással a láncos
törő a legkülönfélébb területeken alkalmazható. A hűtőszekrények esetében különösen fontos a zárt rendszerű feldolgozás. Ez amiatt elengedhetetlen, mert a környezetet károsító gázok
nemcsak a hűtőrendszerben találhatóak, hanem a szigetelésben is. A technológia hatékonysága kiválóan megmutatkozik abban, hogy mennyi gáz nyerhető ki egy hűtőgép zárt rendszerben
történő feldolgozása esetén: a szigetelésből átlagosan hűtőnként akár 150 - 250 gramm is! De
ha a hűtőgépet tartósan, hosszabb időn keresztül a szabadban tárolták, és a szigetelésbe víz került, akkor a hajtógázok nagy része elillan a szigetelésből, és így nem lehet annyi gázt kinyerni,
mint új, illetve nem sérült gépek esetén.
Ebből is látszik, hogy milyen sok múlik az elektronikai és elektromos berendezések használatán, mennyire fontos annak a környezettudatos magatartásnak a hosszú távú kialakítása
a lakosság körében, amelyre az Elektronikai Hulladékhasznosító Központ fő tevékenységével
párhuzamosan törekszik, és amely a leginkább összhangban van a fenntartható fejlődés ﬁlozóﬁájával.
Büszkék vagyunk, hogy Európa legkorszerűbb elektromoshulladék-hasznosító üzemében
ilyen sokat tehetünk a környezetünkért és az itt élő emberekért, Önökért.
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2. Személyi állomány alakulása, összetétele
Az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. létrejöttével, folyamatos fejlődésével tervezetten
mintegy 170 fő részére biztosít majd munkalehetőséget.

Nagykun Víz- és Csatornamű Kft.
Beszámoló
2010 – 2014

3. Fontosabb események cégünk életében
A Karcagi Ipari Park északi részében 2012. június 29-én tették le cégünk alapkövét. Az esemény jelentőségét mutatja, hogy a 2012. június 29-ei alapkőletétel alkalmából beszédet mondott Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és
Dobos László, Karcag város polgármestere.
Az Elektronikai Hulladékhasznosító Központ 2013. április 5-én tartotta sajtótájékoztatóval egybekötött nyitórendezvényét a karcagi Déryné Művelődési és Kulturális Központ dísztermében. A hulladékhasznosító üzem jelképes alapkőletétele dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, Dobos László, Karcag város polgármestere, valamint üzletemberek, befektetők
jelentében zajlott.
A budapesti SYMA Sport- és Rendezvényközpontban 2013. szeptember 25. és 27. között rendezték meg az Ökoindustria Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági
és Megújuló Energiaforrások Szakkiállítást, amely a legnagyobb környezetipari szakkiállítás Magyarországon, és a környezetipar bemutatkozásának ad színteret a szakmai
partnerek és az érdeklődők számára.
2013. április 10-én került megrendezésre a Miskolci Állásbörze, amelyen első alkalommal vett részt az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. Az esemény jelentőségét az
adja évről évre, hogy ez a régió legnagyobb állásbörzéje, és az érdeklődök száma több
ezerre tehető. Komoly lehetőséget nyújt a rendezvény a kiállítók számára, hogy széles
körben megismertessék cégüket, tevékenységüket az érdeklődőkkel, továbbá munkaerő-piaci kapcsolatfelvétel történjen köztük és a leendő munkavállalók között, akik a
legkülönfélébb képzettséggel és szakmai tudásszinttel érkeznek az eseményre.
Az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. üzemátadó ünnepsége 2014. március 18-án került megrendezésre, ahol Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor tartott ünnepi beszédet. Cégünk első alkalommal rendezte meg Szakmai Napját, melyen már meglévő- és leendő partnercégeink, valamennyi résztvevő vendégünk ismerhette meg üzemünket, alkalmazott
technológiánkat.

Bevezetés
A Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. a 2010-2014-ig tartó ciklusban jelentős változáson ment
keresztül. A cég legfőbb feladata 2012. december 31-ig – a tulajdonos Önkormányzat alapfeladatai között törvényben meghatározott – biztonságos és folyamatos, emberi fogyasztásra alkalmas víztermelés, kezelés, elosztás, valamint a kommunális és ipari, intézményi
felhasználás következményeként keletkező szennyvíz elvezetése és tisztítása. Mindezek
mellett a társaság feladata volt a Városi Gyógyvizű Strandfürdő és az ahhoz tartozó kereskedelmi szálláshely üzemeltetése.
A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény hatálybalépése 2013. január 1.-től
a Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. kizárólag a Városi Gyógyvizű Strandfürdő és annak kereskedelmi szálláshelyének üzemeltetését látja el.
Jelenleg a Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. üzemeltetésében álló Akácliget fürdő fő tevékenysége a fizikai közérzetet javító szolgáltatások biztosítása, ezen belül az idei évtől kiemelkedő a gyógyvízre alapozott gyógyászati szolgáltatások nyújtása.

I. Fürdőfejlesztés
A Karcag Városi Gyógyvizű Strandfürdő az ÉAOP-2.1.1/A-2f-2009-0007 pályázat keretében több mint 800 millió forintos beruházásnak köszönhetően teljes átalakuláson ment keresztül, melynek eredményeképpen 2013. június 21-én a mai kor igényeinek megfelelő, új komplexum került átadásra. A megújulás során új elnevezést kapott, az átadást követően Akácliget
fürdő lett az új megnevezése.
A beruházás keretében a régi uszoda helyén új főépület került megépítésre szabványméretű uszodával, tanmedencével, és kétterű termálmedencével. A fedett épületnek köszönhetően a
fürdőzni vágyók egész évben, időjárástól függetlenül látogathatják a komplexumot.
Az épület új szolgáltatásoknak adott helyet, kialakításra került a wellness részleg, melyben
finn szauna, infraszauna, jakuzzi és szolárium várja a látogatókat.
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Szintén teljes felújításon esett keresztül a gyógy I. és II. medence, melyben élményelemek
(buzgár, nyakzuhany, dögönyöző, vízágy) kerültek kiépítésre, amik tovább fokozzák a fürdőzés
élményét. A gyógymedencékhez új fedett folyosó került kialakításra ahol rossz idő esetén is kényelmesen megközelíthető a fedett medencetér, a vizesblokkok és az öltözőhelyiségek.
A gyermekmedence két térrel rendelkezik, az egyik a csecsemők részére, a másik a 2 éven felüli gyermekek számára biztosít fürdőzési lehetőséget. Mindkét medencetérben korszerű játékelemek várják a csöppségeket, 2 db fóka, 2 db teknős, 1 db bébi vízilófej, 1 db kiselefánt és 1
db csúszda.
Karcag város legfőbb célkitűzései közé tartozott az emberhez méltó, kiegyensúlyozott, egészséges élet közvetlen feltételeinek biztosítása. Ehhez kapcsolódóan kiemelten fontos volt a környezet-egészségügyi feltételek teljesülése, magas színvonalú infrastruktúra, a település épített
és természeti elemeinek megfelelő aránya, minősége és összhangja.
A Nagykun Víz- és Csatornamű Kft., mint üzemeltető és Karcag Város Önkormányzata,
mint tulajdonos közös célja volt a város méretét, valamint a lakosság számát figyelembe véve,
hogy a lehetőségekhez mérten maximálisan, minél szélesebb körben valósítsa meg a fürdő fejlesztését. Ezen célkitűzés eredménye a település természeti adottságait figyelembe vevő komplexum, turisztikai attrakció létrehozása az Észak-Alföldi Operatív Program keretén belül meghirdetett, Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés című pályázati felhíváshoz
való kapcsolódás. A csatlakozás révén a fenntartható fejlődés biztosítása volt a közvetett cél a
város, és a térség életében.
A fejlesztés keretében többek között megvalósult:
--verseny úszómedence (25 m x16 m) 400 m2 vízfelülettel,
--kétterű termálmedence jacuzzi elemekkel,
--tanmedence,
--wellness részleg, benne jacuzzi, szolárium, valamint finn és infra szauna merülő medencével,
--141 m2 napozóterasz,
--szabadtéri iker gyógymedence teljes átépítése élményelemekkel, árnyékolókkal,
--medencetér acélszerkezetes vázzal és kétrétegű ponyvafedéssel, elemekben bontható, hőszigetelt, polikarbonát határoló fallal,
--medenceteret és iker gyógymedencét összekötő folyosó,
--bejárat és porta épület,
--öltöző épület,
--gépészeti helyiség,
--klórozó épület,
--vegyszeradagoló épület,
--felszín alatti termálvíz távvezeték,
--új termálkút,
--a fejlesztéshez kapcsolódó közműhálózat kiépítése (elektromos, víz, szennyvíz, kísérőgáz,
távhő-, termál-, és csapadékvíz elvezető hálózat, vegyszer és klóradagoló,
--út járda és zöldfelület helyreállítás, térburkolás, parkoló.
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A beruházás teljes körű megvalósítása összesen nettó 865.948.000 forintba került, melyhez
Karcag Város Önkormányzata jelentős anyagi támogatást nyújtott.

Saját forrás:

422.323.000.- Ft

Ebből:
-- Karcag Város Önkormányzata
által biztosított tagi kölcsön

-- Nagykun Víz- és Csatornamű Kft.
saját forrása

410.653.000.- Ft

11.670.000.- Ft

Vissza nem térítendő támogatás:

291.500.000.- Ft

MFB refinanszírozású hitel:

152.125.000.- Ft

Összesen nettó:

865.948.000.- Ft

II. Műszaki fejlesztések
A beruházásnak köszönhetően a fürdő műszaki háttere teljes átalakuláson ment keresztül,
ezáltal a mai kor igényeinek megfelelő technológia került átadásra.
A folyamatos, zavartalan működés érdekében egy darab új kút fúrása valósult meg a hozzá tartozó távvezetékkel együtt, amely lehetővé tette, hogy bármely további kút leállása esetén
biztosítható legyen a gyógyvíz pótlása. A tartalék kút 850 méter talpmélységű, a kinyert gyógyvíz hőfoka 50 °C.
A fürdő korábbi uszodája elbontásra került, a helyén új főépület épült, három fedett medencével. Valamennyi medence szűrő vízforgatóval van ellátva, így a víz jó minősége a folyamatos
kezeléssel állandóan biztosított. Az egyik legfontosabb technikai újítás, hogy a régi gázfűtés helyett az új főépület a pénztárépület és a vegyszertároló fűtése a kutakból feltörő gyógyvíz hőjével történik, amely jelentős megtakarítást eredményez.
A fürdő gyógyvize igen magas sótartalmú, ezért nagy gondot okozott a termál-vezetékekben,
és az azokhoz kapcsolódó szerelvényekben lerakódó sókiválás. A probléma egy új technológiá-
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val megoldásra került, ami szintén jelentős megtakarítással jár, ugyanis nem kell rendszeresen
cserélni a termál-vezetékeket.
A 2010. évben megtörtént a kemping területén található szociális épület téliesítése. A munkák során új tető került az épületre, új fűtésrendszer került kiépítésre, valamint megvalósult a
külső homlokzat hőszigetelése.

III. Szolgáltatás bővítés
Az Akácliget fürdő fejlesztésének köszönhetően a megépült főépület új szolgáltatásoknak
adott helyet.
--2013-tól a wellness részlegben a fürdő vendégei finn- és infraszaunában, meleg vizes jakuzziban és hideg vizes csobbanó medencében töltődhetnek fel, valamint szolárium is a rendelkezésükre áll.
--A környékben egyedülálló szolgáltatásként rendszeres szaunaceremóniák és aquafitness
foglalkozások kerülnek megrendezésre, szakképzett kolléga felügyeletével.
--További újdonságként pedikür-manikür és műköröm építés jelent meg a fürdő palettáján.
--Köszönhetően a teljes megújulásnak, a fürdő színvonalas rendezvényeknek ad otthont havi
rendszerességgel. A rendezvények szervezéséhez anyagi támogatást kap a fürdő helyi vállalkozásoktól támogatói szerződések keretében.

IV. Marketing
Annak érdekében, hogy a megújult Akácliget fürdőt minél szélesebb körben ismerté tegye a
cég, intenzív marketing kampányt indított.
--Saját honlap
A mai világban szinte minden korosztály az interneten tájékozódik, ezért az Akácliget fürdő,
saját honlapot hozott létre www.akacligetfurdo.hu címen. A honlap elindításának célja a fürdő
és a kemping bemutatása, a látogatók folyamatos tájékoztatása a programokról, az akciókról,
aktuális hírekről és szolgáltatásokról.
--Facebook oldal
Elsősorban a fiatalok körében népszerű a www.facebook.com/akacliget közösségi oldal, ahol
a fürdő saját oldalt indított. Célja a honlaphoz hasonlóan a lakosság folyamatos tájékoztatása
az aktualitásokról.
--Helyi média
A társaság elsődleges céljának tekinti, hogy a helyi lakosok minél nagyobb számban látogas-
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sák a fürdőt, így valamennyi programajánlat, akció megjelenik a Karcagi Hírmondó hasábjain,
a Karcag FM rádióban és a Karcag TV képújságában.
--Hírlevél
A fürdő által szervezett rendezvények alkalmával a résztvevő vendégek e-mail címeket adhatnak meg melyekre minden hónapban hírlevelek kerülnek kiküldésre az aktuális akciókról,
programokról újdonságokról.
--Internetes hirdetések.
A fürdő két legfontosabb internetes platformján kívül jelen van még www.termalfurdo.net,
www.iranymagyarorszag.hu, www.utazzitthon.hu és a www.programturizmus.hu oldalakon.
--Erzsébet program
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által meghirdetett „fürdőbelépő nyugdíjasok részére” elnevezésű program keretében 2500 forint befizetése után a pályázók 20000 forint összeget költhetnek fürdőbelépőre. Az országban mindössze 60 fürdő válhatott elfogadóhellyé többek között a karcagi Akácliget fürdő is. A pályázók az elnyert támogatást 2014. december 31-ig
költhetik el.

V. Területrendezés
A fürdő parkosítása a karcagi Városgondnokság segítségének köszönhetően folyamatos.
Ügyelve az Akácliget fürdő névadásra, a fürdő közvetlen környezetében és a fürdő területén
belül is akácfajok lettek telepítve, egyéb kísérőfajokkal együtt. Az idei év tavaszán mintegy 1000
m2 területen öntözőrendszer került kialakításra.

VI. További felújítások
A megújult Akácliget fürdő összképébe nem illett bele a régi büfésor, ezért valamennyi üzlethelyiség felújításra került. A munkák során új térkő lett lerakva az előterek teljes hosszában,
valamint új, a fürdő megjelenésébe illeszkedő homlokzat került kialakításra.
--Gyógyászat
Annak érdekében, hogy az Akácliget fürdő a karcagi lakosság egészségmegőrzésében központi szerepet tölthessen be 2014. július 2-án új gyógyászati ágazatot indított. Az újonnan
kialakított részleg OEP által finanszírozott gyógykezeléseket kínál a gyógyulni vágyó vendégeknek. A kezeléseken felül a Kátai Gábor Kórházzal kötött közreműködői szerződésnek köszönhetően reumatológiai járóbeteg szakrendelés is helyet kapott az épületben. A kezelések a
hét minden munkanapján, a szakrendelés minden héten szerdán és pénteken vehető igénybe.
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Az új ágazat a fürdő területén található épületben került kialakításra. Tekintettel arra, hogy
az épület hosszú időn keresztül kihasználatlan volt, Karcag Városi Önkormányzat segítségének
köszönhetően teljes felújításon ment keresztül.
A munkálatok során a régi vízgépészeti technológia teljes újjáépítése valósult meg, a hozzátartozó szellőzéstechnikai berendezések felújításával együtt. Mindezeken felül elkészült az
elektromos hálózat, a tangentorkádak helyreállítása valamint a gyógymedence járófelületének
javítása.
A gyógyászati részleg az alábbi kezeléseket nyújtja a gyógyulni vágyó vendégeknek:
--Medencefürdő
A gyógyvíz gyógyító hatásai lehetnek mechanikai, hőmérsékleti és kémiai hatások. A mechanikai hatás a víz felhajtó ereje, a hidrosztatikai nyomás. A hőmérsékleti hatás (32-38 °C) a
keringést és a perifériás keringést is gyorsítja, valamint emeli a légzési perctérfogatot. A kémiai
hatásnál a gyógyvíz különböző alkotó részei közül egyesek a bőrön át fejtik ki hatásukat, másik
részük a vérkeringésbe jutva farmatológiai tulajdonságaiknak megfelelően fejtik ki hatásukat.
A fürdőkúra lényegéhet tartozik a rendszeres ritmusban megismétlődő küszöb alatti ingereknek a központi idegrendszerben és ennek útján az egész idegi hormonális rendszerben kiváltott hatása. A gyógyvíz változást a bőr hőmérsékletében, az izomerőben, az izomkörfogatban, a vérkeringésben; javultak az izomfájdalmak, a mozgáskorlátozottság, és csökkentek az
ízületi duzzanatok.
--Gyógyvizes kádfürdő:
Szakképzet kollégák felügyelete mellett, gyógyvízzel töltött kádban történik a kezelés. A kádfürdő azon betegek részére ajánlott, akik valamilyen nem fertőző bőrbetegségben szenvednek,
vizelettartási problémái vannak, illetve egyéb súlyos szív és érrendszeri betegségük van.
--Súlyfürdő
A gerinckopásos, degeneratív betegségeinek legfontosabb konzervatív kezelési módja. A
gyógyvizes medencében, a beteg testsúlyától függően nyaki felfüggesztéssel vagy hónalj megtámaszkodással történik, s ezen kívül a páciens derekára vagy bokájára egy öv segítségével súlyt
függeszthetünk. A gyógymód célja, hogy a csigolyákat – a víz felhajtóereje által enyhített módon – egymástól eltávolítva, a gerincoszlopot, mintegy megnyújtva, lehetővé tegyék a porckorong eredeti állapotának visszaállítását.
--Szénsavfürdő
A perifériás keringési zavarokra és érszűkületes betegségek kezelésére használt gyógymód
során a páciens egy speciális kádban helyezkedik el, miközben a meleg gőzben elnyeletett CO2
kifejti gyógyító hatását. A szabad szénsavgáz apró buborékok alakjában borítja el a beteg testfelületét, kipirosítva ezzel a bőrfelületet, kitágítja a hajszáledényeket, ezáltal megkönnyítve a
vérkeringést és a szív koszorúereinek keringését is. Vegetatív nyugtató hatású, enyhe szívpana-
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szoknál, infarktus utáni állapotban, kimerültségnél, stressz okozta panaszoknál nyugtató hatású. Indikált minden olyan esetben, amikor valamelyik szerv vérellátásának javítására van
szükség. Alkalmazható még cukorbetegségnél, időskori vagy hormonális okból kialakult mészhiány, a vegetatív idegrendszer működésének javítása, kondicionálás. A csontritkulás megelőzésére és kezelésére is kiválóan alkalmas.
--Gyógymasszázs
A masszázs lehet frissítő, fürdős vagy gyógymasszázs. Célja a feszes izmok és a fájdalmas
testrészek ellazítása és az izmok vérkeringésének javítása. A bőr rugalmasságát a vérbőség fokozásával állítja helyre, a bőr alsóbb rétegeibe lerakódott salakanyagokat eltávolítja és az izomzat keringését fokozva annak teljesítőképességét növeli.
--Víz alatti vízsugár masszázs
A masszázs és a gyógyvíz együttes hatására az izomkötöttség csökken, az izomzat és a kopásos izületek kötöttsége csökken.
--Víz alatti csoportos gyógytorna
A torna szakképzett gyógytornászunk felügyeletével és irányításával történik. Torna közben
a víz felhajtó erejének hatására csökken a vízben mozgó test súlya, így a mozgás nem terheli az
izületeket, ezért izületi fájdalom mellett is alkalmazható.

VII. A fürdő minősítése
Köszönhetően a teljes felújításnak a Magyar Fürdőszövetség szakértőiből álló minősítő bizottság az Akácliget fürdőt a strandfürdő kategóriában négycsillagos minősítéssel illette. A minősítő bizottság a fürdő környezetének, vízminőségének, a szolgáltatások sokrétűségének és
színvonalának, a műszaki felszereltségnek, s egyebek mellett az alkalmazottak felkészültségének felmérése alapján hozta meg döntését.
2013. márciusától a fürdők minősítése egy új, egységes tanúsító rendszer alapján történik. A
Nemzeti Tanúsító Védjegy elősegíti a megbízható szolgáltatók kiemelését a versenytársak mezőnyéből, megkönnyítve a fogyasztói döntések meghozatalát. A fürdőlétesítményeket tanúsító védjegy célja, hogy – összhangban a fürdők üzemeltetéséről szóló rendeletekkel – garanciát
nyújtson a fürdőszolgáltatás minőségére a szakmai elvárásoknak megfelelő színvonalon.
A színvonal szerinti megkülönböztetés pontozásos rendszerben történik, amely a minimum
feltételeken túlmutató felkészültséget is vizsgálja, mint például a fürdő elhelyezkedése, megközelíthetősége, infrastruktúrája, vízminősége vagy akár a munkatársainak nyelvismerete, stb.
Az 5 évre szóló védjegyhasználat a magas minőségű szolgáltatások pozitív megkülönböztetésére szolgál, és segíti, hogy a vendégek az elvárásaiknak megfelelő szolgáltatót választhassanak.
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A fürdő csillagai tehát garanciát nyújtanak a szakmai elvárásoknak megfelelő színvonalú fürdőszolgáltatás minőségére, és megszerzésük jelentős piaci előnyökkel is járhat.

VII. Kereskedelmi szálláshely
A Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. üzemeltetésében álló kereskedelmi szálláshely teljes felújításai 2010. előtt megtörténtek. A megújulásnak köszönhetően 2 db műemlék jellegű apartman, 4 db kétágyas szoba, 10 db faház, 18 db lakókocsi beálló hely valamint sátorhelyek várják
az üdülni vágyó vendégeket.
Annak érdekében, hogy a szálláshelyeket minél szélesebb körben megismerhessék, intenzív
reklámkampányt indított a cég.
A www.booking.com és a www.szallas.hu internetes oldalon keresztül, otthonról, kényelmesen tudnak szállásokat foglalni a kempingben.
Ezeken felül az alábbi oldalakon van jelen szálláshelyként:
www.utazok.hu;
www.utazzitthon.hu;
www.osztalykirandulas.hu;
www.magyarszallashelytudakozo.hu;
www.iranymagyarorszag.hu;
A www.osztalykirandulas.hu oldalon keresztül egy komplett kétnapos karcagi kirándulást
rendelhetnek meg az érdeklődők „A kunok nyomában és jelenében” program keretében.
A fürdő és a környező sportlehetőségeknek köszönhetően a kemping kiválóan alkalmas
edzőtáborok megszervezésére. A Déryné Művelődési Központ támogatásának köszönhetően
a nálunk megszállók, külön díj fizetése mellett igénybe vehetik a közelünkben található focipályákat és a városi sportcsarnokot. Az erről szóló ajánlat sportegyesületeknek lett kiajánlva, és a
2014. évi adatok alapján sikeresnek tekinthető.
A kereskedelmi szálláshely kihasználtságát és bevételeit az 1. számú táblázat tartalmazza. A
2014. évi vendégéjszakák és bevételek 2014. június 30. adatok alapján kerültek a táblázatba.
A kimutatás jól szemlélteti, hogy a 2012. évtől a kihasználtság és a bevételek folyamatos növekedést mutatnak. Valamennyi szálláshely 2014. vendégszáma eléri, vagy meghaladja az előző évek féléves adatainak összegét. Ez köszönhető a hirdetéseknek, valamint a magas szintű kiszolgálásnak. Kiugróan magas a faházak kihasználtsága a 2014. évben ami jól mutatja, hogy
egyre több csoport lát komplex kikapcsolódási lehetőséget az Akácliget fürdőben.
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VIII. Fürdő látogatottság, jegyértékesítés, árbevétel
Az Akácliget fürdő látogatottságát a 2. számú melléklet, jegyértékesítését a 3. számú melléklet, bevételeinek alakulását a 4. számú melléklet tartalmazza. Valamennyi adat 2010 – 2012-ig
csökkenő tendenciát mutat. Ennek oka az, hogy 2010-ben elbontásra került az uszoda ami addig szervezett úszásoktatásnak adott otthont. Megszűnésével ez a lehetőség megszűnt, így bevételkiesést és látogatottság csökkenést eredményezett.
A beruházás további folyamata során 2011-ben megkezdődött a gyógy I. és gyógy II. medence felújítása, ezáltal a fürdő két legkedveltebb medencéje esett ki a szolgáltatásból. Egészen
a 2013. júniusi átadásig három medencével csökkentett üzemmódban állt nyitva a fürdő a vendégek előtt. A táblázatokban szereplő adatok mindezen okok miatt mutatnak csökkenést egészen az új fürdő átadásáig.
2013. június 21-én a megújult Akácliget fürdő megnyitotta kapuit a vendégek előtt. Ezek
után valamennyi adat növekedést mutat.
A látogatottság a korábbiakhoz képest 50 % növekedést mutat, 2014-ben pedig már a félév
elteltével az előző évi látogatottság 80 %-a megvalósult, így várhatóan az év végére sokkal többen fordulnak meg a fürdőben mint tavaly.
A jegyértékesítésől származó nettó árbevétel a 2013. évben az előző évhez képest 250 % növekedést mutat amely jól mutatja az új fürdő sikerességét. A 2014. júniusig az előző év jegyértékesítésének 70 %-a megvalósult, így ez is jelentős sikert jelent.
Köszönhetően az új szolgáltatásoknak és a rengeteg új bérletvásárlónak a fürdő összbevétele
2013-ban 300 % növekedést mutat a 2012. évi adatokhoz képest. 2014-ben pedig a fürdő június 30-ra már elérte a 2013. évi összbevételt.

IX. Létszámgazdálkodás
A Nagykun Víz- és Csatornamű Kft 2010, 2011, 2012 években az egész városban végezte a
víz, szennyvíz és a fürdő szolgáltatást.
2013. január 1-től az országosan elrendelt központosítás kapcsán történt szétválás során maradt a Vízmű kezelésében csak a Fürdő és Szálláshely szolgáltatás.
Ezen történések folytán nehéz a létszámgazdálkodásról reális képet alkotni.
2010. évben a dolgozók létszáma 78 fő, 2011. évben 75 fő, 2012. évben is 75 fő volt a dolgozók létszáma, mely az összes akkor végzett tevékenység kapcsán elegendő és szükséges volt.
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2013. évtől, annak is a második félévétől (az újjá alakult, felújított, támogatott beruházással
létrejött „Akácliget Fürdő” átadása 2013.06.21) beszélhetünk a mostani szervezeti felépítésről.
2013. évben fizikai 21fő, szellemi 6fő, választott tisztségviselő 4fő (összesen 31fő)dolgozott
társaságunknál.
Jelenleg (2014. év) a megnövekedett kapacitásnak, a gyógyászati tevékenység újraindításának következtében 24fő fizikai(ebből 5fő gyógyászaton masszőr), 14fő szellemi (ebből 1fő
veszélyeztetett terhes állományú, 1fő GYED-ről visszajött anyuka részmunkaidős, 1fő ügyvezetés, 1fő fürdőigazgató, 3fő részlegvezető, 3fő pénztáros, 2fő irodai dolgozó, 1fő diszpécser, 1fő munkafelügyelő), 4 illetve júniustól 3fő választott tisztségviselő(összesen 41fő) dolgozik társaságunknál.
A jelenlegi szervezeti felépítés a szigorú létszámgazdálkodást (több dolgozó is több munkakörben dolgozik) figyelembe véve a cég zavartalan működéséhez elengedhetetlen és szükséges.
Andrási István sk.
ügyvezető igazgató

Kocsis István sk.
szolgáltatás vezető

A Debreceni Egyetem ATK Karcagi Kutatóintézete
2010-2014. közötti időszakban végzett
tevékenységének ismertetése

1. A Kutatóintézet fő tevékenysége, feladatai
A Karcagi Kutatóintézet nagy múltú, hagyományaira és kiemelkedő szellemi potenciálra
építő, a jövőre bizakodással előretekintő intézmény. Működésében, kutatási portfóliójának,
szervezeti kereteinek, stratégiai és fejlesztési koncepciójának kialakításában kiemelten tekintettel kell lenni a régióban betöltött szerepére, illetve a közvetett kapcsolódására a felsőoktatási környezethez.
A felsőfokú oktatás intézményrendszerének átalakítása eredményeként a Karcagi Kutatóintézet (KKI) 2000. január 01-én a Debreceni Egyetem szervezeti rendszerébe integrálódott, és
az integráció eredményeként elvesztette önálló jogi személy státuszát. Alapító intézménye az
Egyetem Agrártudományi Centrumának, aminek neve többszöri változtatást követően jelenleg Agrártudományi Központ. Az Intézet kutatási feladatai nagyobb részt a Közép-Tiszavidék
mezőgazdasági hasznosításával, illetve a talajaink védelmével kapcsolatos problémák körére
terjed ki. Ennek megfelelően növénynemesítési, agrotechnikai, talajtermékenységi, talajvédelmi, talajhasznosítási, talajművelési, juhászati, gyepgazdálkodási és vidékfejlesztési jellegű témakörök képezik a Kutatóintézet kutatási alapfeladatait. A K+F tevékenység köre az utóbbi évtizedben kibővült, aminek eredményeként fontos és perspektivikusnak mondható kutatásokat
kezdődtek bioenergetikai, és a talajok szénforgalmával kapcsolatos témakörökben is. A Kutatóintézet munkatársai egyre több tématerületen bekapcsolódnak az Debreceni Egyetem karain folyó graduális oktatási tevékenységbe, telephelyei pedig egyre jelentősebb bázisát képezik a
BSc képzésben a korábbinál nagyobb jelentőséget kapó gyakorlati oktatásnak.

2. A Kutatóintézet regionális szerepe, jelentősége
Az Intézet múltja, és jelenleg is számottevő kutatási potenciálja miatt kötelességünk, hogy a
folyamatosan változó keretfeltételek között határozottan kiálljunk érdekeink és értékeink mellett, és kezdeményező módon alakítsuk ki az Intézet jövőjét.
Stratégiai feladatnak tekintjük, hogy kutatási kínálatunkban a már meglévő értékeink megőrzése mellett részben már működő vagy új szakterületeket megerősítsük. A regionális kutatás hagyományosan a földrajzi táj egyedi sajátságainak hangsúlyozására épül, mivel minden táj
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önálló individuum, egyéniség. A fenntartható mezőgazdasági fejlesztés tudományos megalapozásához intézetünk elsősorban növénynemesítési és fajtafenntartási, talajművelési és talajvédelmi, juhtenyésztési és gyepgazdálkodási kutatásaival kapcsolódik. A Kutatóintézet tevékenysége földrajzi helyzetéből adódóan a Közép-Tiszamente természeti földrajzi tájra irányul, de az
általa művelt diszciplínák általánosítható tartalma és esetenként közvetlen kísérleti tevékenysége révén bekapcsolódik a fenti tudományterületek országos és nemzetközi munkamegosztásába is. A kutatások háttérként szolgálnak a fenti szakterületek szaktanácsadásához és az oktatási anyagának korszerűsítéséhez, továbbá a szakmai középfokú és egyetemi képzés kísérleti és
gyakorlati oktatási tereként is számításba vehetők.
A Kutatóintézetet Jász-Nagykun-Szolnok megye és Hajdú-Bihar megye bihari részére kiterjedő hatáskörrel alapították. A regionális hatáskör, illetve szerepvállalás a térség hasonló agroökológiai adottságain (pl. nehéz mechanikai összetételű, szikesedésre hajlamos, kedvezőtlen
vízgazdálkodású talajok, fokozott aszályhajlam, illetve belvízérzékenység) alapszik. A Kutatóintézet eredményeinek legfőbb felhasználói jelenleg is e térségben vannak, ugyanis itt folyik
a legtöbb kihelyezett kísérlet, növényszaporítási, tenyészállat előállítási és vetőmag-szaporítási tevékenység és az intézet által kifejlesztett kutatási eredmények, valamint a termesztett vetőmagvak elsődleges felhasználói az e térségben tevékenykedő gazdák. A Kutatóintézet az itt
gazdálkodók tájékoztatására évente több alkalommal szervez bemutatókkal egybekötött szakmai rendezvényeket.
Rendszeres kapcsolatot tartunk a Jász-Nagykun-Szolnok megyei mezőgazdasági szakigazgatási szervezetekkel, tagja vagyunk a megyei Agrárgazdasági Kamarának. A Kutatóintézet talaj-,
növény- és vízvizsgálatokra akkreditált Központi Laboratóriuma rendszeresen végez talaj- és
vízvizsgálatokat, illetve készít tápanyaggazdálkodási terveket a térségben gazdálkodók számára. Az intézet kutatói részt vesznek a DAB, valamint a térségben működő, a mezőgazdasági innováció elősegítését célzó egyesület munkájában. Az intézet kísérleti és bemutató terei bázisát
képezi a térség agrár-felsőoktatási, illetve középfokú oktatási intézményein folyó gyakorlati oktatási tevékenységnek is.

3. A Kutatóintézetben jelenleg művelt kutatási témák
Növénynemesítési témakörben folyó kutatási projektek
Egyetemi Projekt / Intézeti téma megnevezése (címe)
1
2
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Biológiai alapok megőrzése és fejlesztése hagyományos és biotechnológiai módszerekkel/Őszi búza nemesítése
Biológiai alapok megőrzése és fejlesztése hagyományos és biotechnológiai módszerekkel / Étkezési és takarmány gabonafélék nemesítése

3

Biológiai alapok megőrzése és fejlesztése hagyományos és biotechnológiai módszerekkel / Cirokfélék és alternatív növények nemesítése

4

Biológiai alapok megőrzése és fejlesztése hagyományos és biotechnológiai módszerekkel / Őszi árpa és pillangós takarmánynövények nemesítése

Az egészséges táplálkozást célzó minőségi és funkcionális élelmiszeripari termékek elő5 állítását szolgáló kutatások, saját nemesítésű búza- és alternatív növényfajok felhasználásával
6 A cirokfélék energetikai hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata
Talajhasznosítási témakörben folytatott kutatási projektek
Egyetemi Projekt / Intézeti téma megnevezése (címe)
1

Agrár ökoszisztémák funkcióinak komplex gyakorlati védelme/Agrár ökoszisztémák védelmének talajművelési vonatkozásai

2

Agrár ökoszisztémák funkcióinak komplex gyakorlati védelme / Talajtermékenység/ Mezőgazdasági hasznosítású talajok CO2-körforgalma

3

Agrár ökoszisztémák funkcióinak komplex gyakorlati védelme / Művelés és műtrágyázás hatása a talaj szervesanyagaira

4

Agrár ökoszisztémák funkcióinak komplex gyakorlati védelme / Talajvédelmi- és
tápanyaggazdálkodási vizsgálatok

5

Agrár ökoszisztémák funkcióinak komplex gyakorlati védelme / Víz és anyagforgalmi vizsgálatok

6

A talajminőség védelme/ Nehézfémszennyezők mobilitásának kémiai és növényélettani vizsgálata

7

A talajminőség védelme/ Nehézfémszennyezők oldékonysági, stabilitási és adszorpciós vizsgálata

8

A talajminőség védelme/Kutatási módszertan fejlesztése, különös tekintettel a precíziós elvek alkalmazására a talajjavításban.

9

A talajminőség védelme / Különböző hasznosítású talajok fizikai vizsgálata

10 A mezőgazdasági struktúrák változásának vizsgálata az Alföld régióiban
11

Az éghajlati elemek változásának elemzése a karcagi meteorológiai állomás adatai
alapján

12 Nedvességmegőrző talajművelésre alapozott agrotechnika kidolgozása
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Juhászati-gyepgazdálkodási témakörben folytatott kutatási projektek
Egyetemi Projekt / Intézeti téma megnevezése (címe)

1

Minőségi és funkcionális állati termékek és élelmiszerek előállítását szolgáló kutatások / Juh genotípusok összehasonlító vizsgálata

2

Minőségi és funkcionális állati termékek és élelmiszerek előállítását szolgáló kutatások / Juhok tartás- és takarmányozás technológiájának továbbfejlesztése

4. A KKI vállalatokkal, intézményekkel kötött szerződéseinek témái
4.1. A talajvédő művelési rendszerek fejlesztésén belül a nedvességtakarékos művelés tudományos megalapozását és agrotechnikájának kidolgozást célzó együttműködés jött létre a Syngenta Magyarország Kft-vel:
a. A redukált művelés kukorica és napraforgó hibridek terméshozamára gyakorolt hatásának vizsgálata szántóföldi nagyparcellás kísérletben.
b. A Syngenta Ecotech projekt csapatának szakmai felkészítése a talajkímélő és vízmegőrző talajművelési technológiák bemutatásával.
c. A forgatás nélküli talajművelés gyakorlati irányelveinek kidolgozása.
4.2. A PRP SOL talajkondicionáló szer első magyarországi alkalmazása a Karcagi Kutatóintézetben az 1997-óta folyó talajművelésű kísérletben. A talajkondicionáló szer hatásainak tesztelése. Megbízó: PRP Technologies GmbH., Saarbrücken, Németország.
4.3. Az Országos Meteorológiai Szolgálat megbízásából az IPCC módszertan alapján a
Nemzeti Üvegházhatású Gáz Leltár elkészítéséhez módszertani fejlesztések és számítások elvégzése:
a. A földhasználatból és földhasználati változásból származó talaj emissziók becsléséhez
háttér számítások készítése és az éves számítások revíziója.
b. A repce és napraforgó esetén a tarlómaradvány hányad (a szemtermés és a képződő
tarlómaradvány hányadosa), a tarlómaradvány szárazanyag tartalom és a tarlómaradvány N-tartalom Magyarországra jellemző, reprezentatív értékeinek meghatározása.
c. Az IPCC módszertan szerinti un. referencia talajok szervesszén-készletére ország
specifikus értékek meghatározása, a hazai talajmérések alapján.
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5. A Kutatóintézet szerepe az oktatásban
A Kutatóintézet munkatársai rendszeresen részt vesznek a Debreceni Egyetem, illetve más
agrár-felsőoktatási intézmények oktatási tevékenységében:
--DE MÉK Kerpely Kálmán Doktori Iskola
--DE MÉK Környezetgazdálkodási agrármérnök MSc szak
--DE MÉK Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc szak
A Kutatóintézet tudományos fokozattal rendelkező munkatársai rendszeresen bekapcsolódnak az egyetemen folyó doktorképzés oktatási, témavezetői, illetve bírálati tevékenységébe.

6. Személyi, tárgyi, dologi feltételek alakulása
A Kutatóintézet állományi létszáma 65 fő, ebből kutatói létszám: 14 fő. A személyi állományban jelentős csökkenés történt az elmúlt 5 évben (-14 fő).
A Kutatóintézet kutatói állományának megoszlása
Megnevezés

2014

MTA doktora

-

Tudományos főmunkatárs

1

Tudományos munkatárs

5

Tudományos segédmunkatárs

8

PhD hallgató

6

A Kutatóintézet rendelkezésére álló építmény jellegű infrastruktúrája, eszköz- és műszerparkja biztosította mind a kutatási mind pedig a termelési feladatok zavartalan ellátását és az eredményes gazdálkodást.

7. Fontosabb eredmények összefoglalása
A Kutatóintézet kutatási-fejlesztési tevékenységének tárgyidőszakban elért főbb eredményei
a teljesség igénye nélkül az alábbiakban foglalhatók össze. A kutatási előzmények és a társadalmi, gazdasági és tudományos szükségszerűségek, de a nemzetközi kitekintés segítségével
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is kapott információk határozták meg az elmúlt öt évben a KKI tudományos tevékenységét.
Ezek közül kiemelkedik két terület, az alkalmazkodó növénynemesítés, fajtafenntartás és vetőmagelőállítás, illetve az alkalmazkodó talajhasználat kutatása. Ezek magukban foglalják e sajátos ökológiai adottságú alföldi tájon a jobbára nehéz mechanikai összetételű és hidromorf
talajok hosszabb távon is biztonságos, a terhelhetőség figyelembevételével történő hasznosítását, védelmét és termékenységének fenntartását/növelését. Az elmúlt 5 évben jelentős előrelépést tettünk az általunk művelt kutatási tevékenységek eredményeinek a gyakorlatban történő
hasznosítására. gazdálkodásunk kiegyenlített volt, annak ellenére is, hogy a mezőgazdaságra
jellemző évjárathatás és a szélsőséges időjárási helyzetek gyakoriságának növekedése nehezítette a gazdálkodásunkat.
Dr. habil Zsembeli József
igazgató
címzetes egyetemi tanár

„A legszebb konyhakertek” – Magyarország
legszebb konyhakertjei program
„A legszebb konyhakertek” elnevezésű program 2012-es első karcagi lebonyolítása nyomán
Kovács Szilvia, Karcag város alpolgármestere, a program ötletgazdája 2013-ban és 2014-ben
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei programban való részvételre, a karcagi mintaprogramhoz való csatlakozásra hívta a magyarországi települések önkormányzatait, kertbarát köreit, és civil szervezeteit!

A program célja
--Feléleszteni a hagyományos népi kertkultúrát, visszaadni a vidék régi arculatát.
--Ösztönözni a lakosokat, hogy udvarukon, kertjükben termeljék meg maguk és családjuk
számára a konyhakerti zöldségeket, ezáltal
--fejleszteni az öngondoskodást, összefogást, egymás megsegítését, közösségformálást,
--aktív nyugdíjas kort biztosítani, segíteni a generációk közötti híd kialakítását, meglétét
--megvalósítani a fentiekhez szükséges szemléletváltást és a szemlélet átadást.

Kategóriák
--Balkon -erkélyen kialakított
--Mini - 50 m2-ig
--Normál - 50 m2 felett
--Zártkert 1. - zöldséges
--Zártkert 2. – gyümölcsös
--Zártkert 3. - vegyes
--Közösségi – csoportok, civilszervezetek számára

Mint az utolsó – 2014-től bevezetett – kategória is mutatja a vetélkedésre nemcsak magánszemélyek, hanem közösségek is jelentkezhettek, de eddig több óvodáscsoportot, valamint általános- és középiskola tanulóit sikerült bevonni a mozgalomba. A szervezést és lebonyolítást
több településen nem az önkormányzat, hanem a helyi kertbarát kör végezte és végzi. Egyes településeken, mint Bagon és Fonyódon kifejezetten a verseny miatt hoztak létre ilyen civil szervezetet, és továbbiak létrehozásáról is folyamatosan érkeznek hírek..
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2013-ban 60 település csatlakozott és hirdette meg a Magyarország legszebb konyhakertje elnevezésű programot, melyre összesen 939 kerttel neveztek. A csatlakozó települések között voltak Karcag határon túli testvérvárosai - a felvidéki Szepsi, az erdélyi
Székelykeresztúr és a délvidéki Bácskossuthfalva - és megrendezték a versenyt a szerbiai Temerinben is. Külön öröm, hogy 2014-ben a programhoz a lengyel testvérváros,
Krosno Odrzanskie is csatlakozott, (2015-ben várhatóan ott is országos szintre emelik
a versenyt).

Ezzel párhuzamosan a 2014-es évre is megindultak a programhoz való csatlakozások.
Az első szándéknyilatkozat Budapest XIX. kerületéből, a Kispesti Közösségekért Civilszervezettől érkezett. Megtört tehát a jég, Budapest is belépett a programba, ráadásul egy
civilszervezet révén! Ezt követően példátlan érdeklődés indult meg, számtalan település
keresett meg és kért tájékoztatást a programról. Összességét tekintve 2014-ben 128 település küldött vissza szándéknyilatkozatot, és ennyi településsel írtuk alá az együttműködési megállapodást.

A programba benevezett 939 kertből végül 35 település 69 kertje versengett a Magyarország
legszebb konyhakertje országos címre. Az országos zsűri 24-nek ítélte oda az elismerést, a gratuláló oklevelet és Györfi Sándor karcagi Munkácsy díjas szobrászművész a kertkultúrát szimbolizáló bronz kisplasztikája. A díjakat szeptember 22-én, az 76. Országos Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és az ötletgazda adták át a díjazottaknak.

Külön nagy eredmény, hogy március 15-én bögözi központtal, 11 udvarhelyszéki település csatlakozott a programhoz, a székelyudvarhelyi Jakab Ernő szervezésének köszönhetően, az ő koordinálásával. Ezzel a határon túli települések száma 15, idén is partner
Szerbiából Temerin és Karcag 3 testvérvárosa, Bácskossuthfalva, Szepsi, és a lengyel Krosno Odrzanskie.

Ezt követően három konferencia megrendezésére került sor: Karcagon, Jászapátiban és
Badacsonytördemicen értékeltük a 2013-as programot, ugyanakkor meghirdettük a 2014. évi
versenyt.
Az 2014-es év újdonsága, a program egyik fő irányvonala a „madárbarát kert” kialakítása.
A gyermekek számára kedvcsinálóként „Én kis kertet kerteltem…” címmel országos rajzpályázat került meghirdetésre. Ennek keretén belül a részt vevők lerajzolhatták a meglévő, vagy
megálmodott kertjüket. Abban bízunk, hogy aki megálmodja a kertjét, az egyszer majd a valóságban is életre kelti azt.
A rajzpályázat célja tehát, a legfiatalabb korosztály bevonása a kert művelésébe, hiszen ez alapozza meg a föld szeretetét. A környezettudatosságra nevelést egyébként sem lehet elég korán
elkezdeni: ha gyermekek a szülőkkel, nagyszülőkkel együtt gondozzák a kertet, látják el a családot friss, lehetőleg vegyszermentes idényzöldséggel, akkor az a gyermekek számára is egyfajta élmény, annak sikerével, és néha annak nehézségeivel együtt.
A pályázatra március 31-éig soha nem várt mennyiségű, közel 3000 rajz érkezett az ország szinte minden részéről. A zsűrizés nem volt tehát könnyű feladat, hiszen nagyon sok
gyönyörű, értékes munka született. A zsűri (elnöke Györfi Sándor, tagjai Lévainé Kovács
Róza, Varga Istvánné, Szilágyiné Baranyi Judit és Kovács Szilvia) végül a hat kategóriában, mintegy 200 alkotónak ítélt oda helyezést, elismerő oklevelet és ajándékot. A díjkiosztót 2014. május 24-én Budapesten, a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskolában,
a NAKVI Gyermeknapi ünnepsége keretében tartottuk, óriási érdeklődés közepette. A
nyertes rajzok, óvodások és kisiskolások művei június 30-ig voltak megtekinthetők az
ünnepség helyszínén. A többi résztvevő a JNSZM megyei Közgyűlés (Kovács Sándor elnök úr) segítségének köszönhetően oklevélben részesült, így mindenki megkapta a kellő elismerését.
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Az eddigi visszajelzések, települési jelentések tükrében elmondható, hogy 111 településről,
közel 1430 nevezés történt. A végleges nevezések még változhatnak, a helyi értékelések, és ennek nyomán az országos díjra jelölések folyamatban vannak.
A program szakmai támogatója a Biokontroll Hungária Kht. dr. Roszík Péterrel, de nélkülözhetetlen segítséget jelent a NAKVI és az MNVH szakembereinek segítsége is. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) is fontos segítséget nyújt, hiszen előbbi két intézmény mellett - ifj. Hubai Imre felajánlásának köszönhetően - fontos támogatója volt a rajzpályázatnak.
Szorosan együttműködünk a Magyar Piac Szövetkezettel, - Konrád Istvánné elnök asszon�nyal - hiszen a megtermelt zöldségnek, gyümölcsnek piac is kell! Mindezek mellett Együttműködési megállapodásunk van a Földi-Módi Kft. - vel, aki megbízható vetőmaggal segíti a kertgazdákat és a Kertészek és Kertbarát Körök Országos Szövetségével, aminek köszönhetően
a Kertbarát Körök segítik részvételükkel, de főképp szervező munkájukkal a települések helyi
versenyének lebonyolítását.
A program külföldi nyitását koronázta meg a FAO „Családi Gazdaságok Globális Fóruma és Világkiállítása” Budapesten, melyen a program egy önálló standon jelent meg.
Itt lehetőség volt a bemutatkozásra a világ számos nemzete előtt, így sikerült beszámolni a hazai eredményekről és kapcsolatot teremteni számos afrikai, (Namíbia, Etiópia,
Kenya) és több keleti országgal. Érdekesség, hogy Indonéziában ugyanilyen program
működik. A standot meglátogatta a FAO főigazgatója José Graziano da Silva és dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr is. Ezek alapján örömmel állapítható meg,
hogy „A legszebb konyhakertek”– Magyarország legszebb konyhakertjei program
az elmúlt két évben - 2013-ban és 2014-ben – jelentős, és szép eredményeket tudhat
magáénak.
Bízom abban, hogy a program célja, az eddig elért eredményei és a fent említett új elemek
még több érdeklődőt, még több csatlakozót hoznak a 2015-es esztendőben!
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Minden programszervezőt és kertművelőt elismerés és köszönet illet lelkiismeretes, odaadó
munkájáért!
Az új csatlakozókat biztatjuk és várjuk szeretettel 2015-ben!

Karcagi Rendőrkapitányság
TÁJÉKOZTATÓ
a közrend, közbiztonság helyzetéről

Kertészkedésre fel Magyarország!
Legyen zöldséges kert Magyarország minden balkonján, udvarán és kertjében!
Kovács Szilvia
alpolgármester

A Rendőrkapitányság szervezeti felépítésében és illetékességi területében változás nem volt
az elmúlt 4 évben, továbbra is 6 település tartozik a működési területbe, Karcag, Kisújszállás,
Kunhegyes, Kenderes városok, Kunmadaras nagyközség és Berekfürdő község.
Az elmúlt időszakban nem került sor egészségügyi okok miatti nyugállományba helyezésre,
néhányan magasabb illetmény és lakáshoz jutás reményében kérték áthelyezésüket Budapestre,
vagy Szolnokra, ezért komoly segítséget jelentett, hogy az Önkormányzatok a korábbi évekhez
hasonlóan támogatást tudtak nyújtani a lakásgondok megoldásában.(A fluktuáció következtében az állománynak évente kb. 10%-a cserélődik, a pótlást a fiatal kezdő-, illetve más településen szolgáló és hazatérő rendőrökkel tudjuk biztosítani.
A rendelkezésre álló, nagyságrendileg nem hogy emelkedő, többnyire csökkenő pénzügyi
kereteink ésszerű és takarékosságra törekvő kihasználásával igyekeztünk az elmúlt négy évben is eleget tenni a nem csökkenő mennyiségű feladatainknak, amiben segítséget jelentettek
a Bűnmegelőzési Alapítvány részére az Önkormányzatok, cégek és magánszemélyek által nyújtott adományok.
Továbbra is segítséget jelent az összesen már 9 darab segédmotor-kerékpár, melyet a használatba adó Bűnmegelőzési Alapítvány az üzemeltetési költségek átvállalásával is támogatott.
Sajnos ezen járművek életkora és elhasználódása miatt a karbantartásukra fordítandó ös�szeg évről-évre egyre magasabb. Érezhető pozitív visszhangja volt a lakosság és a használó állomány tekintetében egyaránt, hiszen az egyes napszakokban, a szolgálatban lévő állomány
azonos időszakban a város több területét is visszatérően ellenőrzés alatt tudta tartani. A célszerűség mellett ezen kétkerekű járművek gazdaságosságát alátámasztja az a tény, hogy az
üzemeltetésükhöz szükséges üzem- és kenőanyag-felhasználásuk csak mintegy harmada a
személygépkocsiknak.
A gépkocsiparkban minőségi változásra került sor, mivel a meglévő 13 db autóból néhány
elhasználódott, magas kilométer futással rendelkező, vagy lejárt lízingszerződésű szolgálati
gépkocsi helyett az elmúlt években új Skoda és Opel személygépjárművek érkeztek a kapitányságunkra.
A 2010. március 01-jén átadott Karcag Villamos u.109. szám alatt található Rendőrállomást
a 2012-ben Karcagra költöztetett Közlekedésrendészeti Alosztály állománya vette birtokba. Ek-
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kor még hatványozottabban előtérbe került egy új, tágas Rendőrkapitányság épületének szükségessége.

Bűnügyi – közbiztonsági helyzet
A regisztrált bűncselekmények számának alakulása
--2013-ban Karcagon a regisztrált bűncselekmények száma 709 db volt. Ez a kapitányság illetékességi területén regisztrált bűncselekmények számának 37,14 %-a.
--2012-ben ugyanezen adat 897 db (36,72 %),
--2011-ben 648 db (31,55 %),
--2010-ben 916 db (38,76 %) volt.

Regisztrált bűncselekmények száma
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A 2011-es népszámlálásról a KSH által közzétett adatok szerint a város állandó népessége:
21 052 fő, a lakónépessége: 20 632 fő. Ezen adatokkal számolva Karcag bűncselekményi fertőzöttségére – vagyis a rendőri eljárásban regisztrált 100 ezer lakosra számított bűncselekmények
számára – az alábbi értékeket kaptuk:
A számadatokat elemezve megállapítható, hogy 2013. évben 2012. évhez képest a 100.000
lakosra jutó bűncselekmények száma 20,96 %-kal csökkent a településen.

A regisztrált bűncselekmények 100.000
lakosra vetített aránya, változása
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A közterületen elkövetett bűncselekmények számának alakulása
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Jól látható, hogy az elmúlt négy évben a második legalacsonyabb bűncselekmény számot regisztráltuk a településen. Az illetékességi területünkön regisztrált bűncselekmények eloszlásában a 2010. évhez képest az elmúlt években jelentősen csökkent a Karcagon regisztrált bűncselekmények aránya.
2012

2013

állandó népesség alapján

4260,88

3367,85

lakónépesség alapján

4347,62

3436,41
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2013-ban 201 db volt a regisztrált bűncselekmények közül a közterületen elkövetett bűncselekmények száma, mely az összes regisztrált bűncselekmény 28,34 %-a. A korábbi években ez
a szám az alábbiak szerint alakult:
--2012-ben 236 db (26,30 %),
--2011-ben 192 db (29,62 %),
--2010-ben 225 db (24,56 %).
A regisztrált bűncselekmények közül a közterületen elkövetett bűncselekmények százalékos változásában, évenként néhány százalékos ingadozás tapasztalható. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma megközelítőleg olyan arányban változik, ahogyan a településen az összes regisztrált bűncselekmények száma. Az értékelt időszakban – 2011. évet
kivéve -, az elmúlt évek legalacsonyabb közterületen elkövetett bűncselekmény számát
regisztráltuk.
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Regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények alakulása

Közterületen elkövetett bűncselekmények
száma
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Terjesztői magatartással elkövetett visszaélés kábítószerrel bűncselekmény vonatkozásában, a regisztrált esetek száma alacsony volt az elmúlt években. 2013-ban és 2012-ben e bűncselekményt Karcag városában nem regisztráltunk. 2011-ben 1 db, 2010-ben 2 db volt a regisztrált esetek száma.
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Emberölés bűncselekményt 2013. évben nem regisztráltunk. Az előző években e kategória
az alábbiak szerint alakult. 2012. évben a regisztrált emberölések száma 1 db volt, 2011-ben 0
db, 2010-ben 1 db.
Emberölés kísérlete 2013-ban, 2012-ben és 2011-ben nem került regisztrálásra. 2010. évben
1 esetben került regisztrálásra e kategóriában bűncselekmény.
A testi sértések számában az elmúlt években folyamatos csökkenés látható. E kategóriában,
--2013-ban 27 db,
--2012-ben 30 db,
--2011-ben 47 db,
--2010-ben 50 db volt a regisztrált bűncselekmények száma.
Ugyanez mondható el a súlyos testi sértések számáról is. E kategóriában
--2013-ban 7 db,
--2012-ben 10 db,
--2011-ben 12 db,
--2010-ben 12 db volt a regisztrált bűncselekmények száma.
Halált okozó szándékos súlyos testi sértés bűncselekményt 2010. évtől 2013. évig egy esetben regisztráltunk, mégpedig a 2010. évben.
Kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény kategóriában, 2013-ban 4 db, 2012-ben 4 db,
2011-ben 3 db, míg 2010-ben 2 db volt a regisztrált esetek száma. E bűncselekmény kategóriában a korábbi évekhez képest az elmúlt években jelentős a csökkenés.
Garázdaság bűncselekmény kategóriában, 2013-ban 71 db, 2012-ben 66 db, 2011-ben 73
db, míg 2010-ben 85 db volt a regisztrált esetek száma. A garázdaság bűncselekmény vonatkozásában 2010-hez képest 2011-től csökkenés tapasztalható.

170

Önbíráskodás bűncselekmény kategóriában, 2013-ban és 2012-ben 3-3 db, 2011-ben 2
db, 2010-ben 4 db volt a regisztrált esetek száma. Az önbíráskodás bűncselekmény kategóriában stagnálás tapasztalható. Kiugróan pozitív, illetve negatív változást nem lehet megállapítani.

Lopás bűncselekmény az összes regisztrált bűncselekmény közül a legmeghatározóbb az illetékességi területünkön (62%-a az összes regisztrált bűncselekmények közül).
--2013-ban 421 db,
--2012-ben 530 db,
--2011-ben 310 db,
--2010-ben 395 db volt a regisztrált esetek száma.
A közterületen elkövetett bűncselekmények mellett ez az a bűncselekmény típus, mely a legmarkánsabban befolyásolja a lakosság szubjektív biztonságérzetét, az állampolgárok felháborodását leginkább kiváltja, mivel a megtermelt, megvásárolt javakat, vagyontárgyakat érinti.
Az illetékességi területünkön - így Karcagon is -, az összes regisztrált bűncselekmény közül ez
a kategória a legmeghatározóbb, ezért ennek csökkentésére és az eredményesség növelésére kiemelt figyelmet fordítunk. 2012-ben erőteljes növekedés volt tapasztalható a lopások terén, az
azt megelőző 3 év csökkenő tendenciájához képest. Ezt a növekedést sikerült megállítanunk
és visszafordítanunk 2013-ban, így a 2012. évi adatokhoz képest 2013-ban 109 db bűncselekménnyel, közel 21 %-kal csökkentettük ezen kategóriában a bekövetkezett bűncselekmények számát.
Személygépkocsi lopást 2013. évben nem regisztráltunk. Ezt megelőzően 2012-ben és 2011ben szintén nem regisztráltunk ilyen típusú bűncselekményt. 2010. évben regisztráltunk utoljára Karcagon személygépkocsi lopást, akkor 1 ilyen bűncselekmény történt.
Zárt gépjármű feltörés bűncselekmény vonatkozásában erőteljes csökkenő tendencia érzékelhető. 2013-ban nem történt zárt gépjármű feltörés regisztrálása Karcagon,
2012-ben 4 db, 2011-ben 11 db, 2010-ben 13 db volt a regisztrált bűncselekmények
száma.
A lakásbetörések száma ingadozott az elmúlt években:
--2013-ban 50 db,
--2012-ben 60 db,
--2011-ben 34 db,
--2010-ben 45 db bűncselekményt regisztráltunk ezen kategóriában. A 2012-es évhez képest közel 17 %-kal sikerült csökkenteni a lakásbetörések számát.
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Rablás bűncselekmény a korábbi évekhez hasonló számban fordult elő. 2013-ban 5 db,
2012-ben 1 db, 2011-ben 5 db, míg 2010-ben 5 db került regisztrálásra. A rablások száma jelentősen ingadozik a településen. Karcagon a 2013-ban elkövetett 5 rablás közül 4 esetben rendelkeztünk hatáskörrel és illetékességgel a nyomozás lefolytatására. Az elkövetők mind a 4
esetben felderítésre kerültek és ellenük büntetőeljárás indult. Az 5. esetben a nyomozást jelenleg a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályán van folyamatban.

esetben eredménytelenül került befejezésre. A nyomozás eredményességi mutató 47,15 %. Az
előző három évben a befejezett büntetőeljárások alapján regisztrált bűncselekmények száma és
a nyomozás eredményességi mutató az alábbiak szerint alakult:

Kifosztás bűncselekmény 2013-ban 5 db, 2012-ben 1 db, 2011-ben 0 db, 2010-ben 1 db
került regisztrálásra. A kategóriában növekedés tapasztalható, azonban alacsony száma miatt
nem számottevő bűncselekmény területünkön.

A Karcagi Rendőrkapitányság egész illetékességi területén 2013-ban az elmúlt öt év
legalacsonyabb bűncselekmény számát regisztráltuk, ezzel szemben a nyomozás -eredményességi mutató, 2009-től bekövetkezett folyamatos csökkenését megállítottuk, és azt
2012-höz képest 16,62 %-kal, 2011-hez képest 11,17 %-kal, 2010-hez képest pedig közel
4%-kal sikerült növelni.

Zsarolás bűncselekmény kategóriában, 2013-ban 2 db, 2012-ben 5 db, 2011-ben 2 db,
2010-ben 0 db volt a regisztrált bűncselekmények száma. A korábbi évekhez hasonló számban
fordult elő zsarolás bűncselekmény.
Rongálás bűncselekmény kategóriában, 2013-ban 8 db, 2012-ben 15 db, 2011-ben 22 db,
2010-ben 23 db volt a regisztrált esetek száma. Megállapítható, hogy rongálás tekintetében
jelentős csökkenés (-47%-76%) következett be, melynek oka a fokozottabb közterületi jelenlét.
Orgazdaság bűncselekményt 2013-ban 3 db-ot, 2012-ben 0 db-ot, 2011-ben 1 db-ot,
2010-ben 4 db-ot regisztráltunk. A vagyon elleni bűncselekmények elkövetői mögött álló orgazdákat minden esetben megpróbáljuk eljárás alá vonni annak érdekében, hogy így is csökkentsük a vagyon elleni bűncselekmények számát.
A regisztrált jármű önkényes elvétele bűncselekmények száma 2010-ben 3 db, 2011-ben 1
db, 2012-ben 2 db, 2013-ban szintén 2 db. A kategóriában számottevő változás nem történt
az elmúlt évek során.

A nyomozáseredményességi mutató alakulása
A rendőrkapitányság minden szerve sikerorientált gondolkodás mentén végzi a feladatát, elsődleges célunk a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, a bűncselekmények számának csökkentése, a bekövetkezett bűncselekmény esetén az elkövető gyors kézre kerítése és a
sértett kárának lehetőség szerint minél hamarabbi és nagyobb mértékben történő megtérítése. E szemlélet mentén az elmúlt két évben a rendőrkapitányság elérte, hogy a bűncselekmények számában csökkenés tapasztalható, míg az eredményes nyomozások száma emelkedett.
„2013-ban a Karcagi Rendőrkapitányság által befejezett büntetőeljárások alapján 1949 db
bűncselekmény került regisztrálásra, melyből 919 esetben a nyomozás eredményesen, 1030
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-- 2012-ben 2507 db, eredményes 758 db, eredménytelen 1749 db, 30,23 %;
-- 2011-ben 2190 db, eredményes 788 db, eredménytelen 1402 db, 35,98 %;
-- 2010-ben 2431 db, eredményes 1054 db, eredménytelen 1377 db, 43,35 %.

2013-ban a bűncselekmények száma 2012-höz képest 22,25 %-kal, 2011-hez képest 11
%-kal, 2010-hez képest 19,82 %-kal csökkent.
A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója
2013. évben a regisztrált bűncselekmények közül a közterületen elkövetett bűncselekmények
nyomozás eredményességi mutatója 58,74 % volt. Ugyanez az adat az előző években az alábbiak szerint alakult. 2012-ben 49,20 %, 2011-ben 48,24 %, 2010-ben 48,10 % volt. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatója kapcsán a
Rendőrkapitányság az elmúlt 5 év legmagasabb értékét produkálta.
A bűncselekményekre a kapitányság vezetése és végrehajtó állománya gyors és határozott
válaszokat adott. A sorozatosan bűncselekményeket elkövető személyek ellen őrizetbe vételük
és előzetes letartóztatásuk mellett indult eljárás. Ez rövidtávon többletmunkát jelentett az állomány részére, melynek azonban mostanra a pozitív hatása érvényesül.
A bűncselekmények keletkezése jelentősen csökkent, mivel a renitens bűnelkövető személyek többsége büntetés-végrehajtási intézetbe került. Olyan, a bűnelkövetők körében hangadó
személyek is büntetőeljárás alá kerültek, melyek a bűnözői hierarchia magasabb szintjén álltak.
Ez elrettentő példaként szolgált az alacsonyabb hierarchiai szinten lévő bűnelkövetők körében,
így a generálprevenció is érvényesül.
A fenti eredményeket nem lehetett volna elérni pusztán bűnügyi intézkedésekkel. Az eredményekhez szükséges volt az összes szolgálati ág összehangolt és konstruktív együttműködésére. A statisztikai adatok javítása és legfőképp a lakosság szubjektív biztonságérzetének további növelése, valamint a bekövetkező bűncselekmények számának további csökkentése a
közterületi rendőri jelenléttel, ezáltal a rendészeti állomány növelésével, a fiatal állomány intézkedéstaktikai képzésével érhető el.
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A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos adatok, tapasztalatok

Karcagon történt, elzárással sújtható szabálysértések
Lezárt
ügyek

Ismerté vált
elkövetős
ügyek

Őrizetbe vett
személyek
száma

Felderítési
mutató %

Tulajdon elleni
szabálysértés

219

34

5

25,76

A 2013. év adatait a következő táblázat jól szemlélteti.
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Az elzárással sújtható szabálysértések alakulása
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A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. tv. hatályba lépését követően, a Rendőrkapitányságon is felállításra került a
szabálysértési előkészítő csoport. A csoport feladata a törvény hatálya alá tartozó, és elzárással
is sújtható előkészítő eljárások lefolytatása.
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összes

Az értékelt időszakban a Robotzsaru Neo rendszer adatai alapján 978 db szabálysértési előkészítő eljárást igénylő ügy került iktatásra és 981 db eljárás került befejezésre.
A befejezett ügyek közül 669 db a tulajdon elleni szabálysértés. Ez is jól szemlélteti, hogy az
előkészítő eljárások 68 %-át ezen jogsértések teszik ki. A garázdaság, rendzavarás szabálysértés
szintén jelentős hányadát, 23 %-át teszi ki az összes eljárásnak.
2013. évben a Karcagi Rendőrkapitányság az összes elzárással is büntethető szabálysértés körében 27,49 %, a tulajdon elleni szabálysértések esetén 31,76 %-os eredményességi mutatót
produkált – mely számadat JNSZ megyei szinten is pozitív példa. Karcag város eredményessége a tulajdon elleni szabálysértések felderítésében 25,76 %-os.
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Összesen

31,76
Forrás: Netzsaru

A szabálysértési előkészítő csoport által feldolgozott ügyek közül 337 ügy az, amelyet mint
szabálysértést Karcagon követtek el. Ez az összes ügyszám 34 %-a. Tehát elmondható, hogy
Karcagon jelentős számban fordul elő elzárással is sújtható szabálysértés. Ez a 34 %-os arány
szinte minden regisztrált szabálysértés esetében fennáll.
Karcagon az összes elzárással sújtható szabálysértés 64,9 %-át a tulajdon elleni jogsértések
teszik ki. Ezen jogsértések jelentős részét a lopás adja. A közelmúltban megnőtt az Országos
Mentőszolgálattól, Katasztrófavédelemtől érkezett, valótlan bejelentések miatti feljelentések
száma.
Karcagon az értékelt időben 219 db tulajdon elleni szabálysértés miatt folytattunk előkészítő
eljárást. Ez az elzárással sújtható szabálysértések 64,9 %-a. A tulajdon elleni szabálysértéseken
belül a lopás 81,2 %-os aránnyal van jelen a településen.
Ezen jogsértés 30,89 %-a került sikeresen befejezésre, 6,7 %-ában üzletszerűség, vagy egyéb
olyan minősítő körülmény került megállapításra, amely alapján büntetőeljárás került elrendelésre.
A lopáson kívül a rongálás az a deliktum, ami a többi jogsértéshez képest nagyobb számban
van jelen. Ez az arány a tulajdon elleni szabálysértéseken belül 8,2 %.
A rongálások felderítésére nagy hangsúlyt fektetünk, mivel ezen jogsértések általában éj-
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jel és olyan helyeken történnek, ahol az eseménnyel kapcsolatban tanút felkutatni nem lehet,
térfigyelő kamerarendszer nincs kiépítve. Az említett körülmények megnehezítik az elkövető felderítését, felelősségre vonását. A további tulajdon elleni jogsértések elenyésző számban
vannak jelen.
A külterületeken elkövetett jogsértések megelőzése érdekében, a mezőőrséggel és a gazdálkodókkal folyamatosan szervezünk ellenőrzéseket. A belterület rendjének fenntartása érdekében a polgárőrség tagjaival látunk el közösen szolgálatot.
Karcagon 2013. évben elkövetett tulajdon elleni szabálysértések alakulása
Eset
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1
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2

Össz . Tulajdon elleni
szabálysértés

219

Lopás

Karcag területén 2013-ban 53 személyi sérüléses baleset történt. Halálos kimenetelű balesetek száma 6, a súlyos sérüléssel járó balesetek száma 7, míg a könnyű sérüléssel végződő balesetek száma 40 eset volt.
A személyi sérüléses balesetek alakulásának vizsgálata során megállapítható, hogy 2012-höz
képest a 2013. évi baleseti szám 13,2 %-kal csökkent. A halálos kimenetelű balesetek száma +
33,3 %-kal növekedett, a súlyos kimenetelű balesetek száma 4,8 %-kal csökkent, míg a könnyű
sérüléssel járó balesetek számában 21 %-os csökkenés mutatható ki.
Megállapítható, hogy a fő baleseti okok közül még mindig - főleg a lakott területen kívüli szakaszokon - a gyorshajtás az, ami miatt a legtöbb baleset következik be, majd az elsőbbségi jog meg nem adása és a kanyarodási szabályok megszegése miatt, melyek főképp a lakott
területen belül bekövetkezett balesetekre jellemző. A jövőben továbbra is nagy hangsúlyt kell
fordítanunk a sebességmérő berendezés hatékony használatára, a balesetileg frekventált helyeken történő üzemeltetésére, továbbá az elsőbbségadás és a kanyarodási szabályok betartatására.
Okozó személyekre levetítve megállapítható, hogy a legtöbb személyi sérüléses balesetet a
személygépkocsi vezetők, majd a kerékpárosok és csak ezt követően a tehergépkocsi vezetők
okozzák.
Növekedés mutatható ki a külföldi állampolgár által okozott baleseti számokban. Az elmúlt
évekhez viszonyítva a legsúlyosabb baleset következett be területünkön, a 4-es számú főközlekedési úton, 2013. január 06-án, amikor is egy moldáv állampolgárságú személy 5 halálos áldozatot követelő balesetet okozott.
A balesetek időponti, napszakonkénti alakulását értékelve megállapítható, hogy a legtöbb
baleset a délutáni órákban 12-18 óra közötti időpontban és lakott területen belül következett
be.
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Rendezvénybiztosítások.
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1

Forrás: Netzsaru
Az előkészítő eljárások eredményes befejezését jelentősen befolyásolja, hogy a pénzintézetek,
távközlési- és egyéb szolgáltatók, megtagadják az adatszolgáltatást, mivel a szabálysértési törvény ezt számukra nem teszi kötelezővé.
Minden olyan esetben, amikor a gyorsított bíróság elé állítás feltételei fennállnak, kezdeményezzük a gyorsított bíróság elé állítást.
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A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások

2013-ban számos rendezvénybiztosítás került végrehajtásra úgy, mint a Birkafőző Fesztivál,
Nagykunsági Kulturális Napokhoz kapcsolódó eseménysorozatok, melyek a fokozott ellenőrzések mellett jelentős leterhelést eredményeztek. A rendezvénybiztosítások minden esetben
feladatterv alapján kerültek végrehajtásra. Az értékelt időszakban egy olyan rendezvényt is biztosítanunk kellett, amely a Gyülekezési törvény hatálya alá tartozott.
A rendezvényeket lebonyolító szervezetekkel, köztük az önkormányzattal a kapcsolatot kiválónak értékelem. A rendezvények lebonyolításánál, figyelembe veszik és kikérik, a rendőrség
véleményét, és minden esetben mindkét fél számára elfogadható megoldás kerül kidolgozásra
a rendezvény biztosításával kapcsolatosan. Az értékelt időszakban a rendőrség által akár csak
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felügyeleti biztosításban részesülő rendezvényen rendőri intézkedést nem kezdeményeztünk.
Ez is jól mutatja, hogy mind a rendező, és a rendőrség is nagy hangsúlyt fektet a közbiztonság
megőrzésére, fenntartására, javítására.
A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése.
Karcag város területén 4 db körzeti megbízotti működési terület került kijelölésre, 4 körzeti megbízotti státusszal, amelyek 2013. december 31-i adatokat tekintve betöltöttek. A körzeti
megbízottak a Rendészeti Osztály szervezetén belül, a Járőr- és Őrszolgálati Alosztály egységében kerültek elhelyezésre.
A körzeti megbízottak önállóan szolgálati járművel, informatikai eszközzel, mobiltelefonnal, hírközlő eszközzel nem rendelkeznek. A szolgálatuk ellátása során a közrendvédelmi állománycsoport gépjárműveit, illetve technikai eszközeit veszik igénybe. A körzeti megbízotti
állomány, jelentős bűnügyi feladatainak ellátása mellett bevonásra került a közrendvédelmi akciókba, rendezvénybiztosításokba. Alapfeladataik mellett mindig részt vettek a közlekedési és
bűnügyi szakterület által szervezett és végrehajtott akciókban, fokozott ellenőrzésekben is, valamint a létszámhelyzetből adódóan az elsődleges bejelentésekben történő intézkedések is egyre nagyobb számban jellemzik a szolgálatellátásukat.
Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése.
A sok éven keresztül működő ügyeleti szolgálat 2013. év végén megszűnt, és az Uniós elvárásoknak megfelelően, az Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR) kiépítése érdekében, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányságon kialakításra került a Tevékenység-irányítási
Központ (TIK). A TIK-ben dolgozó kollégák által használt informatikai rendszer lehetőséget
nyújt, a területen szolgálatot teljesítő állomány hatékonyabb és célirányosabb irányítására. Ezzel biztosítható, hogy a bejelentésekre a rendőri reagálás a lehető legrövidebb időn belül megtörténjen, és a bejelentéssel kapcsolatosan megfelelő rendőri erő érkezzen a helyszínre.
Az ügyeleti rendszer megszűnése nem azt jelenti, hogy a kapitányság állománya és az épület
felügyelet nélkül marad. Hivatali munkaidőben gondoskodunk a hozzánk személyesen, vagy
telefonon segítségért forduló lakosság megsegítéséről, a bejelentésükkel kapcsolatos intézkedések lefolytatására. Hivatali munkaidőn kívül tájékoztató tábla ad információt arra vonatkozóan, hogy a lakosság hogyan és milyen formában tud bejelentést tenni, segítséget kérni a rendőrségtől.
Bűn- és baleset-megelőzés
A bűn- és baleset-megelőzési tevékenységünket fokozottan fejtettük ki az elmúlt években.
2013. március 01-jétől kapitányságunk is aktív részese, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által indított az „Áldozatsegítő kapa-
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citás fejlesztése Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című TÁMOP-5.6.1C-11/2-2011-0036
számú pályázat koncepciójában vállalt feladatok végrehajtásának. Eredményes együttműködést folytatunk a helyi jelzőrendszeri tagokkal, akikkel legalább negyedévente találkozunk szakmaközi megbeszéléseken. Karcagon a Múzeumparkban, valamint a Varró István
Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégiumban lebonyolításra került 1-1 Áldozatvédelmi
Road show.
A Karcagi Rendőrkapitányság területén működő Gyámhatóságokkal, Családvédelmi– Gyermekjóléti Szolgálatokkal, pártfogókkal a kapcsolattartás jó, kölcsönösen fordulhatunk egymáshoz a különféle problémák megoldásában.
A Karcagi Rendőrkapitányság illetékességi területén pártfogói munkát ellátó pártfogókkal a
kapcsolattartás folyamatos, a fiatalkorú bűnelkövetők folyamatban lévő ügyeiről a tájékoztatás
rendszeres feléjük.
A bűnmegelőzési feladatok ellátása során a helyi írott és elektronikus médiával aktív és kimagaslóan jó kapcsolatot alakítottunk ki. A települések kábel tévéiben, a helyi
írott sajtóban folyamatosan felhívásokat, közleményeket tettünk közé, melyben a lakosság figyelmét felhívtuk a bűncselekmények megelőzésével, az áldozattá válás elkerülésével kapcsolatosan.
Folyik a területünkön a fiatalok rendőri pályára orientáló képzése a Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola és Gimnáziumban.
Minden évben több alkalommal megjelentünk az iskolai rendezvényeken, ahol különböző előadások keretében történt meg a rendőrség bemutatása, a helyben felmerülő kérdések
megválaszolása.
Az Országos rendőrfőkapitány úr által jóváhagyott intézkedési terv alapján, az iskolai bűnmegelőzési tanácsadó 2013. szeptember 01-jétől kapitányságunkon is megkezdte munkáját.
Feladata, a 14 év feletti diákokat tanító oktatási intézményekben, a gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatok ellátása, valamint az állampolgári ismeretek körébe tartozó témafeldolgozás rendőrségi prevenciós eszközökkel történő támogatása. A bűnmegelőzési tanácsadó részére a karcagi Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium, valamint a kunhegyesi Nagy László
Szakképző Intézet, Gimnázium és Kollégium került kijelölésre. Az együttműködési megállapodás mindkét intézménnyel aláírásra került. A kapcsolattartás az intézményekkel folyamatos. A prevenciós munkával szemben felmerülő igényt látva, ezen munkát kiterjesztettük több
oktatási intézményre is.
2013 novemberében, a karcagi Arany János Általános Iskola tantestületi értekezletén, 2013.
decemberében pedig a Klebersberg Intézményfenntartó Központ Karcagi Tankerület vezetője
által az illetékesség területünkön lévő összes iskola pedagógusai részére tartottunk tájékoztatást, az iskolában megjelenő jogsértések, kábítószer fogyasztás témakörben.
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A baleset-megelőzési tevékenységünk során, ahogy korábban is, az elmúlt évben is végrehajtottuk az MBB és a saját munkatervünkben tervezett, évente ismétlődő és önállóan megrendezett feladatokat. Széles körben propagáltuk az MBB által szervezett, meghirdetett pályázatokat, versenyeket, illetve az iskolákba és a közlekedésben részt vevőkhöz eljuttattuk a különböző
szóróanyagokat, jelentkezési lapokat.

Karcag Városi Önkormányzat
Hivatásos Tűzoltósága
(1995-2011)

Szeptember hónaptól végrehajtottuk a tanévkezdéssel kapcsolatos rendőri feladatokat, valamint folytattuk az Iskola rendőre program gyakorlati végrehajtását is. A közlekedésbiztonság
szempontjából veszélyeztetett iskolák előtti rendőri jelenlétet megszerveztük, és folyamatosan
biztosítottuk. Jelentős szerepet vállaltunk továbbá a városi rendezvények, ünnepségek, iskolai
ballagások zavartalan, balesetmentes lebonyolításában.

Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
(2012- )

Az „Iskola rendőre programot” a feladattervben meghatározottak szerint hajtottuk végre,
19 iskolában 18 fő iskolarendőrrel.

A jelentés időszakát két részre kell bontani, mert a vizsgált időszak első két évében még önkormányzati intézményként, a második két évben már a katasztrófavédelem szerves részeként
működött a tűzoltóság. Beszámolónk ennek megfelelően az első két évet hangsúlyozottabban
kezeli.

A bűnmegelőzési tevékenységen belül annyit mindenképpen meg kell jegyezni, hogy a
helyben tapasztaltak szerint továbbra is a legeredményesebb eszközök az iskolai bűn- és baleset megelőzési oktatások, melyek a korábban bevezetett „iskola rendőre” program, illetve az
elmúlt évtől beindult iskolai prevenciós tiszti feladatkör keretében tovább fokozták a hatékonyságot. Szintén igen hatékonynak bizonyultak még a média felé leadott cikkek, riportok, egyes
társadalmi csoportok összejövetelén tartott előadások, valamint esetenként a gyors, és hatékony felderítés.
Összességében elmondható, hogy az elmúlt négy évre célul kitűzött feladatokat a rendőrkapitányság személyi állománya a rendelkezésre álló kereteken belül, illetve a feltételekhez igazodva, eredményesen végrehajtotta. Karcag város területén a közbiztonsági helyzet a nem javuló körülmények ellenére megfelelően alakult, a bűnügyi fertőzöttségi mutatók az országos és
a megyei adatoktól kedvezőbbek.
Teleki Zoltán r. őrnagy
kapitányságvezető

A Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 2010-2011. évi vonulási adatait
szemlélteti a következő táblázat.

Tűzoltási - műszaki mentési tevékenység
Vonulásaink számának alakulása
(A táblázat nem tartalmazza az utólagos bejelentéseket.)
Megnevezés

2010.

2011.

5 év átlaga

Tűzeset

72

158

143,2

Műszaki mentés

275

141

186,4

Vaklárma

16

17

20,8

Téves jelzés

51

40

41,6

Működési területre történő vonulás összesen*

414

356

392

Működési területen kívüli vonulások**

13

14

13,8

Illetékességi területen kívüli vonulások***

64

35

62,6

Vonulások összesen

491

405

468,4

*
**
***
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Karcag, Berekfürdő, Kunmadaras, Bucsa.
Kisújszállás és Kunhegyes önkéntes köztestületi tűzoltóságoknak nyújtott segítség.
Az * és ** -gal jelölt területeken kívül, más tűzoltóságoknak nyújtott segítség.
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A következetes és folyamatos tűzmegelőzési tevékenységünk ellenére beavatkozásaink száma évek óta 400 körül mozog.
A karcagi tűzoltóság, önkormányzati intézményként történő működésének utolsó kettő éve
az időjárás tekintetében teljes ellentéte egymásnak.
2010. évben rendkívül csapadékos, viharokkal tarkított időjárás alakította a beavatkozások
szerkezetét. A tűzesetek száma az 5 év átlagának felére esett vissza, míg a műszaki mentések
száma közel 50%-kal megemelkedett. Kiemelném, a területen 2010. augusztus 6-án végig vonuló hidegfrontot, a viharos szél és a nagy mennyiségű eső következtében 36 esetben kellett beavatkoznia a karcagi egységnek.
2011. évben a csapadékhiány, a hőség, a tüzek, a tüzek egyidejűsége okozott igazi kihívást
a tűzoltók számára. Ebben az évben az előző évi tűzesetszám megduplázódott, míg a műszaki
mentések száma a felére csökkent.
Az épületekben keletkezett tüzek száma a 2010. évi 35 esetről 32-re csökkent, míg a szabadban keletkezett tüzek száma 40-ről 132-re emelkedett.
Az illetékességi területen kívüli, más tűzoltóságoknak történő segítségnyújtások száma a
2010. évihez képest felére csökkent. Ezen tényezők eredményeként 2011. évben az összes vonulások száma 17,5%-kal csökkent.
Az 52 fős tűzoltási szakterületről 2010-2011. évben összesen 4 fő vonult nyugállományba.
A létszámhiányt a folyamatos felvételekkel, a „nyugállományba vonuló szakmai tapasztalatot”
pedig a folyamatos, egymásra épülő képzés megvalósításával sikerült pótolni.
Tűzoltás-technikai háttér stabil, korszerű. Kellő szakmai tudással párosulva hatékonyan biztosította az állampolgárok tűzbiztonságát.
Kimutatás a 2010-2011. évben megtett kilométerekről, valamint üzemképtelen napok
számáról (a működési idő beszámításával)
Rendszám, típus

Évjárat

Kilométer
Teljesítés

Üzemképtelen
napok száma

2010.

2011.

2010.

2011.

Tovább folytattuk a működési területünkön található települések tűzcsapjainak felülvizsgálatát, karbantartását, mely bevételeink gyarapítása mellett, a beavatkozó állomány helyismeretét
is bővítette. Folyamatosan végeztük a tűzoltó nyomótömlők nyomáspróbázását, a Dräger légzésvédelmi eszközök felülvizsgálatát.
2010. május 29.-én együttműködési megállapodás aláírására került sor: Bácskossuthfalva,
Csíkszentkirály, Székelykeresztúr önkéntes és Karcag hivatásos tűzoltósága között.
Ifjúsági versenycsapatunk 2010. június 26-án Pusztamérgesen, az V. Országos Ifjúsági Tűzoltó Versenyen vett rész. Összesítésben a csapat 7. helyezést ért el, és kiérdemelte Jász-Nagykun-Szolnok megye legeredményesebb csapatának járó különdíjat.
Megelőző tűzvédelmi tevékenység:
A karcagi hivatásos tűzoltóság 2010-2011 évek során stabil, bár szinte teljesen új létszámmal látta el a tűzmegelőzési feladatokat. Ennek a szakterületnek a munkavégzését alapvetően befolyásolják a jogszabályok, szabványok, melyek az említett időszakban folyamatosan változtak (közigazgatási hatósági eljárás, országos tűzvédelmi szabályzat, tűzvizsgálati eljárás, az
egyes engedélyezési eljárások módosításai). A jogi szabályzók változásának nyomon követése,
és a mindennapi rutin megszerzése jelentős terhet jelentettek. A közigazgatási eljárás alapköve az ügyfélbarát, gyors eljárás, mely megköveteli az ügyintézők magas szintű felkészültségét.
A szakhatósági munka mennyiségét az ország gazdasági helyzete szorosan (az érintett időszakban sajnos negatívan) befolyásolta az új beruházások számát. Minden jelentős beruházás
kizárólag pályázati úton elnyert pénzek felhasználásával valósult meg.
A szakhatósági tevékenység 2010-2011-es adatai
Szakhatósági ügyek típusa

2010.

2011.

Építési engedély

89

37

Használatbavétel

50

44

Rendeltetésváltozás, telekalakítás

0

12

AYA-988 Csepel Metz tartalék gépjármű

1994

1.890

1.917

3

7

Építmény fennmaradás

0

0

GJA-934 Mercedes RBI gépjárműfecskendő

1997

9.745

12.233

6

27

7

3

GRY-060 Mercedes RBI vízszállító gépjármű

1998

12.212

14.695

6

9

Tűzjelző berendezés: - tervezés
- használatbavétel

HLN-008 Renault Bronto Skylift F42RL
emelőkosaras gépjármű

3

4

2002

15.482

8.460

23

18

Tűzoltó berendezés:

0

0

IAR-274 Mercedes Sprinter gyorsbeavatkozó gépjármű (műszaki mentő)

2002

8.849

8.547

5

4

0

0

Telepengedély

13

5

HEV-605 Mazda B2500 tűzoltásvezetői
gépjármű

2000

15.237

17.691

-

0

Üzlet működési engedély

32

32

IPG-009 Opel Vectra ügyintézői gépjármű

2003

20.193

28.923

2

61

Eltérési ügyek

3

1

83.608

92.466

45

126

Összesen

197

138

Egyéb szakhatósági ügyek

311

198

Mindösszesen

508

336

Összesen:
Gépjárművek átlag életkora 12 év (2011. év).
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- tervezés
- használatbavétel
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A 2010-es évben a működési engedélyezési eljárások, valamint a telepengedélyezési eljárások
a gyorsabb ügyintézés, a bürokrácia csökkentése érdekében alapvetően módosításra kerültek.
Sok esetben már nem előzetesen kell a tűzvédelmi előírásokat érvényesíteni, hanem a már működő vállalkozás életébe csatlakoztunk be. Ezzel jelentősen lerövidült egy-egy üzlet beindítása.

Tűzvizsgálati tevékenység
A 2010-es 2011-es évek során kiemelkedő jelentőségű tűzeset nem történt. 2010-ben mindössze 4 esetben kellett tűzvizsgálatot lefolytatni, 2011-ben pedig mindössze 5 tűzesetet követően.

A 2011-es év legjelentősebb változása a szakterület vonatkozásában a zenés táncos rendezvények engedélyezése és hatósági kontrolja volt. A társhatóságokkal közös ellenőrzések kerültek
megszervezésre, melyek során a tűzvédelmi előírások maradéktalan betartását vizsgáltuk sokszor üzemelés közben is. Kiemelt területként került kezelésre a szórakozó ifjúság biztonsága.

2011-ben a tűzvizsgálatokat egy teljesen új szellemiség, egy új jogszabály alapján végeztük.
Új gondolat az egész tűzvizsgálatban, hogy kizárást kellett alkalmazni a jogszabály által meghatározott esetekben, azon túl, mint amit a KET eljárási szabályai tartalmaznak. Ezen kívül a
„biztosítók igényeinek kiszolgálásáról” a hangsúlyt áthelyezték a tűzvédelem területén felhasználható tapasztalatokra.

Hatósági tevékenység
Alapvető szemléletünk, hogy az ügyfeleket segíteni kell, és a fokozatosság elvét követve csak
a legvégső esetben alkalmazzunk szankciókat. A tűzvédelmi előírások szigorúak, de a tapasztalatok alapján a vállalkozók kiemelt figyelmet fordítanak a tűzvédelemre. Tűzvédelmi bírságot
nem kellett kiszabni a vizsgált két évben.
2010-ben kiemelt hangsúlyt fektettünk a mezőgazdaság tűzvédelmi helyzetére. Felkérésre
részt vettünk a betakarítást megelőző gépszemléken, amelyek alkalmával ismertettük a megjelentekkel az érvényben lévő tűzvédelmi előírásokat, majd átvizsgáltuk a megjelent gépeket.
Az aratási szezonban a határt folyamatosan járva, számon kérésre kerültek a tűzvédelmi előírások betartása.
2011-ben fő célul tűztük ki, hogy minden helyen megforduljunk, amely nyitásáról, üzemeltetéséről csak értesülünk, tekintettel arra, hogy a szakhatósági jogkörünk az elmúlt évek során
jelentősen lecsökkent. Átfogó ellenőrzésre óvodákat, iskolákat, üzemanyag kutakat, tüzép telepeket és festéküzletek terveztünk be.
Az elvégzett ellenőrzések adatai
Ellenőrzés típusa

2010.

2011.

terv

tény

terv

tény

Átfogó ellenőrzés

40

14

63

55

Célellenőrzés

11

60

40

60

Utóellenőrzés

0

1

0

32

Összesen:

51

75

103

147

A számok jól tükrözik hogy a 2010-es évben megújult létszámunk a 2011-es évben már közel
kétszer annyi ellenőrzést tudott végrehajtani, betanult, stabil munkatársak lettek.
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Ennek szellemiségében elemezni kellett az egyes beavatkozások szakmai megfelelősségét.
Ezen túlmenően az esetből leszűrhető tapasztalatokat az összefoglaló jelentésben fel kellett dolgozni.
Propaganda, felvilágosító tevékenység
A Karcag Városi Önkormányzat Hivatásosos Tűzoltóságának alapítványa, a Karcag és Térsége Tűzvédelméért Alapítvány 2010. április 24-én 14:00 órai kezdettel rendezte meg a III. „Szent
Flórián” Vers és Prózamondó verseny döntőjét a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ dísztermében.
Az elődöntőből 30 diák jutott be a döntőbe. A karcagi és kunmadarasi diákokon kívül ómoravicai, székelykeresztúri, nagymuzsalyi, várasfenesi, kisnyégerfalvai és csíkszentkirályi gyerekek is szerepeltek.
2010 másik kiemelkedő eseménye volt a szeptember 22-26 között megrendezett Testvérvárosi Tűzoltó Találkozó. A Nemzeti Civil Alap Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma által kiírt pályázaton sikerült 330.000 Ft vissza nem térítendő támogatást
elnyerni, ennek megvalósítására. A rendezvényre a testvérvárosi tűzoltóságokról érkező delegációkat fogadtuk Csíkszentkirályról, Bácskossuthfalváról és Székelykeresztúrról.
A fő hangsúlyt továbbra is az ifjúság nevelésére fordítottuk. Részt vettünk a városi gyereknapokon, tűzriadó gyakorlatokat tartottunk az iskolákban, óvodákban.
Az iskolások, óvodások számára lehetőséget biztosítunk laktanya látogatásra. Évente több alkalommal látogatták meg gyerekek a laktanyát, alkalmanként 30-35 fő ismerkedhetett meg a
tűzoltóság életével, felszereléseivel.
A honlapunkat (web.t-online.hu/kgtpk) folyamatosan frissítettük. A „Tűzkakas” rovatban
mindig a legfrissebb tűz- és káresetek szerepeltek, fényképekkel színesítve a rövid cikkeket.
A 2011-es év még különlegességet is tartogatott számunkra: Székelyföldről, Bögöz település
kérte segítségünket, ugyanis saját önkéntes tűzoltóságot kívántak létrehozni. Első körben oktatással és vizsgáztatással tudtunk nekik segíteni. Ezt követően viszont közbenjárásunkra egy
nemes lelkű vállalkozó felajánlásának köszönhetően egy felszerelésekkel ellátott tűzoltó kocsi
is birtokukba került.
Összességében eredményes és tartalmas éveket zártunk 2010-11-ben.
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És eljött 2012. január 1-e.
2012-ben nagyot fordult a világ kereke. A Katasztrófavédelem, a Polgári Védelem és a Hivatásos Tűzoltóságok egymás mellett, laza együttműködésben való tevékenysége már nem elégítette ki az elvárásokat. A változás szükségszerű volt. Első lépésben visszaállamosították az önkormányzati tűzoltóságokat, majd másodikként létrehozták az integrált katasztrófavédelmet a
fenti három szervezetből.
Megyénkben a megyei hatáskörű igazgatóság alatt négy katasztrófavédelmi kirendeltség alakult. Ezek közül egy a karcagi kirendeltség. Irányítása alá tartozik a karcagi és tiszafüredi hivatásos tűzoltó-parancsnokság és felügyeli a kisújszállási, kunhegyesi és abádszalóki (új nevén)
önkormányzati tűzoltó-parancsnokságokat.
Az újonnan létrejött kirendeltség tevékenységi köre merőben más, mint korábban.
Főbb területek:
--tűzoltósági szakterület
--polgári védelmi szakterület
--iparbiztonsági szakterület, melyeket egy-egy felügyelő irányít.
A fentieket kiegészíti a hatósági osztály, mely a jogi hátteret biztosítja. A munkát a karcagi, a
kunhegyesi és a tiszafüredi járás területén látják el.
A helyismeret fokozása és a megalapozottabb munkavégzés érdekében minden járási székhelyen egy-egy katasztrófavédelmi megbízott egészíti ki a szakemberek gárdáját.
A korábbi tűzvédelmi hatósági és szakhatósági tevékenységen túl, így foglalkozunk – többek
között- lakosság védelmi kérdésekkel, a kritikus infrastruktúra védelemmel.
Felügyeljük a kéményseprő-ipari tevékenységet, a hulladékszállítást, a tömegeket megmozgató rendezvényeket, az ún. zenés-táncos helyszíneket.
A szélsőséges időjárási helyzetekre figyelmeztetjük a települések vezetőit és magunk is felkészülünk az esetleges beavatkozásra. Figyelemmel kísérjük a melegedő, hűsölő és befogadó helyek meglétét, állapotát és használhatóságát.
Speciális a supervisori hatósági jogkör, amikor is a társhatóságokkal közösen ellenőrizzük a
kockázati helyszíneket és hozunk döntéseket.
Kockázati helyszínek lehetnek vízelvezető árkok, az elhanyagolt gazos, tűzveszélyes területek, a veszélyes fák, de akár egy üzem működése is.
Mindezeket az állampolgárok biztonsága érdekében, azt szem előtt tartva végezzük.
Ha csökken a tűzesetek, a szénmonoxid mérgezések száma, ha nem okoznak baleseteket a
kidőlő, leszakadó fák, nem mérgezi az út menti, égő gazos területek füstje a levegőt, és még sorolhatnám, akkor nem dolgoztunk hiába.
Bár ma már nem az önkormányzat intézményeként dolgozunk, de munkánkat velük együttműködve a közbiztonsági referens közreműködésével végezzük.
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Kátai Gábor Kórház
Beszámoló 2010-2014

Az intézmény vezetése
Főigazgató: Nagyné László Erzsébet
Gazdasági igazgató: Kálmánné Nagy Mária (mb.)
Orvos igazgató: Dr. Kapusi Lajos
Ápolási igazgató: Borsi Eszter (h.)
Az intézmény története röviden
A karcagi Kátai Gábor Kórház története 1945 elején kezdődött. Ekkor egy addig Romániában, Besztercén működő hadikórházat telepítettek le Karcagon, mivel a Szolnok - Debrecen
közötti 130 km-es távolságban nem volt kórház. Előzőleg a városban csak szülőotthon működött. A hadikórházat 12 sebészeti és 12 belgyógyászati ággyal adták át a város fenntartásába. A
kórház céljaira régi városi középületeket vettek igénybe, s egyben megindították a továbbfejlesztést is. Így 1951-ben a város különböző részein már hét kórházi osztály működött összesen
140 ággyal. Az ágyszám 1967-ig 196-ra fejlődött és Belgyógyászat, Sebészet, Gyermekgyógyászat, Szülészet, Szemészet, Fül-orr-gégészet, Bőrgyógyászat és Fertőző osztály is működött.
A kórház jelenlegi épületét 440 ággyal 1967-ben adták át. A szakmák ideggyógyászattal és
központi műtővel bővültek. Tíz év múlva Baleseti sebészet, Pszichiátria és Intenzív osztály
kialakítására került sor. A jelenlegi bővített szakmás intézmény már - krónikus ágyakat is magába foglalva - 451 ággyal működik.
A rekonstrukciók befejezésével a kórház biztonságosabb, korszerűbb üzemeltetése valósult meg. Kicserélésre kerültek a régi gőzkazánok, beépítésre került öt új felvonó, újjáépült
a konyha és a mosoda, a komfortosság jelentősen javult, új fürdőszobák épültek, a folyosók
és kórtermek új burkolatot kaptak, teljesen felújításra kerültek a műtők és kialakításra került a Sürgősségi betegellátó osztály.
A kórház mindenben önellátásra törekszik és igyekszik kialakítani azon diagnosztikus és
gyógyító feltételeket, hogy a felvevő terület ~100.000 fős lakossága – a nagyon ritka, speciális betegségeken kívül – végleges ellátást kaphasson. Az intézet betegforgalmának 1%-át sem
teszik ki azon betegek, akiket ilyen módon nem tudunk ellátásban részesíteni. Kórházunkban
évente kb. 12.200 fekvőbeteg ápolása és közel 273.200 járóbeteg-ellátása történik. A kórház
nem zsúfolt, az ágyakra gyakorlatilag várakozni nem kell.
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A mai nehéz gazdasági körülmények között is sikerült megőrizni a kórház működőképességét. Intézményünk az 1970-es évektől részt vett az egészségügyre fordított költségek vizsgálatában és elemzésében, valamint a homogén betegségcsoportok kialakításához szükséges kísérleti
működésben, így működését biztonságosabbá tudta tenni és országosan is elsők között tudott
a mai elszámolási viszonyoknak megfelelően dolgozni. Az orvosok megtartásához a jövőben is
biztosítani kívánjuk az ügyelet vállalkozási formában történő ellátását.
A betegellátó egységeken beteganyag összetétele igen sokrétű, aminek eredményeként igen
tapasztalt szakorvosokat tudtunk képezni, akik közül számosan országos vezető intézményben
magas beosztásban is tevékenykednek.
Az intézményben központi informatikai rendszer működik, amely gyorsítja, és magasabb
színvonalúvá teszi a betegellátás dokumentálását. A HEFOP 4.4. pályázat eredményeként
2007-ben teljes szoftver és hardver csere történt az egységes és integrált informatikai rendszer
kialakításához (komplex gazdasági, klinikai, diagnosztikai rendszer).
Célkitűzésünk a minőségbiztosítási rendszer, illetve minőségbiztosítási tevékenység folyamatos végzése, fejlesztése.
További célkitűzés a kórház rekonstrukciójának folytatása annak érdekében, hogy a kimaradt területeken is megtörténjen a felújítás, az orvosi műszerek cseréje, illetve bővítése, amelyekkel megvalósítható lesz a színvonalas, komfortos betegellátás és szakmailag is magasabb
szinten tudjuk ellátni betegeinket.
Mindezzel az intézet arculata is javulni fog, s remélhetőleg magasan képzett szakorvosok és
egészségügyi dolgozók számára is vonzóvá lesz a kórházi tevékenység.
Célunk továbbá, hogy a felvevő terület valamennyi családorvosával napi, élő kapcsolatot és
központi informatikán alapuló együttműködést tudjunk kialakítani, amellyel a betegek kórházban tartózkodási ideje megrövidülhet, gyógyításuk biztonságosabbá válhat.
Az intézmény telephelyei (telephelyek száma, pontos címe, milyen szervezeti egységek
működnek ott):
Székhely (Főépület)
Kátai Gábor Kórház 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.
--Belgyógyászati osztály
--Sebészeti osztály
--Szülészet-nőgyógyászati osztály
--Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály
--Neurológiai osztály
--Traumatológiai osztály
--Aneszteziológiai és intenzív terápiás osztály
--Kardiológiai osztály
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--Sürgősségi betegellátó osztály
--Ápolási osztály
--Krónikus belgyógyászati osztály
--Kardiológiai rehabilitációs osztály
--Egynapos sebészet – Szemészet
--Egynapos sebészet – Fül-orr-gégegyógyászat
--Belgyógyászati szakambulancia
--Endokrinológiai, anyagcsere és diabetológiai szakrendelés
--Gasztroenterológiai szakrendelés
--Nefrológiai szakrendelés
--Sebészeti szakambulancia
--Érsebészeti szakrendelés
--Idegsebészeti szakrendelés
--Szülészet-nőgyógyászati szakambulancia
--Csecsemő- és gyermekgyógyászati szakambulancia
--Csecsemő- és gyermekkardiológiai szakrendelés
--Gyermekneurológia szakrendelés
--Fül-orr-gége gyógyászati szakrendelés
--Audiológiai szakrendelés
--Szemészeti szakrendelés
--Bőrgyógyászati szakrendelés
--Neurológiai szakambulancia
--EEG és EMG diagnosztikai szakrendelés
--Ortopédiai szakrendelés
--Traumatológiai szakambulancia
--Urológiai szakrendelés
--Onkológiai szakrendelés
--Fogászati röntgendiagnosztika
--Reumatológiai és fizioterápiai szakrendelés
--Menopauza és oszteoporózis szakrendelés
--Infektológiai szakrendelés
--Tüdőgyógyászati szakrendelés
--Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
--Kardiológiai szakambulancia
--Kardiológiai rehabilitációs szakrendelés
--Laboratórium
--Mikrobiológiai laboratórium
--Immunológiai laboratóriumi diagnosztika
--Képalkotó diagnosztika – Röntgen
--Képalkotó diagnosztika – Ultrahang
--Képalkotó diagnosztika – CT
--Szülészeti és nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika
--Pathológia, kórszövettan
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Átlagos betegforgalom évente:
--fekvőbeteg szakellátásban 12 196 fő
--járóbeteg szakellátásban 273 190 fő

--Transzfuziológia
--Bőr- és nemibeteg gondozó
--Onkológiai gondozó
--Addiktológiai gondozó
--Tüdőbeteg gondozó
--Dohányzás leszokás egyéni egészségnevelés

Járóbeteg ellátásban hetente teljesített órák száma:
--szakorvosi órák száma: 1139 (ebből gondozói órák száma: 88)
--nem szakorvosi órák száma: 0

Telephely I.
--Kátai Gábor Kórház 5300 Karcag, Zöldfa utca 48/C.
--Pszichiátriai osztály
--Pszichiátriai rehabilitációs osztály
--Pszichiátriai szakambulancia
--Pszichiátriai rehabilitációs szakrendelés
--Pszichiátriai gondozó
--Mozgásszervi rehabilitációs osztály
--Mozgásszervi rehabilitációs szakrendelés

Humán erőforrás helyzet:
Kátai Gábor Kórház létszámadatai, 2010-2014

Adatok fő-ben

Megnevezés

2010

2011

2012

2013

2014.06.30

Engedélyezett álláshelyek száma tárgyév 01.01.

626

621

601

604

601

Telephely II.
Kátai Gábor Kórház – Járóbeteg-ellátás 5309 Berekfürdő, Berek tér 11.
--Reumatológiai és fizioterápiai szakrendelés III.

Betöltött álláshelyek száma tárgyév 12.31.

590

571

566

569

576

Telephely III.
Kátai Gábor Kórház – Járóbeteg-ellátás 5340 Kunhegyes Dózsa György út 4.
--Laboratórium II. (mintavételi hely)

Engedélyezett álláshelyek száma tárgyév 01.01.

66

66

66

66

66

Betöltött álláshelyek száma tárgyév 12.31.

54

46

48

49

57

Engedélyezett álláshelyek száma tárgyév 01.01.

9

9

8

8

8

Betöltött álláshelyek száma tárgyév 12.31.

9

9

8

7

7

Engedélyezett álláshelyek száma tárgyév 01.01.

409

404

385

383

380

Betöltött álláshelyek száma tárgyév 12.31.

381

385

372

373

373

Engedélyezett álláshelyek száma tárgyév 01.01.

35

35

35

40

40

Betöltött álláshelyek száma tárgyév 12.31.

34

31

35

35

37

Ebből:
Orvos:

Egyéb diplomás:

Telephely IV.
Kátai Gábor Kórház – Járóbeteg-ellátás 5300 Karcag, Fürdő u. 3.
--Reumatológiai és fizioterápiai szakrendelés II.
Az intézmény osztályai, ágyszámai:
Területi ellátási kötelezettségben (TEK) ellátandó lakosok száma jelenleg 104 332 fő.
Összes ágyszám: 451, ebből:
--Aktív osztályok ágyszáma:
247
--Krónikus osztályok ágyszáma:
84
--Rehabilitációs ágyak száma:
120
--Aktív osztályok száma:
10
--Krónikus osztályok száma:
5
Az évente ellátott esetek száma:
Megnevezés

Szakdolgozó:

Gazdasági ügyintéző:

Fizikai dolgozó:

2010

2011

2012

2013

Aktív fekvő ellátás

11 813

12 471

12 041

12 458

Engedélyezett álláshelyek száma tárgyév 01.01.

117

107

107

107

107

Járóbeteg ellátás

270 315

275 546

267 965

278 935

Betöltött álláshelyek száma tárgyév 12.31.

112

100

103

105

107

190

191

A 374 szakdolgozó 57%-a dolgozik betegágy mellett. A szakképzettek aránya 99 %, a főiskola végzettséggel rendelkezők aránya 9%.
Bértámogatásra kapott összegek:
2010
Megnevezés

Kapott bértámogatás (Ft)

Érintett létszám (fő)

33 648 000

31

Prémiumévek

Bérkompenzációs támogatás

47 490 000

328

Egészségügyi ágazati béremelés támogatása

129 369 600

454

TÁMOP 6.2.2. pályázati projekt

36 308 259

19

TÁMOP 6.2.4. pályázati projekt

3 168 396

6

Beruházási adatok:
Beruházások, 2010-2014

2011
Megnevezés

Kapott bértámogatás (Ft)

Érintett létszám (fő)

Prémiumévek

24 069 000

28

Bérkompenzációs támogatás

11 688 939

215

Megnevezés

Kapott bértámogatás (Ft)

Érintett létszám (fő)

Prémiumévek

9 133 000

9

Bérkompenzációs támogatás

36 261 000

Egészségügyi ágazati béremelés támogatása

113 672 764

140

686

2014.06.30

186
39 625

24 726

731 092
1 758

28 324

1 548

340

Egyéb gépek, berendezések, felszerelések

1 892

24 676

735 889

9 134

419

Összesen

41 736

51 346

764 353 742 460

27 677
27 677

Az intézményben megvalósult és jelenleg folyamatban lévő fejlesztések ismertetése:
Érintett létszám (fő)

Prémiumévek

4 282 000

4

Bérkompenzációs támogatás

48 226 000

341

Egészségügyi ágazati béremelés
támogatása

211 497 800

451

TÁMOP 6.2.2. pályázati projekt

18 288 000

20

TÁMOP 6.2.4. pályázati projekt

30 717 509

6

2014. évben 217 092 255 Ft (összesen 517 főre)

192

2013

219

Kapott bértámogatás (Ft)

Prémiumévek

2012

Ügyvitel- és számítástechnika eszközök

2013. évben 313 011 309 Ft (összesen 515 főre)

Megnevezés

2011

Épület beruházás

2012. évben 159 066 764 Ft (összesen 488 főre)

Megnevezés

2010

Szellemi termékek
Vagyoni értékű jogok

Megnevezés

Adatok eFt-ban

Kapott bértámogatás (Ft)

Érintett létszám (fő)

756 000

3

--2010 és 2014.06.30. között megvalósult, lezárt fejlesztések (2) összértéke
1.624.067.129 Ft,
1. Projekt neve, azonosító száma: TIOP-2.2.4. „Kátai Program” Kórházfejlesztés a Nagykunságiak egészségéért
Projekt szakmai tartalma: A struktúraváltást segítő infrastruktúra fejlesztést támogató projekt lezárult. A Kórház központi diagnosztikai egységeinek a fejlesztése, egy darab CT készülék
beszerzése, beteg utak rövidítése, betegelőjegyzés biztosítása, a központi sterilizáló korszerűsítése, transzformátor állomás telepítése.
Projekt összköltsége: 1.574.117.189 Ft
Projekt pozitív hatása: Az ún. „bázisdiagnosztika” egységeinek fejlesztése eredményeként
a klinikai laboratórium, a képalkotó laboratórium (röntgen, ultrahang), a patológia (kórbonctan, kórszövettan) helyiségei racionalizálásra kerültek, funkcionális kapcsolataik javultak. A
beteg utak rövidültek a sürgősségi és az elektív betegforgalom szétválasztása eredményeként. A
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betegek megelégedettség érzést javította az előjegyzések biztosítása, a betegirányító egység kialakítása révén. A központi sterilizáló a modern kor követelményeinek megfelelő technológiaváltáson esett át. A középfeszültségű transzformátor állomás telepítésének eredményeként biztonságosabbá vált az intézmény áramellátása.
2. Projekt neve, azonosító száma: TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0046 Foglalkoztatás támogatása a Kátai Gábor Kórházban
Projekt szakmai tartalma: A hatékony működéshez szükséges humán erőforrás biztosításához történő hozzájárulás.
Projekt összköltsége: 49.949.940 Ft
Projekt pozitív hatása: A 4 fő szakorvos, 1 fő szakápoló és 1 fő ápoló foglalkoztatása vált lehetővé a bér és járulék támogatás révén.
--Folyamatban lévő további uniós projektek száma: 4 db, az alábbiak szerint:

3. Projekt neve, azonosító száma: ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-alföldi Régióban
Projekt szakmai tartalma: 2.940 m2 területet érintő építési munkák, melyek az alábbi szakmai területeket érintették:
--pszichiátriai rehabilitációs járó- és fekvőbeteg ellátás,
--kardiológiai rehabilitációs járó beteg ellátás,
--mozgásszervi rehabilitáció fekvő beteg ellátás – valamint a hozzá tartozó szakrendelések,
--ezen túlmenően a járó beteg ellátó területen eszközök beszerzése.
Projekt összköltsége: 801.718.393 Ft
Projekt pozitív hatása: A betegellátáshoz kapcsolódóan, mind járó, mind fekvő területen a
XXI. század követelményeinek megfelelő fizikális környezet biztosítása. A rehabilitációs tevékenység tekintetében a kor követelményeinek megfelelő szakmai színvonalú eszközök, gépek,
műszerek rendelkezésre állása.

1. Projekt neve, azonosító száma TÁMOP 6.1.2-13/1 Dohányzás leszokás támogató pontok
kialakítása a tüdőgondozó intézetek bázisán

4. Projekt neve, azonosító száma: TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0046 Struktúraváltást támogató
eszközfejlesztés a Kátai Gábor Kórházban

Projekt szakmai tartalma:
Helyi tüdőgondozó bázisán alapuló ingyenes, csoportos leszokási program megvalósítása.
A program keretében a tüdőgondozóban - egy erre a célra kialakított és felszerelt helyiségben - dohányzásról való leszokást segítő, a lakosság számára ingyenesen hozzáférhető csoportos tanácsadások tartására kerül sor.
Projekt összköltsége: 3.463.180 Ft
Projekt pozitív hatása: Javul a lakosság számára a dohányzás leszoktatással kapcsolatos szolgáltatások elérhetősége, melynek révén várhatóan csökken a dohányzók aránya, illetve a dohányzással összefüggésbe hozható megbetegedések száma, visszaszorul a passzív dohányzás.

Projekt szakmai tartalma: A projektben a kórház fejlesztési koncepciójába illeszkedő,
struktúraváltást támogató eszközfejlesztés valósul meg. A fejlesztés több szakmát érint. A beszerzésre kerülő eszközállomány nagy része a manuális szakmák rendelkezésére álló eszközök
megújítását célozza (műtők, sürgősségi ellátás), de az újonnan létrejött kardiológia és egynapos
ellátás eszközparkjának megteremtése, illetve az intenzív betegellátás eszköz bővítése is jelentős
részarányt képvisel a projektben.

2. Projekt neve, azonosító száma: TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0060 Képzés támogatása a
Kátai Gábor Kórházban
Projekt szakmai tartalma: Képzés támogatása melynek keretében:
--6 fő szakorvos,
--13 fő szakdolgozó továbbképzése,
--2 fő szakorvosjelölt ösztöndíjas képzése,
--364 fő menedzsmenti jellegű képzése valósul meg.
Projekt összköltsége: 124.458.800 Ft
Projekt pozitív hatása: A betegellátás területén biztosítottá válik a magasabb szakmai színvonalú ellátás, továbbá lehetőség nyílik – a képzéssel érintett területeken is - a finanszírozás teljes összegű érvényesítésére, valamint javul a rendelkezésre álló humán erőforrás egészségügyi
szakmai és gazdasági jellegű felkészültsége.
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Projekt összköltsége: A 2014. júniusában továbbított + 1 db új KONELAB 60i kémiai automata (bruttó 20.800.000 Ft) tervezett beszerzésével a pályázat teljes költségvetése bruttó
636.095.200 Ft-ra módosult.
Projekt pozitív hatása: A Kátai Gábor Kórház a lakosság egészségi állapotának és egészségi
állapottal összefüggő életminőségének javítását a legfontosabb feladataik között tartja számon.
A Kórház (és rendelőintézet) a területi ellátási kötelezettségébe tartozó települések lakosságának városi szintű egészségügyi ellátást biztosít járó-, fekvő-, aktív, krónikus és rehabilitációs
ellátásai révén. Az állami fenntartással kialakult új helyzetben a Kórház továbbra is kiemelten
elkötelezett az ellátási területébe tartozó lakosság iránt és ezt kifejezve korszerű szolgáltatásokhoz, új szolgáltatási formákhoz is hozzá akarja segíteni őket.
2012 közepétől az egészségügyi ellátórendszer hatékonyságának növelése érdekében végrehajtott intézkedések során a kórház új szakmákkal bővült (kardiológia, kardiológiai rehabilitáció, egynapos ellátások), melyek tárgyi feltételeit alkotó eszközök korlátozottan állnak a kórház
rendelkezésére, forráshiány miatt az eszközfejlesztést a kórház önerőből nem tudja megtenni.
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Az átalakulóban lévő egészségügyi rendszerben a kórháznak továbbra is biztosítania kell a manuális szakmák magas színvonalú ellátását, viszont ezek eszközeinek fejlesztése az utóbbi évtizedben nem valósult meg, mára a korszerűsítés halaszthatatlanná vált.
A projekt tehát a kórház feladatainak az átalakuló egészségügyi rendszer által elvárt színvonalon való teljesítését segíti elő az ellátáshoz szükséges korszerű gép-műszerek beszerzése révén, ezáltal növelve a kórházi ellátási terület lakkosságának életminőségét és színvonalát.
Nagyné László Erzsébet
főigazgató

Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás
Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény
I. Idősek Otthona
Az intézmény fenntartója 2008. január 01-től a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás.
Intézményi férőhely létszám: 171 fő. Karcagon belül két helyen működik az intézmény és
Berekfürdőben egy nyaraló is szolgálja az idősek kikapcsolódását, pihenését.
Székhely:
Horváth F. u. 1. sz. 63 fő idősotthoni elhelyezés
Telephely:
Zöldfa u. 48/a. sz. 108 fő idősotthoni elhelyezés
Berekfürdő:
Vadvirág u. 7. – lakók nyaralására szolgáló üdülő
Az intézmény gazdálkodási jogköre
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdasági feladatait a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ gazdasági csoportja, a gazdasági tevékenység könyvelését pedig a Karcag Város Önkormányzat Városgondnokság könyvelési részlegei végzi.
Az intézmény szolgáltatásának célja, feladata
Célként fogalmazódik meg a közösségi életbe való beilleszkedés, a békés, nyugodt élet megteremtése, az emberi lélek harmóniájának megőrzése, az emberi méltóság tiszteletben tartása.
Az intézmény alapfeladata a bentlakásos szociális szakosított – idős otthoni - ellátás. A szolgáltatást igénybe kívánni vevők az ország bármely területéről nyújthatnak be kérelmet az ellátás igénylésére, ha a gondozási szükségletük meghaladja a napi 4 órát.
Biztosítjuk az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek
napi legalább háromszori étkezését, szükség szerinti ruházattal, illetve textíliával való ellátását, mentális gondozását, foglalkoztatását, egészségügyi ellátását, lakhatását valamint ápolását – gondozását. Elsősorban azoknak a nyugdíj korhatárt betöltött személyeknek az ápolását – gondozását végezzük, akiknek az egészségi állapota gyógyintézeti kezelést nem igényel.
Ugyanakkor azt a rászoruló személyt is felvehetjük, aki 18. életévét betöltötte, de betegsége miatt önmagáról gondoskodni nem tud.
Az ellátás igénybevételének módja
Az intézményi elhelyezést a leendő lakónak, vagy törvényes képviselőjének kell szóban vagy
írásban kérelmeznie. A kérelmet az intézményvezető nyilvántartásba veszi. Az előgondozás során felmérik a leendő lakó fizikális, mentális, szociális helyzetét. Az intézményvezető felméri a
gondozási szükségletet, aminek 4 órát meg kell haladnia ekkor jogosult a gondozott a felvételére.
A feladatellátás szakmai tartalma
Az ápolást-gondozást nyújtó otthon az ellátást igénybe vevő teljes körű ellátását biztosítja.
Segítséget nyújt az ellátásra, gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodva. Ennek
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mértékét és módját mindenkor az idős ember egészségi- szociális és pszichés állapota alapján
határozzuk meg.
Ha az étkezésben részesülő egészségügyi állapota indokolja, az orvos javaslatára az ellátott
részére az otthon diétás, vagy gyakoribb étkezést biztosít. Az étlap összeállítását az élelmezésvezető és a dietetikus végzi. A lakók kívánságlistára írják vagy íratják fel azokat az ételeket,
amelyeket enni szeretnének, a mentálhigiénés munkatársak ebben segítséget nyújtanak. Az
élelmezésvezető a kívánságlista figyelembevételével készíti el az étlapot.
Intézményi térítési díj
Az intézményi ellátásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat az ellátást igénybe vevő jogosultnak, vagy a jogosult tartására, gondozására köteles és képes személynek kell fizetni. A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás (az intézmény fenntartója) a térítési díjról határozatot hoz,
amit az Önkormányzat Képviselő Testülete elfogadás után rendeletben ad ki.
Ellátottak jogai, érdekképviselete
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 94/E § (4) bekezdése szerint:
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény az általa biztosított szolgáltatást olyan
módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybe vevőket megillető jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös tekintettel
a. az élethez, emberi méltósághoz,
b. a testi épséghez,
c. a testi, lelki egészséghez való jogra.
Az ellátottak jogainak védelme, a jogérvényesítés feltételeinek megteremtése az intézményvezető és valamennyi dolgozó feladata. Az ellátottak jogait és érdekeit segíti az ellátottjogi képviselő és az érdekképviseleti fórum. Intézményünkben a jogvédelem a napi munka része.
Egészségügyi ellátás
Az egészségügyi ellátás a gyógyító – megelőző ellátás alapelvéből indul ki, mely szerint a
megelőzés és a gyógyítás fogalma egymástól nem választható szét. Feladata az egészségesek védelme, a megbetegedés megelőzése, a már kifejlődött betegségek korai felismerése, gyógyítása.
- Orvosi, szakorvosi ellátás
Intézményünk székhelyén heti 4 órában, telephelyén heti 6 órában biztosítja az orvosi ellátást. Amennyiben ellátottaink állapota szakorvosi vagy kórházi ellátást igényel, akkor az intézmény orvosa a rászorulót a megfelelő szakrendelésekre utaltatja.
- Ápolás, gondozás
Az intézmény mindkét telephelyén biztosított az ellátott egészségügyi állapotának megfelelő
folyamatos ápolás – gondozás, melyet az intézményben élők részére készített személyre szabott
ápolási-gondozási terv alapján végzünk.
- Gyógyszerellátás
Az ellátottak számára a jogszabályban meghatározott alapgyógyszereket az intézmény térítésmentesen biztosítja. Az ellátott költségére az alapgyógyszer készleten felüli gyógyszerszükségletet is az intézmény biztosítja a személyi térítési díj fizetésének szabályai szerint.
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- Gyógyászati segédeszközök
A test-távoli segédeszközöket (pl.: támbot, járókeret, stb.) az intézmény biztosítja.
A testközeli segédeszközöket (pl.: fűző, hallókészülék, szemüveg, művégtag, stb.) és annak javíttatását az intézmény az ellátott költségén biztosítja.
Mentálhigiénés ellátás
Intézményünkben gondoskodunk az ellátást igénybevevő személyek mentálhigiénés ellátásáról, melynek keretében biztosítjuk
--a személyre szabott bánásmódot,
--a konfliktus helyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést,
--a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit,
--az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit,
--a gondozási tervek megvalósítását, a mindennapi életvitelhez szükséges szociális készség
fejlesztését,
--a hitélet gyakorlásának feltételeit,
--segítjük, támogatjuk az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását
és működését,
--pénzkezelésbeli segítségnyújtás intézményvezetői megbízással.
A mentálhigiénés ellátás keretében végzett feladataink a társas kapcsolatok kiépítése az otthonon belül, a családdal és a társadalommal, a mentális gondozás, a környezet ártalmainak
megelőzése, a foglalkoztatás.
Foglalkoztatás
Az ellátottak korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembe vételével a gondozás során valósítjuk meg színes programjainkat, melyek körébe az alábbi tevékenységek tartoznak.
--Az aktivitást segítő fizikai tevékenység keretében sétákat teszünk az intézményt körülvevő
zöldövezetben. Ezekre sétákra a kerekesszékhez kötött ellátottainkat is elvisszük.
--Rendszeresen szervezünk közös tornákat, amelyeken a részvétel önkéntes, de ellátottainkat
széles körben igyekszünk bevonni. A fekvőbetegek aktivitását az ágyban történő tornáztatással, a teraszon történő levegőztetéssel segítjük.
--A fizikai aktivitást segíti az intézményen belüli ház körüli munkába való bevonás személyre
szabott elfoglaltság biztosításával.
--Az otthon ellátottainak életét változatossá és színessé teszik a szórakoztató és kulturális tevékenységek.
--Ehhez különféle társasjátékok, sakk, dominó, kártya, kisebb sporteszközök, televíziók állnak rendelkezésre.
--A kertben szalonnasütéseket, labdázást, kerti partikat és egyéb szabadidős programokat tervezünk.
--Igény szerint tervezünk autóbusz – kirándulásokat is az ország nevezetesebb tájaira.
--Ellátottaink részt vehetnek bibliaórán, kiscsoportos foglalkozásokon, klubfoglalkozáson,
közös beszélgetéseken.
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--Minden ellátott részére hozzáférhető az intézményi könyvtár. Az ellátottainknak felolvasásokat, közös zenehallgatást szervezünk.
Demens betegek ellátása
Demens részleg kialakítása válik szükségessé, azoknak a középsúlyos vagy súlyos mértékű
mentális hanyatlást mutató lakóknak, akiknél a szociális készségek elvesztése áll fenn, és a lakók biztonságos ellátása csak intenzív gondozási feltételek között valósítható meg. A demens
részleg munkáját állandó mentálhigiénés munkatárs, foglalkoztató segíti. Nagyon fontos, hogy
a stáb stabil összetételű legyen a mentálisan hanyatló gondozottak számára.
2010.
Személyi feltételek alakulása 2010. december 31-én
Megnevezés

Idősek Otthona

Teljes munkaidős

78 fő

Részmunkaidős

2 fő

A költségvetésben jóváhagyott létszám

92 fő

Intézményi átlagos statisztikai állományi létszám

71 fő

Munkajogi állományi létszám

80 fő

2010-ben számítógépek vásárlására volt szükség egy biztonságos gyógyszer program bevezetéséhez. A Zöldfa utcai épületünk második emeletén mindkét fürdőszoba felújítása megtörtént, a mai elvárásoknak és az ÁNTSZ követelményeinek megfelelően.
Az év elején megtörtént az intézmény működési engedélyének a felülvizsgálata, amely a Szociális és Gyámhivatal, az ÁNTSZ és a Módszertani Intézmény komplex ellenőrzéséből állt.

Hó

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Fő

157

158

159

162

164

163

162

167

167

168

169

168

2011.
2011. január 01-től a Horváth Ferenc u. 1. szám alatti székhelyen megszüntetésre került az
átmeneti ellátás (idősek gondozóháza), a felszabadult 7 fő férőhely, az 56 főből 63 főre bővítette az idősotthoni elhelyezést.
2011-es évben felülvizsgálatra kerültek a hatályban lévő vevői és szállítói szerződéseinek, kiemelten a kedvezményekre és a fizetési feltételekre vonatkozóan. Pénzügyi folyamataink szigorú tervezése és ellenőrzése keretében sikerült jelentős megtakarítást elérni intézményünkben.
A beszállítói szerződések felülvizsgálata mellett jelentős többletbevételt értünk el az ellátotti
létszám kapacitástervezésével az üres férőhelyek folyamatos feltöltésével.
Az elmúlt évben sikerült beszereznünk:
--teakonyha felújítása lakók adományából
--Toyota gépjármű
--víztakarékos rendszer bevezetése a Horváth F. utcai épületben
--5 db betegágy, ágyráccsal, ágyasztalos éjjeli szekrénnyel, matraccal, matracvédővel
--matracvédők (30 db)
--ágyasztal (15 db)
--ágynemű
--matrac, falvédő, plédek a Horváth F. útra
--légkeveréses kombisütő
--tepsik (15 db)
--pépesítő
--gyógyszerszekrény
--gyógyszerprogram átváltása, oktatása
--konyha mennyezet javítása
--tányérok, tálak, konyhai eszközök beszerzése
--2 db irodabútor
--kerti bútor a bereki nyaralóba
--ipari száraz-nedves porszívó
--benzines fűnyíró
--vasaló, mikrohullámú sütő, kávéfőző
--TZ-4K kistraktor felújítása, műszaki vizsgára felkészítése
Személyi feltételek alakulása 2011. december 31-én
Megnevezés

200

Idősek Otthona

Teljes munkaidős

81 fő

Részmunkaidős

2 fő

201

A költségvetésben jóváhagyott létszám

92 fő

Intézményi átlagos statisztikai állományi létszám

79 fő

Munkajogi állományi létszám

83 fő

Üres álláshelyek száma (ebből 2 fő részmunkaidős)

9 fő

Zöldfa utcai telephelyünk felújítására pályázatot nyújtottunk be az Önkormányzati, állami,
egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című, TIOP 3.4.211/1 számú pályázatra. A pályázat keretében elnyerhető összeg 180.000.000,- Ft. lehet. Pályázati lehetőséggel meg kívántuk oldani a beázási problémákat, akadálymentesítést, fürdőszobák, WC felújítását, víz és csatornavezetékek kicserélését, világítás korszerűsítését, nővérhívó,
TV végpontok, internet kiépítését. Eszköz vásárlás révén új betegágyak, heverők, éjjeli szekrények vásárlását.
Az idős korral járó érzékszervi-, és mozgásszervi-, és idegrendszeri elváltozások, akadályozottságok miatt a lakók mozgás-, és életterei leszűkülnek, meglévő önellátási képességeik, ha
korszerűtlen a lakókörnyezet tovább romlanak. Nagyon fontos, hogy életterüket, környezetüket úgy alakítsuk ki, hogy képességeikhez mérten önállóak, autonóm módon, de garantált
biztonságban tudjanak élni. Lehetőségünk nyílt pályázatot benyújtani az KEOP-2012-5.50/B
„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” pályázatra, 120.000.000,- Ft értékben, amelyből a támogatás mértéke 85%. A projekt keretében az
épület külső, lábazati, és pince hőszigetelését, termálvíz bevezetését, fűtési rendszer vezetékcseréjét és termálvizesre alakítását, a tetőn 6 kVA teljesítményű napelem elhelyezését kívántuk
megoldani. Célunk az épület energetikai mutatójának javítása, a hőszigetelés növelése, a gázfűtés kiváltása, a villanyfogyasztás mérséklése.
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Személyi feltételek alakulása 2012. december 31-én
Megnevezés

Idősek Otthona

Teljes munkaidős

77 fő

Részmunkaidős

5 fő

A költségvetésben jóváhagyott létszám

92 fő

Intézményi átlagos statisztikai állományi létszám

79 fő

Munkajogi állományi létszám

82 fő

Üres álláshelyek száma (ebből 2 fő részmunkaidős)

10 fő

202

A 2012-es évben a sikeres gazdálkodásnak köszönhetően az alábbi eszközöket sikerült
beszereznünk:
--1 db projektor
--1 db gőztisztító gép
--5 db heverő, 15 db szék, 5 db ágyszekrény, 5 db ágy ágyráccsal, matraccal, ágyszekrén�nyel
--1 db műbőr ülőgarnitúra
--számítógép
--multi funkciós nyomtató
--falétra
--2 db íróasztal
--kéziszerszámok karbantartóknak
--munkaruha, védőruha
--1 garnitúra téli gumi Toyota Hiace gépjárműhöz
--Canon fénymásoló
--paplan, párna, ágynemű garnitúra lepedő Bereki üdülőbe
--gáztűzhely Bereki üdülőbe
--vasaló, kávéfőző, telefonkészülék
--100 db lepedő, 80 db paplanhuzat, 80 db nagypárnahuzat, 80 db kispárnahuzat, 40 db konyharuha
--3 db tűzoltó készülék
--konyhai edények, tányérok
--3 db szünetmentes áramforrás
--vérnyomásmérők, körömvágó ollók
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Költségvetésben jóváhagyott (összesen)

118

Intézményi átlagos statisztikai állományi létszám

94,81

Munkajogi állományi létszám

4,63

Üres álláshelyek száma

11

Személyi feltételek alakulása 2013. december 31-én

Férőhelyek kihasználtsága 2013. évben
Havi bontásban
Férőhely (összesen 171 fő)
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2013.
Intézményünk lakóit, dolgozóit nagy öröm érte, amikor megtudtuk, hogy a Zöldfa úti otthonra benyújtott TIOP-3.4.2-11/1-2012-0005 számú pályázat pozitív elbírálásra került. Elkezdődött a lakók, hozzátartozók és a dolgozók tájékoztatása, felkészítése a felújítással kapcsolatban. 2013. augusztus elején probléma mentesen átköltöztettünk száznál több lakónkat a Varró
utcai kollégiumba. A bútorok és felszerelési tárgyak átszállításában segítséget kaptunk a Karcag
Városi Önkormányzat Városgondnokságától, a hozzátartozóktól és intézményünk valamen�nyi dolgozójától.
Teljes munkaidős (Idősek Otthona)

85

Teljes munkaidős (Háziorvosi Int.)

17

Teljes munkaidős (összesen)

102

Részmunkaidős (Idősek Otthona)

0

Részmunkaidős (Háziorvosi Int.)

5

Részmunkaidős (összesen)

5

További jogviszonyt létesítő

1

Költségvetésben jóváhagyott (Idősek Otthona)

92

Költségvetésben jóváhagyott (Háziorvosi Int.)

26
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Férőhelyek kihasználtsága 2010-2013 között
évenkénti bontásban
175
Férőhely (összesen 171 fő)
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2010

2011

2012

2013

164

167

170

169

Nagyértékű tárgyi eszközök, beruházások
--egyetemes robotgép
--burgonyakoptató
--betegtoló kocsi matraccal
--ereszcsatorna csere Horváth F. u.
--mozgáskorlátozott feljáró Varró u.
--ipari mosógép
--szárítógép
--gyógyszeres szekrények
--beltéri ajtó csere Zöldfa u.
Kisértékű tárgyi eszközök
--erősítők és mikrofonok
--takarító kocsik
--fényképezőgépek
--szekrények öltözőbe, lakószobába
--kórtermi ágy korláttal
--ágyszekrény, heverő, karfás székek
--ülőgarnitúra
--székek
--konyhai mérleg
--rekeszes hordzsák
--munkaruhák, védőcipők
--vasalók, kávéfőzők
--„Mindig TV” dekóderek, antennák, pendrive
--ágyazó kocsik
--hűtőszekrények
--ágynemű, lepedő, konyharuha
--rozsdamentes ételhordók
--konyhai robotgép
--mobiltelefonok
--rozsdamentes vödrök fedővel, lábas
--lámpa, telefonkészülék, ipari tűzőgép
--vérnyomásmérők
--mosógép
--zokni, alsónemű
--hálóing, pizsama
--tányérok, termosz, poharak
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Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthonának
fejlesztése
TIOP-3.4.2-11/1-2012-0005
A pályázat Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program TIOP 3.4.2-11/1 „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című
pályázati felhívás keretében került benyújtásra.
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás, mint a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek
Otthona és Háziorvosi Intézmény fenntartója, az intézmény Zöldfa utcai telephelyének felújítását valósítja meg.
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 39/2011. (X.27.) KTT sz. határozatával döntött arról, hogy 180.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás elnyerése érdekében –támogatási arány 100% - benyújtja a pályázatot a kiírt pályázati felhívásra.
A projekt műszaki bemutatása
A projekt keretében megvalósuló főbb tevékenységek részletezése:
A lapos tető felújítása. A felújítás célja: a beázási problémák megszüntetése. A hőszigetelés
növelése, a tervezett épületenergetikai jellemzők elérése által megkövetelt mértékben. Megfelelő rétegrend kialakítása a páratechnikai előírások figyelembe vételével (különös tekintettel a
bitumo-perlit nagy nedvszívó képességére).
Külső nyílászárók cseréje: A tönkrement, eddig nem felújított nyílászárók (fa, ill. alumínium) cseréje
A felújítás célja: a tönkrement, rossz hőszigeteléssel jellemezhető, az alumínium ablakok esetében hőhidas nyílászárók cseréje. Az eltérő anyagú szerkezetek kiküszöbölése, egységes homlokzati megjelenés (lazúrfestett fa nyílászárók). Akadálymentes kialakítás az ajtóknál
Akadálymentesítés Célja az épület bejáratának akadálymentes megközelítése. A mozgáskorlátozottak részére létesülő illemhely kialakítása. Akadálymentesítés az épületen belül, kívül.
Belső átalakítások: A vizes-blokk teljes felújítása, az I. emeleten akálymentes wc. kialakítása.
A felújítás célja: a tönkrement gépészeti vezetékek, szaniterek cseréje. Esztétikai megújulás.
Tisztán tarthatóság, higiéniás követelményeknek történő megfelelés, fertőzés elkerülésére irányuló tisztasági követelmények betartása. Vizesedési problémák megszüntetése.
Padlóburkolat, falburkolat cseréje: a közlekedők felszakadozott, illesztéseknél tönkrement
pvc padló cseréje. A vizes-blokk padló-, és falburkolat cseréje új csempeburkolatra.
A felújítás célja: Esztétikai megújulá. Tisztán tarthatóság, higiéniás követelményeknek történő megfelelés, fertőzés elkerülésére irányuló tisztasági követelmények betartása.
Épületgépészeti felújítás.
Elektromos felújítás
Új lift beszerzése és beépítése
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A lakók közvetlen lakókörnyezetének javítása, eszközbeszerzés: a szobák bútorzatcseréje
(ágyak, szekrények szobapadlózat cseréje, belsőfestés.

séget végző házi gyermekorvosok közreműködésével. 2011-ben testületi határozat alapján az I.
sz. gyermekkörzet az orvoshiány miatt megszüntetésre került.

Infokommunikációs akadálymentesítés: Wifi routerek beszerzése és hálózatba rendezése a
teljeskörű internet hozzáférés biztosítására az intézmény teljes területén. 1 db PC „közösségi”
beszerzése, mely a közösségi térbe kerül kihelyezésre biztosítva a saját internetképes eszközzel
nem rendelkezők igényeinek kielégítését

Fogorvosi alapellátás
--Városunkban 5 fogorvosi rendelés működik. Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete 2013. 04. 30-án hozzájárult ahhoz, hogy az V. sz. fogorvosi körzetet megszüntesse és
felosztásra került a városban és felosztásra került a városban működő négy praxis között.
--A VI. sz. iskola-fogászati körzetet pedig a fogorvos közalkalmazottként látja el a Széchenyi
sgt. 27. sz. alatti rendelőben.
A másik négy fogorvos kolléga, vállalkozásban végzi feladatait.
--Feladatuk a betegellátás, szűrővizsgálatok végzése bölcsődékben és iskolákban.
Sürgősségi ellátás, szakorvosi beutalók alapján góckutatás és más alapbetegségekhez kapcsolódó fog- és szájbetegségek kezelése.
Háziorvosi ügyelet
Munkanapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig, szombaton, vasárnap, ünnepnapokon a kistérségi központi ügyelet látja el az alapellátási teendőket Karcag, Berekfürdő, Kunmadaras, Bucsa területén. A kistérségi ügyelet feladatait közreműködői szerződéssel az Emergency Kft. végzi. A Háziorvosi Intézménynek havonta bérleti díjat fizet.

Hodos Bálintné
intézményvezető

II. Háziorvosi Intézmény
Intézményünk életében jelentős változást hozott, hogy 2012 augusztusában csatlakozott hozzánk a Háziorvosi Intézmény, így Karcag város lakosságának egészségügyi alapellátása is feladatunkká vált.
A Háziorvosi Intézmény működése
A Háziorvosi Intézmény 2012. 08. 01-től érvényes Egészségbiztosítás Egészségügyi Szolgáltatásaira kötött Alapszerződést, az Alapszerződéshez tartozó védőnői ellátásra, anyatejgyűjtő állomás működtetésére, iskola- és ifjúság-orvosi ellátásra, valamint fogorvosi alapellátásra.
Egészségügyi alapellátás célja:
--az ellátott lakosságra vonatkozó, a betegségek korai megelőzését és korai felismerését szolgáló tevékenység;
--az egyén egészségi állapotának figyelemmel kísérése, valamint egészségügyi felvilágosítása és nevelése;
--a jogszabályban meghatározott kompetencia keretében történő gyógykezelése, gondozása
és rehabilitációja;
--szakorvoshoz történő irányítása, a betegség megállapítása, kezelési terv készítése.
Felnőtt háziorvosi ellátás
Karcag város felnőtt lakosságát 9 háziorvosi praxis látja el. A felnőtt alapellátásban dolgozó
praxisok közül mindegyik vállalkozó orvosként dolgozik.
A rendelési idő 7 órától 13 óráig tart, 13 órától rendelkezésre állási idő van, telefonon érhetők el a háziorvosok.
Házi gyermekorvosi alapellátás
Jelenleg négy házi gyermekorvosi praxis működik, ebből három vállalkozó orvossal. Egy
praxis betöltetlen, mivel 2013. december végével a háziorvos lemondott a praxis működtetési
jogáról. Ezen gyermekkörzet ellátása azóta helyettesítéssel történik, a területi ellátási tevékeny-
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Foglalkozás egészségügyi ellátás
A foglalkozás egészségügyi szakorvos közreműködési szerződéssel látja el az intézményünkkel szerződésben álló munkavállalók vizsgálatát.
--Munkakörökhöz szükséges alkalmassági vizsgálat.
--Foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentése, kivizsgálása.
--Munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak dokumentálása.
--Egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás.
--Munkahelyek kémiai biztonsága.
A foglalkozás-egészségügyi szolgálatnak főként preventív, megelőző szerepe van.
A munkaalkalmassági vizsgálat célja annak eldöntése, hogy az illető alkalmas-e az adott
munkakör betöltésére, illetve folytatására.
Személyi feltételek adottak 1 fő foglalkozás egészségügyi szakorvos, valamint 1 fő asszisztens
személyében. A technikai feltételek adottak, illetve megfelelnek.
2013. évben 18 vállalkozás dolgozóinak a vizsgálatát végeztük el 575 fő személyében.
Anyatejgyűjtő állomás működtetése
Az anyatej a csecsemők legoptimálisabb tápláléka. Tápanyagokat, enzimeket, növekedési
faktorokat, specifikus ellenanyagokat tartalmaz. Védi a babát az allergiától, általános megbetegedésektől, segít megelőzni a cukorbetegséget. Elősegíti az idegrendszert, az értelmi, érzelmi fejlődést.
Karcagon már 54 éve működik Anyatejgyűjtő Állomás, 1 asszisztens fogadja a többlettel rendelkező anyukák tejét, amit eljuttat azoknak a babáknak, akiknek édesanyjuk nem tud természetes úton táplálni. Az anyatejet 8 hónapos korig ingyenesen kaphatják a babák.
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A tejadó anyák – szigorú biztonsági előírások betartása érdekében – szűrővizsgálaton mennek keresztül. A leadott anyatejért literenként 1800 Ft-ot kapnak az anyukák.
Az Anyatejgyűjtő Állomás szeretettel várja a tejadó anyukákat, a tejre szoruló babákat és
minden érdeklődőt Karcagon a Széchenyi sgt. 27. sz. alatt, a hét minden napján 8 órától 12
óráig.

Védőoltásokkal, illetve tisztasági vizsgálatokkal kapcsolatban rendszeres jelentési kötelezettségeik vannak az intézet felé.

2013. évben 4 édesanya adott le anyatejet, összesen 321,55 l-t, mely 9 csecsemő között került szétosztásra.

A beszámoló adatai a védőnői szolgálat által készített jelentésekből származnak. Az adatszolgáltatás a körzeti védőnők által készített „Védőnői jelentés összesítője 2013. év” című jelentésből készült.

Védőnői Szolgálat
Karcag város védőnői szolgálata jelenleg a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és Háziorvosi Intézményhez tartozik (2012. 09. 01. óta). 12 védőnői státusz van, ebből 8
területi védőnői és 4 iskola- és ifjúság-egészségügyi védőnői körzet. Ellátási rend szerint ide
tartozik Berekfürdő, mind a körzeti védőnői és az iskola-egészségügyi feladataival.
A védőnők a Háziorvosi Intézményben dolgoznak.
A területi védőnők munkájáról
A két betöltetlen körzetet helyettesítéssel látja el jelenleg 4 védőnő. (2013. évben 4 védőnő
látta el a 8 körzetet, időközben újra munkába álltak ketten GYES után.) A Háziorvosi Intézmény emeletén két munkaszobában folyik az adminisztrációs munka. Az önálló védőnői tanácsadások az épület földszintjén található I. sz. helyiségben, a védőnői tanácsadóban folynak,
ahol jelenleg a kismamák gondozását látják el, körzetenként elkülönített időpontokban. Így
van lehetőség a kismama és saját védőnője négyszemközti találkozására, melyet rendelet ír elő.
Folyamatban van az orvosi rendelő földszintjén a II. sz. helyiségben egy másik tanácsadó
szoba kialakítása, ahol majd a gyermekeket tudják fogadni, önálló védőnői tanácsadás keretében a védőnők, szintén körzetenként és időben elkülönítve.
A Kátai Gábor Kórház szakambulanciáján történő várandós gondozásban is részt vesznek a
védőnők hetente egy alkalommal. A csecsemő-gyermek szaktanácsadásokon is jelen van a védőnő. Ez a munka a Háziorvosi Intézményben a házi gyermekorvosok rendelőiben folyik, jelenleg 4 rendelőben 3 gyermekgyógyásszal együttműködve. A területi védőnő egyik fő tevékenysége a családlátogatás. Minden védőnő járja a saját körzetét (ill. a helyettesített körzetét
kerékpárjával és otthonukban is felkeresi a gondozottjait.
Az óvodák ellátása is a területi védőnő feladata, ahol rendszeresen tisztasági vizsgálatok végzésére kerül sor.
Munkájuk során szoros (szinte napi) kapcsolatban vannak a Gyermekjóléti Szolgálattal, ennek oka, hogy sajnos egyre több problémás családdal, gyermeket veszélyeztető tényezőkkel találkoznak nap mint nap.
A védőnők munkájuk során nagy hangsúlyt helyeznek a prevencióra, folyamatosan alkalmazzák az egészségnevelést. Felkérésre egészségnevelő előadást tartanak. Lakossági tájékoztatást végeznek szűrővizsgálatokról. Segítik a Déryné Művelődési Központban babaklub munkáját szakmai tanácsokkal.
Jelentős munkakapcsolatban dolgoznak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalhoz Járási Népegészségügyi Intézetével.
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A védőnők szakmai felügyeletét a Népegészségügyi Intézmény vezető védőnője végzi. A védőnők rendszeresen részt vesznek szakmai továbbképzéseken.

Születések száma Karcagon 2013-ban:
Koraszülöttek száma:
Koraszülött frekvencia:

220
27
12,27

(2012-ben 190)
(2012-ben 15)
(2012-ben 7,89)

2013-ban 1 éven alul elhalt csecsemő 1 volt, őt fejlődési rendellenesség miatt veszítettük
el. Várandós anyaként 2013-ban 203 fő jelentkezett, ebből 4 fő nem vett részt terhesgondozáson. Csecsemő 2013-ban 228 volt összesen, ebből fokozott gondozást igényelt 37, tanácsadáson
megjelentek összesen 1263-szor.
Kisgyermek 2013-ban 361 volt összesen, ebből fokozott gondozást igényelt 77, tanácsadáson
megjelentek összesen 805-ször.
Nagygyermek 2013-ban 756 volt összesen, ebből fokozott gondozást igényelt 146, tanácsadáson megjelentek összesen 764-szer.
A védőnők által gondozott családok száma 2013-ban 1211 volt összesen. A családokat 3889szer látogatták meg.

Iskola és ifjúság-és egészségügyi védőnők munkájáról
A jelenleg betöltetlen szolgálathoz tartozó iskolákat helyettesítéssel látják el. A dolgozó védőnők munkáját segíti 1 védőnő, akinek a diploma megszerzése folyamatban van. A védőnők
munkájának jelentős részét a szűrővizsgálatok végzése adja, melyek a módszertani irányelvek
szerint önállóan és orvossal együtt történnek. Egyes iskolákban van lehetőség a szűrés elvégzésére, más iskolákat a Háziorvosi Intézmény emeletén lévő Iskola Orvosi Rendelőben vizsgálnak.
Az iskolákban a munka tanévenként egyeztetett iskola-egészségügyi munkatervek alapján
történik. Rendszeres tisztasági vizsgálatokat végeznek az iskolákban az előírásnak megfelelően,
probléma esetén gyakrabban. Az iskolai tevékenységet végző védőnők alapfeladata az egészségnevelési tevékenység, melyet részben a szűrő- és tisztasági vizsgálatok során, részben előadások
formájában végeznek. Az előadásokra felkérés alapján kerül sor.
Feladatuk a kampányoltások megszervezése. A kampányoltások sora a közeljövőben bővülni
fog. Jelentős munkakapcsolatban dolgoznak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Karcagi Járási Hivatalhoz Járási Népegészségügyi Intézetével.
Védőoltásokkal, illetve tisztasági vizsgálatokkal kapcsolatban rendszeres jelentési kötelezettségeik vannak az intézet felé.
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A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás
Szociális Szolgáltató Központ
2010-2014 évben végzett tevékenysége

„A karcagi egészségügyi alapellátás fejlesztése”
ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-00082
A pályázat Észak Alföldi Operatív Program ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0082 „Egészségügyi
alapellátás, egészségházak és járóbeteg szakellátás fejlesztése” című pályázati felhívás keretében került benyújtásra.
A projekt összegző adatai
Pályázó: Karcag Városi Önkormányzat
A projekt címe: „A karcagi egészségügyi alapellátás fejlesztése”
A projekt megvalósításának kezdete: 2013.12.17.
A projekt megvalósításának befejezése: 2014.11.16.
Támogatás mértéke: 100 %
Igényelt támogatás: 60.000.000.- Ft
Az „A” komponens keretében a meglévő, működő alapellátást szolgáló háziorvosi –és házi
gyermekorvosi-rendelőnek, fogorvosi rendelőnek, fogorvosi és védőnői, iskola egészségügyi
szolgáltatást végző rendelők infrastruktúrafejlesztése akadálymentesítéssel, energiahatékonysági korszerűsítéssel egybekötve.
Eszközbeszerzés: a működési engedélyben és OEP finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységek végzéséhez szükséges minőségi definitív ellátás biztosításához elengedhetetlen műszer, gép, informatikai és egyéb eszköz beszerzése, mobil eszközök preferálása mellett. ( EKG
készülék, vérnyomásmérő készülék, hallásvizsgáló készülék, várótermi padok beszerzése)
A benyújtott pályázat tartalmi elemei:
--Mozgáskorlátozott WC kialakítása a földszinten
--A meglévő WC részleges felújítása
--Lépcsőlift telepítése
--Belső felújítás, festés
--Részleges akadálymentesítés
--Tetőfelújítás
--Utólagos homlokzati és födém hőszigetelés
--Nyílászáró csere
Hodos Bálintné
intézményvezető
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A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatási rendszer intézménye a Karcagi Többcélú
Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ, mely a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás
fenntartásában működik.
Az intézmény gazdálkodó szervvel rendelkező költségvetési szerv, melyhez az alábbi gazdálkodási szervvel nem rendelkező intézmények tartoznak:
--Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona (5300 Karcag, Horváth F. u. 1.)
--Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Bölcsőde Intézménye (5300 Karcag, Varró u. 3/a.)
--Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekek Átmeneti Otthona (5321 Kunmadaras,
Kunhegyesi út 27.)
Az intézmény nyitott, minden hozzáfordulóval megkülönböztetés nélkül foglalkozik. Alapelve az emberi méltóság tisztelete, az önkéntesség, az együttműködésen alapuló személyes szolgáltatás, a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés.
A Szociális Szolgáltató Központ hét szakmai (szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátás) feladatot lát el:
--szociális étkeztetés (Karcag, Berekfürdő),
--házi segítségnyújtás (Karcag, Berekfürdő),
--családsegítés (Karcag, Berekfürdő),
--nappali ellátás:
--Idősek Klubja (Karcag, Berekfürdő)
--Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (Karcag, Berekfürdő, Kunmadaras, Kisújszállás, Kenderes)
--tanyagondnoki szolgáltatás (Karcag)
--gyermekjóléti szolgálat (Karcag, Berekfürdő)
Szolgáltatásaink célja:
--a szociális biztonság erősítése,
--a segítséget igénylő minél nagyobb önállóságának megtartása, függőségi helyzetének minél
alacsonyabb szintre szorítása,
--a mind teljesebb testi-, lelki-, mentális állapothoz elengedhetetlen szükségletek kielégítése,
--a szolgáltatások igénybe vevőinek társadalmi-gazdasági helyzetének javítása, egyéni erőforrások, képességek mobilizálása, a környezet, a segítő háttér bevonása,
--esélyegyenlőség biztosítása a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésben,
--veszélyeztetettség megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése,
--szervezett és tervezett szolgáltatásnyújtás.
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Étkeztetés
Az alapellátás egyik fontos szolgáltatása az étkeztetés. E szolgáltatás keretében azoknak a
szociálisan rászorultaknak legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodunk, akik azt
koruk, egészségi állapotuk vagy egyéb ok (különösen fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk) miatt önmaguknak, illetve eltartottjaiknak
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, éppen ezért az intézményünk által
nyújtott szolgáltatás nagy segítséget jelent számukra. Az étkeztetés elsősorban az idős lakosság támogatását szolgálja.
Az étkeztetés igénybevétele történhet kiszállítással (társadalmi gondozók, szociális gondozók), vagy a főzőhelyről történő jogosult általi elszállítással, illetve helyben fogyasztással az
idősek klubja tagjainak tekintetében. A munkaszüneti és pihenőnapokon történő étkeztetés
feltételei adottak, így az év minden napján (kivéve helyben fogyasztás) igénybe vehető az ellátás
Karcag vonatkozásában. Berekfürdőn a munkanapokon biztosított a szolgáltatás, illetve munkaszüneti és pihenőnapokon a jogosult általi elvitellel.
Ha az étkeztetésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, az ellátást igénybe vevő
részére a diétás étkeztetés lehetősége is biztosított Karcagon. Az ellátottakkal a napi kapcsolatot az ebédkiosztásnál jelenlévő dolgozó, valamint a társadalmi gondozók, szociális gondozók
tartják. A szociális rászorulók napi egyszeri meleg étellel történő ellátását az intézmény vásárolt szolgáltatásként biztosítja mindkét településen.
Az alábbi táblázat az étkezők számát mutatja az elmúlt négy évre vonatkozóan
elvitellel

kiszállítással

helyben
fogyasztással

összesen

2010

15.113 adag

34.577 adag

8.137 adag

57.827 adag

2011

11.413 adag

38.487 adag

8.127 adag

58.027 adag

2012

12.064 adag

38.477 adag

8.045 adag

58.586 adag

2013

15.289 adag

41.219 adag

8.107 adag

64.615 adag

év

Az elmúlt években kiegyensúlyozott szolgáltatásnyújtás, valamint a tavalyi évben jelentősebb
növekedés figyelhető meg az igénybevétel szempontjából. Továbbra is a kiszállítással biztosított
ebédek száma magas, mely a célcsoport egészségi állapotával magyarázható. Jellemzően a 60 év
feletti korosztály veszi igénybe az étkeztetést, azon belül magas a 70 és 80 éven felüliek száma.
A szociális étkeztetés igénybe vétele, lehetőséget nyújt az ellátott számára az intézmény egyéb
szolgáltatásainak megismeréséhez. A szociális étkeztetést igénylők között többen vannak, akik
más ellátási formát is igénybe vettek/vesznek (idősek klubja, házi segítségnyújtás).
Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás fontos szerepet tölt be a szociális ellátás területén, az egyik legrégebbi
alapellátási forma, melynek keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében biztosítjuk az önálló életvitel biztosítása érdekében szükséges ellátást, a gondozott meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával és fejlesztésével. Célunk az, hogy az idősek/
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egyedül élők problémáinak megoldásában segítséget nyújtsunk, valamint családtagjaikat segítsük munkavállalásukban.
A házi segítségnyújtás az ellátásra szoruló személyek és időskorúak számára nyújt segítséget,
hogy minél tovább humánus körülmények között élhessenek otthonukban, és a koruknak, illetve egészségi állapotuknak megfelelő ellátásban részesüljenek.
A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:
--az alapvető szükségletek kielégítését,
--az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
--az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek
megtartásában való közreműködést,
--a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.
A szociális törvény rendelkezései értelmében 2008. január 01. napjától a házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A házi segítségnyújtást a
megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában lehet nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt
az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről. Ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában
történő házi segítségnyújtásra jogosult.
Ha a szolgáltatást igénybe vevő nem igényli a gondozási szükséglet vizsgálatáról kiállított
igazolás szerinti napi óraszámnak megfelelő időtartamú házi segítségnyújtást, a szolgáltatást
az általa igényelt időtartamban kell nyújtani. A szolgáltatást igénybe vevő személy a gondozási szükséglet vizsgálatáról kiállított igazolás szerinti vagy az általa igényelt, annál alacsonyabb
napi óraszámnak megfelelő időtartamú házi segítségnyújtást hetente – a hét egy vagy több napjára – összevontan is igénybe veheti.
A házi segítségnyújtás során a leggyakrabban ellátott tevékenységek voltak: mosdatás-fürdetés; öltözködésben segítségnyújtás; hely-és helyzetváltoztatás segítése; ágyazás; takarítás; szezonális nagytakarítás; gyógyszer felíratás-gyógyszerkiváltás; vérnyomásmérés; bevásárlás; orvoshoz-szakorvoshoz kísérés; mentális gondozás stb.
A gondozónők szükség esetén segítették a bentlakásos szociális intézménybe történő bejutást, valamint a szociális ellátásokhoz, támogatásokhoz (átmeneti segély, lakásfenntartási
támogatás, gyógyszersegély, közgyógyellátás, élelmiszer és ruhanemű) való hozzájutást is. A
szolgáltatás során a gondozó az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítására és fenntartására törekszik.
Gondozóink az ellátottakat igényeikhez igazodva látogatják, megfigyelik, állapotuknak
megfelelően részt vesznek napi tevékenységeik lebonyolításában. Segítséget nyújtanak ügyeik vitelében, állandó kapcsolatban állnak orvosukkal, családtagjaikkal, figyelemmel követik
egészségi állapotukat, szociális helyzetüket és szükség esetén megteszik a megfelelő intézkedéseket, illetve javaslatot tesznek, vagy meghatalmazásukkal eljárnak ügyeikben. A gondozónők tevékenysége révén lehetővé válik, hogy a rászoruló idős emberek továbbra is otthonukban élhessenek.
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A házi segítségnyújtást elsősorban a 70-75 éven felüli idős emberek veszik igénybe, akiknek
nagyobb része egyedül él és egészségi állapota megromlott.

--személyes ruházat tisztításának lehetősége,
--igény szerint meleg étel biztosítása;

Nappali ellátás
Magyarországon az élettartam meghosszabbodásának köszönhetően, folyamatosan növekszik az idősebb korosztályok népességen belüli aránya. A legdinamikusabban növekvő korcsoport a „nagyon idősek” (80 évesnél idősebbek) csoportja. Jelentős különbségek mutatkoznak a nemek között a születéskor várható átlagos élettartamban is. Ez az egyik oka annak, hogy
életük utolsó éveire a nők jelentős hányada elveszíti társát, sokszor teljesen magára marad. Az
utóbbi évtizedekben kevésbé jellemző több generáció együttélése, ezért az idősek nagy arányban maradnak egyszemélyes háztartásban. Ennek következtében hamarabb alakulhat ki a kapcsolatok lazulása, megszűnése, betegségek felerősödése, inaktivitás, esetleg elmagányosodás.
A nappali ellátás célja a hiányzó családi gondoskodás pótlása, az egyedüllétek megszüntetése, a tétlenséggel járó káros hatások megelőzése. Feladata megfelelő szociális szolgáltatások
nyújtása, melyek révén a nappali ellátást igénybe vevő személyek egészségi állapotának megőrzése és javítása, valamint mentális állapotuk életkoruknak megfelelő szinten tartása megvalósulhat.

Mentális gondozás:
--a lelki sérülések megfelelő gondozása, segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban, krízishelyzetek kialakulásának megelőzése;

Idősek klubja
A klub a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni ellátására szolgál. Az idősek klubjában a személy méltóságának tiszteletén alapuló szeretetteljes fizikai, pszichikai, érzelmi, szociális gondozást igyekszünk biztosítani.
Az intézményben lehetőség van a közösségi együttlétre, pihenésre, ruházat tisztítására, személyi tisztálkodásra, amelyhez az intézmény dolgozói kérésre segítséget nyújtanak. A klub 44 férőhellyel szociális és mentális gondozása, tervezett és rendszeres tevékenységek során valósul
meg. A klub rendelkezik. Azokat a klubtagjainkat, akik önerejükből nem képesek közlekedni
évek óta szállítjuk az intézmény gépkocsijával a klubba és otthonukba.
Az idősek klubja szolgáltatását nyitott formában, mindenki által egyaránt elérhető módon
biztosítja. A jelentkező igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez. Az ellátottak
gondozónője, a felvételt követő egy hónapon belül, állapot és szükséglet felmérést követően
személyre szóló, egyéni gondozási tervet készít, az igénylővel közösen.
A klubtagság igénybe vétele lehetőséget ad a tagoknak, hogy mindennapjaikat közösségben
töltsék el, ahol erősödhet az egymás iránti érzékenység, az elfogadás és segíteni akarás képessége. Ennek hatásaként csökken a feleslegesség és a magány érzése. Az aktivitás eredményesebben megtartható, ez hozzájárul ahhoz, hogy minél hosszabb ideig megszokott környezetükben,
önállóan éljenek az idős emberek. A szociális étkeztetést helyben fogyasztással - egy kivétellel
- minden klubtagunk igénybe veszi.

Szabadidős programok szervezése:
--az ellátást igénybe vevők részére sajtótermék, könyvek, kártya-és társasjáték illetve tömegkommunikációs eszközök biztosítása, és rendezvények szervezése;

A nyújtott szolgáltatások formái
Fizikai ellátás:
--létfontosságú személyi szükségletek kielégítése, személyi higiéné megtartása érdekében tisztálkodási lehetőség biztosítása, csúszásmentes környezetben, szükség szerint segítséggel,
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Egészségügyi ellátás:
--a prevenció keretében egészségügyi felvilágosító előadás tartása, szervezése, tanácsadás az
egészséges életmódról,
--rendszeres vérnyomásmérés,
--szűrővizsgálaton való részvétel szervezése lehetőség szerint helyben,
--torna lehetőségének biztosítása;
Foglalkoztatás:
--a testi-lelki egészség fenntartása, valamint a mentális megbetegedések kialakulásának megelőzése érdekében az ellátottak részére elfoglaltság biztosítása;

Segítségnyújtás:
--hivatalos ügyek intézésében, szolgáltatókkal való kapcsolatfelvétel támogatása, pénzben- és
természetben adott juttatások feltételeinek követése, nyomtatványok beszerzése, ehhez történő hozzájutás intézése.
A feladat ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítottak, nappali intézményünk
otthonos, jól felszerelt, az idősek fizikai szükségleteit és kulturális igényeit kielégíti. A szakdolgozók ezen felül nagy hangsúlyt fektetnek a mentális gondozásra, a közösségi élet megszervezésére,
de odafigyelnek a gondozottak egyéni problémáira is, és segítenek azok megoldásában.
A klubtagok rendszeresen felkészültek a jeles ünnepekre, évfordulókra. A programok, előadások tervezésében sokszor saját ötleteiket valósították meg. Az elmúlt években is több alkalommal (szilveszter, farsang, húsvét) nyílt lehetőség zenés-táncos rendezvények szervezésére.
Évek óta baráti kapcsolatot ápol klubunk az Ostoroson működő idősek klubja tagjaival, s a közösen eltöltött napok, a közös programok felejthetetlen perceket, élményeket szereztek klubtagjainknak és dolgozóinknak egyaránt.
Az év nagy ünnepeit egész délutánt betöltő programokkal igyekszünk emlékezetessé tenni. Folyamatos kapcsolatot tartunk a nevelési-oktatási intézményekkel (Csokonai úti Óvoda,
Nagykun Református Általános Iskola), amelyek diákjai és tanárai az elmúlt években a hagyományos ünnepeinket (anyák napja, karácsony) színes műsoraikkal tették emlékezetessé. havonta szerveztünk vetélkedőt klubtagjaink részére, a közös játék nyújtotta örömöt, jókedvet, az
önfeledt szórakozás lehetőségét megteremtve.
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Az elmúlt években a napi látogatottsági adataink nem változtak, de szeretnénk, ha egyre több
idős ember váltaná fel otthonának magányát az általunk kínált közösségi programokra, kapcsolatokra.
Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona
A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve
autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi
az ellátottak napközbeni étkeztetését. Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékos személyek részére is biztosítható, akire nézve szülője, vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül. A napközi otthon 20 férőhellyel rendelkezik. A napközit jelenleg is látogató ellátottak mind családban
élnek. Intézményünk fő célja, hogy a hozzánk került igénybe vevőket egészségi állapotuknak
megfelelően foglalkoztassuk, s olyan környezetet nyújtsunk számukra, ahol biztonságban érzik
magukat, s örömüket lelik a közösségben eltöltött idő alatt. Az ellátottaknak változatos és sokszínű programokkal kívánunk megfelelő gondozást, foglalkoztatást, nevelést biztosítani.
Egyéni és csoportos foglalkozásokat tartottunk a gondozónők és a terápiás munkatárs vezetésével. A foglalkozások keretében a mentális, fizikai és szociális képességek szinten tartására, illetve fejlesztésére koncentráltunk, az ellátottak képességei és igényei szerint. Nagy hangsúlyt fektettünk a játékos tanulásra, és a tapasztalatszerzésre, de nagyon fontos a sikerélmény
is. A gondozottaink legszívesebben kézműves és kreatív foglalkozásokon vettek részt. Séták, kisebb kirándulások a városban, konyhakert-, sziklakert-, virágoskert ápolása-gondozása, rajzolás-festés, barkácsolás, kézimunkázás, egyéni képességek fejlesztése gazdagították a programokat. A mozgásra egész évben nagy hangsúlyt fordítottunk. Minden ünnepről, jeles dátumról
megemlékeztünk. A családtagokkal igyekeztünk/igyekszünk jó kapcsolatot ápolni, ezért az általunk szervezett programokba gyakran a szülőket is aktívan bevontuk/bevonjuk.
A szakmai munka célkitűzése a fogyatékkal élő ember fejlesztése, fogyatékosságából eredő hátrányai leküzdése, a társadalmi integráció elérésére. A programokat elsősorban fejlesztési célzattal szerveztük, de fontosnak tartottuk örömteli, szórakoztató, kikapcsolódást jelentő
hatásukat is. A szabadidő eltöltéséhez optimális feltételeket igyekeztünk biztosítani, megfelelő
testi-lelki gondozást nyújtani. Szabadidős tevékenységek szervezésével, hivatalos ügyek intézésének segítésével, szakmai információk nyújtásával a rászorulók környezetükbe való integrálását próbáltuk erősíteni.
2011. év decemberében nyílt napot szerveztünk a Napközi Otthonban, melynek célja a figyelemfelkeltés volt, hiszen a fogyatékos emberek integrációjának, életminőségük javításának
elengedhetetlen feltétele a befogadó társadalom. Célunk volt továbbá, hogy a napközi otthon
kapuit kinyissuk a „világra”, megismertessük, népszerűsítsük az itt folyó munkát, tevékenységet
egyre szélesebb körben. Másik nem titkolt célunk pedig, hogy kapcsolatainkat, együttműködésünket szélesítsük, megerősítsük olyan intézményekkel, szervezetekkel, akik szintén fogyatékkal élő emberek oktatásával, fejlesztésével, megsegítésével foglalkoznak.
A nyílt napon a foglalkozások lebonyolításához segítségül hívtuk a Kádas György Általános
Iskola és Szakiskola diákjait és pedagógusait, akik vállalkozásuk, tevékenységük bemutatásával
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gazdagították programunkat. Általuk közelebbről is megismerkedhettünk a kosárfonással, mézeskalács készítéssel és természetesen ki is próbálhattuk ezeket a tevékenységeket.
Az elmúlt években is biztosítottuk az intézményi gépkocsival történő rendszeres bejárást a
napközi otthonba. A szolgáltatások nyújtása során kiemelt figyelmet fordítunk/fordítottunk az
intézményben ellátottak jogainak érvényesítésére, érdekeik védelmére.
Családsegítés
A családsegítés feladatellátása a Szociális Szolgáltató Központba integráltan történik, ellátási területe Karcag és Berekfürdő közigazgatási területe. A családsegítés 1987 óta működik
városunkban. Az integráció előnyeit kihasználva a családsegítésben dolgozó családgondozók
napi kapcsolatban állnak a szociális alapszolgáltatásban dolgozó munkatársakkal, együttműködnek az észlelő- és jelzőrendszer tagjaival: egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézményekkel,
nevelési-oktatási intézményekkel, hivatalos szervekkel, magánszemélyekkel, stb. A családsegítés keretében a szociális munka eszközeinek és módszereinek alkalmazásával hozzájárulunk az
egyének, családok, közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, valamint a szociális környezethez való alkalmazkodáshoz. A családsegítés a család felé irányuló segítségadás, az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő családok, személyek szociális és mentálhigiénés
ellátása. A családban megjelenő problémákat egységben szemlélve kezeljük, és ennek megfelelően nyújtunk segítséget.
A családsegítés célja, hogy segítséget nyújtson a településen élő szociális vagy mentálhigiénés problémával küzdő rászorulóknak az önálló életvitel fenntartásában, aktív közreműködésükkel képessé tenni őket a fellépő átmeneti nehézség megoldására, hozzájárulva ezzel a szociális biztonságuk erősödéséhez.
A családsegítés feladata, a szolgáltatást igénybe vevők részére az életvezetési képesség megőrzése, az egyén vagy család életében jelentkező probléma megszüntetése érdekében személyre
szabott, a probléma jellegéhez igazodó tájékoztatás, illetve tanácsadás nyújtása.
A családsegítő munka alapvető módszere az egyéni esetkezelés, ami nagy részben intézményünkben vagy a kliensek lakóhelyén történik és a személyes meghallgatást, a problémák feltárását, tanácsadást, segítő beszélgetést, ügyintézési eljárásmódokat foglal magába. Az esetmunkához hozzátartozik a komplex, teljes családra is kiterjedő családgondozás, a segítséget
kérők megerősítése, a társas kapcsolataik gazdagítása, helyreállítása, a „képessé tevés” gyakorlata. Mentális gondok, problémák esetén a családgondozó feladata az elsődleges problémafeltárás, a feszültségoldó segítő beszélgetés, szükség szerint szakember bevonása a megoldási folyamatba. A segítségre szoruló emberek a napi gyakorlatban minden olyan kérdéssel, gonddal,
problémával kereshetik fel a családsegítő szolgáltatást, amit maguk, illetve szűkebb vagy tágabb
környezetük támogatásával sem tudnak megoldani, megválaszolni, elrendezni.
A családsegítés a személyes gondoskodást végző és a szolgáltatást igénybe vevő személy
együttes munkafolyamata, melynek tartalma és menete írásbeli együttműködési megállapodásban kerül rögzítésre, amennyiben a szakmai tevékenység az első kapcsolatfelvétel során tett
intézkedéssel nem zárható le. A megállapodásban rögzítésre kerülnek a szolgáltatást igénylő
problémái, az elérendő cél érdekében megvalósítandó feladatok, az együttműködés módja, a
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problémamegoldásba bevont szolgáltatók, a segítő és kliense találkozásainak rendszeressége, a
segítő folyamat várható eredménye és a lezárás időpontja.
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ügyfél együttműködésén alapul. A kapcsolatfelvétel történhet önálló megkereséssel a kliens részéről vagy jelzőrendszeri tájékoztatás alapján.
Leggyakrabban igénybevett szolgáltatásaink:
--Társadalombiztosítási tanácsadás keretében a kliensek részére segítséget nyújtottunk a sajátjogú és hozzátartozói nyugellátások/nyugdíjszerű ellátások iránti kérelmek elindításában,
a nyomtatványok kitöltésétől az I. fokú orvosi bizottság elé rendelésig, illetve az ellátások
megállapításáig. Információkat és tanácsokat adtunk családtámogatási ellátásokról, valamint egészségbiztosítási ellátásokról.
--Természetbeni támogatások nyújtása során a rászoruló családok, egyének részére folyamatosan ruhaadományok, háztartási felszerelések, bútorok gyűjtését szerveztük, majd ezek
szétosztásáról gondoskodtunk. Kapcsolatot tartottunk magánszemélyekkel, egyházakkal és
civil szervezetekkel, akik segítettek az adományok gyűjtésében és felajánlásaikkal hozzájárultak segítő tevékenységünkhöz. Több éve folyamatosan szervezzük és bonyolítjuk nagyobb adományok kiosztását is.
--Családgondozóink a fentiek mellett az elmúlt években a tartósan hideg hónapokban folyamatosan figyelemmel kísérték az arra rászorulók helyzetét és szükség esetén segítséget nyújtottak (élelmiszer, meleg ruha) számukra.
--Mentálhigiénés tanácsadás keretében támogattuk a hozzánk forduló családokat abban,
hogy rendezhessék konfliktusos helyzeteiket. A mentálhigiénés tanácsadás segíti az egyéneket, családokat, hogy kiegyensúlyozottabbá váljanak, hozzájárul a stressz-hatások és belső feszültségek csökkentéséhez.
--Információnyújtás során a kliensek részére naprakész információt adtunk a különböző szociális ellátásokról, ügyintézések módjáról, feltételeiről, az intézmények elérhetőségéről, tevékenységéről.
--Egyéni esetkezelés, családgondozás: Az egyének, családok életvezetési képességeinek megőrzésére irányuló segítségnyújtás. A segítő szolgáltatás a szociális munkát végző és a kliens együttes és egyenrangú munkafolyamata. A közös munkát az első interjú során a kliens
szükségleteinek megállapításával és a problémamegoldó alternatívák kidolgozásával kezdtük, melyet megállapodásban rögzítettünk. A segítő szolgáltatás a kliens otthonában, családi környezetében tett látogatásokon és a családsegítő szolgálatban folytatott segítő beszélgetés és segítő tevékenységek útján valósult meg.
--Ápolási díj felülvizsgálatához szükséges környezettanulmány készítése: A családgondozók
- Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének többszörösen módosított 13/2004.
(II.11.) rendelete alapján - 2009. évtől kezdődően közreműködnek az ápolási díjban részesülők jogosultsági feltételeinek vizsgálatában, környezettanulmány készítésében.
--Foglalkoztatást helyettesítő támogatás igénybevételéhez szükséges állásfoglalás készítése: A
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (II.11.) rendelete – pénzben
és természetben nyújtott szociális ellátásokról – alapján 2011. évben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság egyéb feltételeként előírta, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó – a
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fenti rendeletben meghatározott – feltételeket teljesítse. Az ellenőrzés a Családsegítés területén dolgozó családgondozók feladata volt. Az adatfelvétel elkészítéséhez a kérelmezőt az
általa életvitelszerűen lakott lakásban kerestük fel, ahol vizsgáltuk a lakás és lakókörnyezet
rendben és tisztán tartását. Az állásfoglalás elkészítését 2011. június 01-től kezdődően végeztük 2012. év végéig.
--Az aktív korúakkal történő együttműködés: A vonatkozó önkormányzati rendelet értelmében a rendszeres szociális segélyezettek kötelesek együttműködni a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ családsegítő szolgálatával.
--Eseti gondnoki feladat ellátása: 2011. évtől kezdődően a családgondozók feladatköre kibővült az eseti gondnoki teendők ellátásával. A települési önkormányzat jegyzője az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztése és természetbeni formában történő nyújtása
céljából a gyermek részére – figyelemmel korára, egyéni szükségleteire és az ítélőképessége birtokában lévő gyermek véleményére – határozatával eseti gondnokot rendelt ki. Eseti
gondnokként kirendelhető volt a családsegítés családgondozója.
--Rehabilitációs csoportfoglalkozás: A 327/2011. (XII.29.) Kormányrendelet - a megváltozott
munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról - határozza meg
a komplex minősítés szabályait és a rehabilitációval szembeni követelményeket. A Nemzeti Rehabilitációs és Szakértői Hivatal szakértői bizottságának I. fokú szakvéleménye alapján
2012.01.01.-től a felülvizsgálaton megjelent személyek számára a szociális és foglalkoztatási
szakértő területileg illetékes intézményt jelölhet ki szociális rehabilitáció céljából. Szociális
rehabilitáció céljából kijelölhető szociális szolgáltatás lehet a családsegítés. Célja a rászoruló
személyek önellátási képességének javítása, készség- és képességfejlesztés (kommunikációs,
konfliktuskezelő), képessé tétel pl. probléma megoldására, a változó helyzet elfogadásának
segítése, társas-, közösségi kapcsolatok kialakítására ösztönzés, a meglévők erősítése. Szociális rehabilitáció időtartama 12 hónaptól akár 36 hónapig is terjedhet. A szociális szakértő javaslata alapján a tavalyi évben 2 fővel dolgoztunk, akik önkéntesen vették fel a kapcsolatot az intézményünkkel.
--Energiaszolgáltatással kapcsolatos segítségnyújtás: kiemelten foglalkoztunk azokkal a klienseinkkel, akiknek az energiaszolgáltatással kapcsolatos problémák megoldásában nyújtottunk segítséget. Intézményünk 2008. óta méri fel kliensei körében az energiaszolgáltatással
kapcsolatos problémákat, melyek az alábbiakra terjednek ki:
--családlátogatás, családok komplex vizsgálata,
--részletfizetési és fizetési haladék iránti kérelmek,
--továbbirányítás, információnyújtás, tanácsadás,
--telefonos és egyéb ügyintézés,
--védett fogyasztói státusz igénylése, meghosszabbítása,
--előrefizető kártyás mérőóra igénylése, feltöltése.
A közüzemi díjhátralékok felhalmozódása (víz, gáz, villanyszámla befizetésének elmaradásai),
valamint a különböző hitelek törlesztésének a lehetetlensége jelentős probléma. Szolgálatunk
segítséget nyújtott a közszolgáltatók felé részletfizetési kérelmek megírásában, valamint életvezetési tanácsadást nyújtottunk klienseinknek.
Összességében elmondható, hogy az elmúlt években az anyagi problémákkal kapcsolatos
ügyintézés száma emelkedett, tapasztalataink alapján a lakosság eladósodása nőtt. Legtöbb
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esetben ügyintézés, információkérés miatt kérték segítségünket, de magas volt az aránya a foglalkoztatási és anyagi problémával rendelkező klienseinknek is. Gyakori volt a több probléma
együttes előfordulása.
Megfigyelhető, hogy elterjedőben van az elektronikus úton történő kérelembenyújtás és
egyéb ügyintézés. Ezt a korszerű ügyintézési lehetőséget is igyekeztünk használni klienseink
érdekében. Folyamatosan tájékoztattuk ellátottainkat a szociális biztonság megteremtéséhez
kapcsolódó ellátások és szolgáltatások elérhetőségéről, igénybevételének módjáról, és a velük
kapcsolatos szabályokról. Ügyintézés és információ tekintetében a helyi önkormányzat által
nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, jogosultsági feltételekről kértek elsősorban információt a kliensek. A segítő munka jellegét tekintve leggyakoribb az eseti segítségnyújtás.
Gyermekjóléti szolgálat
A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával. A gyermekjóléti szolgáltatást a helyi önkormányzat a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ keretein belül - önálló szakmai és szervezeti egységként működtetett - Gyermekjóléti
Szolgálat útján biztosítja.
Szolgálatunk a családokkal jelzések következtében kerül kapcsolatba. A jelzések érkezhetnek jelzőrendszeri (pl.: oktatási-, nevelési-, gyermekvédelmi-, más gyermekjóléti-, hatósági-)
intézményektől, továbbá állampolgári bejelentésekből, de a családok önkéntes megkeresésére
is történhet kapcsolatfelvétel. A jelzés után intézményünk családgondozója felveszi a kapcsolatot a családdal. A lakosság, illetve a gyermekszám további csökkenése ellenére a szolgálatunkkal kapcsolatba került gyermekek száma az elmúlt években is folyamatosan emelkedett, ahogy
a jelzőrendszertől érkezett megkeresések száma is.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében:
--A gyermeket, illetve szülőjét tájékoztatni kell mindazokról a jogokról, támogatásokról és
ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének elősegítésével.
--Családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés tanácsadás, segítő beszélgetés;
--más szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében közvetítés;
--hivatalos ügyek intézésében való közreműködés, melynek során szolgálatunk segítséget
nyújt a gyermeknek, illetve szülőnek ügyeik hatékony intézéséhez, tájékoztatja a gyermeket,
illetve a szülőt az igénybe vehető jogi képviselet, jogi segítségnyújtás lehetőségéről.
--A gyermeki jogok érvényesülése érdekében gondoskodtunk (szóban, írásban történő tájékoztatás során) arról, hogy a gyermekek számára megismerhető legyen a gyermekjogi képviselő tevékenysége, akit rendszeresen keresnek a családok, legtöbbször válás-, kapcsolattartás jogi-, gyermekvédelmi kérdéseivel.
--A gyermekjóléti szolgálat segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz
való hozzájutásban.
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--Az évek során fontosnak tartottuk szabadidős, prevenciós célzatú tevékenységek szervezését, hiszen a szabadidős tevékenység a személyiség önmegvalósításának fontos színtere.
Minden gyermek olyan kedvelt időtöltésben vesz részt – körülményeitől függően – amely
megfelel műveltségi szintjének, életkorának, magatartásmintáinak, illetve teljes személyiségének. Ugyanakkor a szabadidő eltöltése vissza is hat a gyermekre, alakítja személyiségét.
Szándékunk volt többek között azon gyermekek hatékony szabadidő eltöltésének segítése, akik életkörülményeik, családjuk életvitele miatt fokozottabban vannak kitéve a csellengés, csavargás, negatív, deviáns hatású kortárscsoporthoz csapódás veszélyeinek, s a szabadidős tevékenység megszervezése szüleiknek aránytalan nehézséget okoz. Munkatársaink
számukra kiscsoportos foglalkozásokat szerveztek. Emellett a szülők és gyermekek számára
kötetlen, oldott, családias hangulatú játszóklub áll rendelkezésre.
Prevenciós-, szabadidős programjaink az elmúlt években:
--Húsvéti játszónapot, Zenés Karácsonyi Ünnepségeket rendeztünk kézműves foglalkozásokkal egybekötve.
--Városi Gyermeknap (2012., 2013., 2014.) során kézműves foglalkozásokat szerveztünk,
kreatív ötletekkel segítettük a „Te szedd” akció népszerűsítését, valamint csillámtetoválással és mini játszótérrel vártuk a gyermekeket.
--2012 nyarától új szolgáltatással - számítógép-, internet használat elsajátításával - segítjük a hátrányos-, halmozottan hátrányos, veszélyeztetett helyzetű gyermekek képességeinek fejlődését, továbbtanulási esélyeik növelését, hatékony szabadidő eltöltési lehetőséget
is biztosítva.
--2013. és 2014. évben Malomjáték Bajnokságot szerveztünk a tavaszi szünetben, – amely
egy régi játék felelevenítését, újbóli köztudatba kerülését hozta az általános iskolás gyermekek körében.
--2013. 05. 18-án szervezett Tarka-Barka Családi Napunk, játékos családi nap formájában
tartott rendezvény volt, amit a Gyermekjóléti Szolgálat fennállásának 15. és a Családsegítés fennállásának 26. évfordulója kapcsán szerveztünk. Térítésmentes szolgáltatásaink voltak: ugráló-vár és a kétcsúszdás légvár (nyertes pályázatunk által, hagyományőrző és újszerű kézműves foglalkozások (pl. csillám-tetoválás, papírfonás, hungarocell kép készítése).
Kézműves foglalkozásokkal, kreatív ötletekkel teli szabadidős tevékenységeket szerveztünk
több száz gyermek részt-vételével. Célunk volt e rendezvénnyel szolgálatunk, tevékenységeink népszerűsítése is a lakosság körében.
Adományozás keretében több mint 1.000 gyermekkel kerültünk kapcsolatba az elmúlt évek során. A Déryné Kulturális, Turisztikai Sport Központ és Könyvtárral összefogva 2011. óta minden évben városunk sportolói, gyermekei által a Mikulás Futáson, és a
Városi Kispályás Labdarugó Bajnokságon, valamint az intézményünk dolgozóinak önkéntes munkája révén gyűjtött adományokat osztottuk ki a rászoruló családok részére minden évben.
A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:
A jelzőrendszer hatékony működését az írásbeli problémajelzések számának folyamatos
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emelkedése is mutatja. Családgondozóink a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a család szükségleteihez igazodó intézkedéseket tettek a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, megszüntetése érdekében. A jelzések tartalma továbbra is főként a gyermekek
elhanyagolása, gyermeknevelési problémák, igazolatlan iskolai hiányzások, magatartási-, beilleszkedési problémák, a szülők életvitele.
A jelzőrendszerrel történő együttműködés, valamint a tevékenységek összehangolása érdekében a gyermekjóléti szolgálat esetmegbeszéléseket szervezett.
A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében:
A gyermekkel és családjával végzett szociális munkával, családgondozással segítünk a család-gyermek problémáinak rendezésében, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a családi konfliktusok megoldásának elősegítésében, a gyermek illetve a szülők által igénybe vehető ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzáférésben.
A családgondozói munka szerves része a családlátogatás, a családokkal történő kapcsolattartás meghatározó formája.
Az önkéntesen igénybe vett alapellátás során legalább 6 hónapig a családgondozó kapcsolatban marad a családdal. A védelembe vétel során pedig már kötelező az együttműködés szolgálatunkkal, illetve a határozatban előírt más intézményekkel. Leginkább akkor kerül erre sor, ha
a család önkéntesen nem működik együtt a családgondozóval, a veszélyeztetettséget nem szünteti meg, vagy az igazolatlan iskolai hiányzások száma elérte az 50 órát.
A szolgálatunknál működő pszichológusi megsegítést a településen élő valamennyi gyermek
és szülője önkéntesen kérheti, többségében így veszik igénybe szolgáltatásunkat. Szolgáltatásaink széles spektrumon mozognak, volt olyan, hogy osztályközösség problémája miatt kérték
segítségünket (szociometria-szociogram készítésével), vagy esetek továbbvitelében esetelemzést, esetkonferenciát szerveztünk.
A családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, illetve a gyermek utógondozása keretében:
Az átmeneti nevelt gyermekek esetében a családgondozással elsősorban a szülőket támogatjuk a nevelésbe vétel megszüntetéséhez szükséges feltételek megvalósításában, a gyermekkel
való kapcsolattartásban.
A szakellátásból családjába visszahelyezett (utógondozott) gyermekek gondozása a családjába, a lakókörnyezetébe történő visszailleszkedés-, tanulmányai folytatásának segítésére irányul.
Tanyagondnoki Szolgálat
A tanyagondnoki ellátás új szolgáltatáselemként került bevezetésre 2010. július 1-jétől településünkön, mely a külterületen élő időskorú és a szociálisan rászoruló lakosság szükségleteit
igyekszik kielégíteni. A tanyagondnoki szolgáltatás feladatellátása a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központba integráltan történik.
A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos külterületi vagy
egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek esélyegyenlőségének növelése, az ott élők
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életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a szociális alapszolgáltatások kiépítésének elősegítése, a település szolgáltatási funkcióinak bővítése, közösségfejlesztés,
valamint a jobb életminőség elérése.
A lakosok a szolgáltatások iránti igényeiket a tanyagondnoknál személyesen vagy telefonon,
intézményünknél személyesen, telefonon vagy írásban jelezhetik. A tanyagondnoki szolgáltatás nyújtása térítésmentes. A szolgáltatás igényét minimum 3 munkanappal korábban be kell
jelenteni és egyeztetni a tanyagondnokkal. A feladatellátás egyrészt a bejelentés sorrendjétől,
másrészt a bejelentett probléma fontosságától függ. Azon igények kielégítését, melyek nem zavarják a szolgáltatás napi rendszerességgel végzendő feladatait a tanyagondnok fontossági sorrend szerint végzi. Azon szolgáltatási, szállítási igényeket, amelyek eltérnek a rendszeres tevékenységektől az intézményvezetővel kell egyeztetni.
A tanyagondnoki szolgáltatás során az igények teljesítésének mérlegelésekor ügyelni kell arra,
hogy az időben is rendszeres, közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatok
nem sérülhetnek, valamint a döntés során a gazdaságosság szempontját is figyelembe kell venni.
A tanyagondnoki szolgálat
--közvetlen, személyes szolgáltatásokat (ezen belül alap- és kiegészítő feladatokat), valamint
--az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásokat végez:
--közreműködés az étkeztetésben,
--közreműködés a házi segítségnyújtás biztosításában,
--közreműködés az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásban,
--közreműködés az óvodás-, iskoláskorú gyermekek szállításában,
--közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában,
--közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben,
--a közösségi, művelődési, sport-, szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,
--egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
--egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés.
A tanyagondnok rendszeresen közreműködik a külterületen élők étkeztetésének biztosításában, illetve a házi segítségnyújtás ellátásában. Szükség szerint viszi az ebédet, szállítja a gondozónőket és a háztartási kisgépeket, amelyek az ellátottak gondozásához szükségesek.
Az elmúlt négy évben nyújtott szolgáltatások száma és megtett kilométer
Fő

Km

szolgáltatás

látogatás

összesen

tanyagond.

egyéb

összesen

2010

366

172

538

4.868

438

5.306

2011

1.435

81

1.516

16.778

1.432

18.210

2012

1.151

478

1.629

14.924

1.420

16.344

2013

1.352

116

1.468

18.811

1.124

19.935

összesen:

4.304

847

5.151

55.381

4.414

59.795

Sokan alkalmanként veszik igénybe a szolgáltatást, nem pedig napi, illetve heti rendszerességgel. Elsősorban különböző bevásárlásokra, hivatalos ügyek elintézésére, orvoshoz, egész-
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ségügyi intézménybe, munkaügyi központba történő eljutáshoz. A tanyagondnoki szolgáltatás nagyban hozzájárult az elmúlt évben a tartós élelmiszer adományok kiosztásához, főként
a külterületen élőkhöz történő eljuttatásban. Lehetőségekhez mérten a tanyagondnok igyekszik különböző adományok (konyhai eszközök, ruhanemű) gyűjtése által segíteni az ellátottakat. A tanyagondnok adott esetben besegít az intézmény által nyújtott szolgáltatások biztosításába is: idősek, fogyatékkal élők szállítása; közreműködés környezettanulmány, családlátogatás
végzésében.
2011 áprilisában tanyagondnoki fórumot szerveztünk Magyarkán, amelyen az ott lakók a
szolgáltatással kapcsolatos kérdéseikre is választ kaphattak.
Intézményre vonatkozó egyéb adatok
Az intézmény minden szolgáltatási egysége határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik. Az intézmény engedélyezett létszámkerete 34 fő volt az elmúlt években, melyből 33 fő
teljes munkaidős, 1 fő részmunkaidős álláshely volt. A jelenlegi szakdolgozói létszám 20 fő, a
szakképzettségi arány 95 %.
Az elmúlt években intézményünk munkáját segítette 27 fő, akik közcélú foglalkoztatás keretében hosszabb-rövidebb időre kerültek alkalmazásra.
Terepintézmény
Intézményükben töltötte kötelező szakmai gyakorlatát számos szakképzésben, alap- és mesterképzésben részt vevő hallgató, melynek célja a képzőintézményekben elsajátított tudás gyakorlatban történő integrálása, kiegészítése a saját tapasztalattal, alkalmazkodva a hallgatók személyes képességeihez, irányultságához, motivációihoz
Továbbképzés
A jogszabályi előírásnak megfelelően a szociális tevékenységet végző személyek folyamatos
szakmai továbbképzésben kötelesek részt venni, mely minden évben biztosított volt.
Az elmúlt években a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Esély Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi Forrásközpont révén 5 fő dolgozó „A szociális ágazatban dolgozó szakemberek
készség- és képességfejlesztő tréningcsomagja modulrendszerben, csoportépítés, szervezetfejlesztés modulok” című képzési programban, valamint 12 fő dolgozó 7 alkalommal csoportos
szupervízión vett részt a kiégés megelőzése érdekében.
Fejlesztések, felújítások
2010.
Az Idősek Klubjában 2009. évben sor került az épület teljes külső felújítására, a kerítés lábazatának és a járdának a javítására, melynek folytatásaként 2010. évben az épület belső felújításán volt a sor. Ennek eredményeként az ebédlő, a társalgó, az iroda, az előtér és a mellékhelyiségek meszelése, ajtók mázolása valósult meg. A házi segítségnyújtás területére a mosodai
tevékenység ellátása érdekében beszerzésre került egy nagyteljesítményű mosógép.
Az intézmény székhelyén jelentős változás történt, a nagy légterű –valamikori bölcsődeikonyha átalakításra került egy irodai, illetve egy teakonyha helyiséggé. Az irodai helyiségbe az
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intézmény gazdasági egysége költözött át 2010 szeptemberében a korábbi Horváth F. utcai telephelyről. Az iroda és a dolgozók által használt konyha berendezéséhez több vállalkozó nyújtott segítséget adomány formájában.
Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona tagjai részére több vállalkozó együttesen adományozott egy síkképernyős televíziót.
2009 évben benyújtott, az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében támogatott „Környezettudatos nevelés és a fenntarthatóság pedagógiája” című pályázat konzorciumi
partnereként a fogyatékkal élő emberek társadalmi beilleszkedésének elősegítése érdekében
az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában 2010 évben környezettudatos nevelést, szemléletformálást, szelektív hulladékgyűjtést valósítottunk meg. A pályázat keretében 2010. évben sor került az intézmény udvarának füvesítésére, cserjék, fák ültetésére, szelektív hulladékgyűjtő edények, illetve komposztáló edény kihelyezésére, kerti padok, asztalok telepítésére. A
program lehetőséget nyújtott a napközi otthon tagjainak egynapos kiránduláson, vetélkedőkön, kézműves foglalkozáson történő részvételre is.
2011.
Az intézmény székhelyén, az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonához kapcsolódó téglakerítés megdőlt, mely azonnal kijavításra (újra építésre) került, s a balesetveszély elhárult.
Pályázati forrásból valósult meg a Szociális Szolgáltató Központ székhelyének felújítása, korszerűsítése, az épület energiatakarékosabbá tétele a fűtési rendszer felújítása, a külső hőszigetelés és a nyílászárók (ajtók, ablakok) cseréje által, valamint az épület-süllyedéssel
érintett részén az aljzatbeton javítása, helyiségek festése, melynek kivitelezése áthúzódott a
következő évre.
2012.
Intézményünk munkájának eredményességét segíti fenntartónk támogató hozzáállása, segítőkészsége, illetve pályázataink, melyek révén szolgáltatásainkat, tárgyi eszközeinket is bővíteni tudtuk. 2012 májusában például számítógép-állományunk korszerűsítése vált lehetővé, pályázati forrásból 8 db számítógép beszerzésére nyílt lehetőségünk.
Az év végén beszerzésre került 4 db kerékpár, mely a házi segítségnyújtás területén dolgozó
gondozóknak került átadásra munkavégzésük segítése céljából. Az év folyamán az intézményben működő fénymásolók elromlottak, javításuk nem volt gazdaságos, ezért 1 db Canon típusú IR2520 fénymásoló beszerzésére került sor.
2013.
Pályázati forrásból 4 db számítógép beszerzésére került sor.
Intézményünk a kisebb költségvetési igényű felújításokat, karbantartási munkákat az évek
folyamán a költségvetés terhére folyamatosan elvégezte, a szükséges eszközöket lehetőségéhez
mérten beszerezte. Az intézmény tárgyi feltételei az elmúlt évek folyamán folyamatosan javultak, bővültek.
Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy a település lakossága intézményünket, az igénybe
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vehető szolgáltatások körét ismerje, ennek érdekében igyekeztünk az elmúlt években közelebb vinni tevékenységünket a lakossághoz.
Kun Csilla
intézményvezető

Mellékletek
Családsegítés
Forgalmi adatok a forgalmi napló alapján

Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona ellátottai számának alakulása
2010

2011

2012

2013

ellátottak száma előző év XII. 31-én

15

17

16

17

tárgyév folyamán ellátásba vettek száma

3

-

1

1

tárgyév folyamán ellátásból kikerültek száma

1

1

-

1

ellátottak száma tárgyév XII. 31-én

17

16

17

17

2010

2011

2012

2013

éves forgalom

4.154

13.085

6.728

4.546

Étkeztetésben ellátottak számának alakulása

ebből tárgyévben a szolgálatnál megfordult kliensek száma

450

4.770

2.208

1.369

2010

ebből tárgyévben a szolgálatnál megfordult új kliensek száma

72

1.060

526

90

A szolgáltatást igénybe vevők hozott problémáinak esetszámai (halmozott adat)
A probléma típusa

2010

2011

2012

2013*

életviteli

52

66

183

28

családi-kapcsolati

1

-

12

-

családon belüli bántalmazás

-

-

-

-

lelki-mentális

121

133

298

20

gyermeknevelési

264

221

77

-

anyagi

142

8.796

1.924

13

foglalkoztatással kapcsolatos

636

1.368

724

68

-

119

147

-

1.458

1.494

912

49

577

479

322

30

egyéb

1.031

768

47

13

Összesen:

4.282

13.444

4.646
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egészségkárosodás követ-kezménye
ügyintézéshez segítségkérés
információkérés

a)

b)

2011
a)

2012

b)

a)

b)

2013
a)

b)

ellátottak száma előző év XII. 31-én

57

149

58

154

92

146

99

148

tárgyév folyamán ellátásba vettek
száma

2

49

8

42

30

51

28

70

tárgyév folyamán ellátásból kikerültek száma

1

44

16

50

24

49

16

34

ellátottak száma tárgyév XII. 31-én

58

154

50

146

98

148

111

184

a) helyben fogyasztja vagy elviszi
b) lakására szállítják
Házi segítségnyújtásban részesülők számának alakulása
2010

2011

2012

2013

ellátottak száma előző év XII. 31-én

25

22

27

28

tárgyév folyamán ellátásba vettek száma

12

12

14

12

tárgyév folyamán ellátásból kikerültek száma

15

7

13

13

ellátottak száma tárgyév XII. 31-én

22

27

28

27

*nem halmozott adat
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Idősek Klubja ellátottai számának alakulása

Magatartászavar, teljesítményzavar

276

53

25

107

Családi konfliktus (szülők egymás közti,
szülők-gyermek közti)

171

98

108

89

Szülők vagy a család életvitele

244

72

108

204

Szülői elhanyagolás

356

126

251

317

2010

2011

2012

2013

ellátottak száma előző év XII. 31-én

43

40

42

40

tárgyév folyamán ellátásba vettek száma

5

14

6

11

tárgyév folyamán ellátásból kikerültek száma

8

12

8

8

Családon belüli bántalmazás

40

13

33

19

ellátottak száma tárgyév XII. 31-én

40

42

40

43

Fogyatékosság, retardáció

12

7

1

10

Szenvedélybetegségek

5

2

-

3

2.464

2.345

1.739

2.150

Összesen:

Gyermekjóléti Szolgálat
A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási tevékenysége
2010

2011

2012

2013

alapellátásban gondozott gyermek

124

128

136

121

védelembe vett gyermek

25

27

38

35

utógondozott gyermek

3

2

2

ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek

-

1

47

átmeneti nevelt
tartós nevelt
összesen:

2010

2011

2012

2013

Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő, stb.)

3

17

-

1

Gyermeknevelési

5

18

11

7

4

Gyermekintézménybe beilleszkedési nehézség

1

2

1

2

-

4

Magatartászavar, teljesítményzavar

1

10

10

6

55

54

48

Családi konfliktus (szülők egymás közti,
szülők-gyermek közti)

-

7

5

13

-

-

-

-

Szülők vagy a család életvitele

3

2

6

2

199

213

230

212

Szülői elhanyagolás

1

3

-

1

Családon belüli bántalmazás

2

1

1

-

Fogyatékosság, retardáció

-

3

-

6

Szenvedélybetegségek

-

-

3

3

16

63

37

41

2010

2011

2012

2013

101

108

110

98

Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint (kezelt problémák száma)
2010

2011

2012

2013

Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő, stb.)

343

1.392

811

995

Gyermeknevelési

539

234

212

311

Gyermekintézménybe beilleszkedési nehézség

418

348

190

95

230

Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység kezelt probléma típusa szerint (kezelt problémák
száma)

Összesen:
Pszichológiai szolgáltatás
Az ellátást igénybevevők száma (eset)
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Szolgáltatás jellege szerinti megoszlás
2010

2011

2012

2013

Gyermekterápia

43%

49%

57%

25%

Családterápia

7%

10%

5%

32%

Gyermek- és családterápia

8%

14%

18%

30%

Tanácsadás

16%

15%

26%

41%

Vizsgálat

26%

12%

4%

30%

Játszóklub szolgáltatásait igénybe vevő gyermekek száma

gyermekszám

2010

2011

2012

2013

6 fő/20 alkalom

50 fő/35 alkalom

86 fő/59 alkalom

141 fő/69 alkalom

Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás
Bölcsőde Intézménye
A K.T.K.T. Bölcsőde intézménye 70 férőhelyen két bölcsődében fogadja a gyermekeket. Több
évtizeden keresztül látta el és látja el mai is - a város lakói részéről jelentkező igényeknek megfelelően - a 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátását.
Varró úti telephely:
40 férőhely
2 pavilonban, 4 csoportban történik az ellátás
Széchenyi sgt. telephely: 30 férőhely
3 csoportban történik az ellátás
Az intézmény ellátási területe: Karcag, Berekfürdő, Kunmadaras
A bölcsőde, mint a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását, nevelését végző intézmény.
Bölcsődébe felvehető: minden olyan kisgyermek, akinek szülei valamilyen ok miatt
nem tudják biztosítani a napközbeni gondozását. Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról kiemeli az olyan kisgyermekek felvételi lehetőségét,
akiknek szociális- vagy egyéb ok miatt, egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei gondozás, nevelés.

A Bölcsőde Intézmény felújítási munkálatairól
2010. évben
A konyhák tisztasági meszelésére került sor mindkét telephelyen, melyet közcélú foglalkoztatottak alkalmazásával tudtunk megvalósítani.
2011. évben
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás munkatársai pályázatot nyújtottak be a Széchenyi
sgt-i telephely felújítására. A pályázat eredményesen zárult, ennek köszönhetően 9.231.000.-Ft
összeg került felhasználásra.
Az alábbi munkák elvégzésére került sor: tető felújítás, cserépforgatás, pótlás, sablondeszka
javítása, mázolása; az esőcsatorna cseréje; nyílászáró csere; a homlokzat szigetelése, vakolása,
színre festése; a terasz bontása, burkolása; a belső helyiségek felújítása, falszakadás javítása, vakolása,( glettelés, festés, hidegburkolás, laminált lap cseréje).
2012. évben az intézményben nem került sor felújítási munkálatokra.
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2013. évben a közfoglalkoztatottak és alkalmazottak együttes munkájának köszönhetően a
Széchenyi sgt-i telephelyen a kerékpártároló, a homokozó tetőállványa, az udvari mászókák, a
pelenkázó szekrények, a gyermekszékek és asztalok festésére került sor.
A Varró utcai telephelyen az utcafronti kerítés az 1-es pavilon terasz kerítése, az udvari mászókák, a pelenkázók, a gyermek asztalok, a székek és a kerékpártároló kapzakis új
színt kapott.

Szakmai munka
A bölcsőde éves munkájának célja, hogy a nevelőkre bízott gyermekeknek pozitív érzelmekkel teli, elfogadó közösségben biztosítsa a harmonikus személyiségfejlődést.
Bölcsődéinkben egységes szakmai elvárások érvényesülnek a szakszerű gondozás - nevelés
területén. Kiemelt szerepet kap a gyermekközpontú pedagógiai megközelítés. A sokéves szakmai tapasztalat birtokában fontosnak tartjuk, hogy a szülőkkel együttműködve jó hangulatú,
családias légkörű, otthonos, a szakmai elvárásoknak megfelelő gyermekcsoportokat működtessünk, ahol biztosított a gyermekek harmonikus fejlődése. A szülőkkel jó együttműködés
kialakítására, fenntartására törekszünk, amely közben formáljuk a család és a bölcsőde együtt
nevelő, szocializáló funkcióját. Lehetőséget biztosítunk a szülővel történő fokozatos beszoktatásra. A fokozatos beszoktatás célja, hogy a gyermek számára oly fontos korai kötődés biztonságát megőrizzük, az elsődleges nevelő feladatait úgy vegye át a bölcsődei kisgyermeknevelő, hogy a gyermek egy pillanatra se veszítse el az őt körülölelő világba vetett bizalmát. Ehhez
fontos a szülők megértő, pozitív hozzáállása, együttműködő, a szakember javaslatait is elfogadó részvétele.

Az intézmény szakmai célja
A bölcsőde szakmailag önálló, saját szakmai programmal rendelkezünk. A nevelés-gondozás szakmai alapprogramjára épülve a következő kiemelt célok megvalósítását tartjuk
fontosnak:
Varró utcai bölcsődében gondozott gyermekek jelentős része társasházban él, ezért a levegőzésre, a szabad levegőn tartózkodásra nem sok lehetőségük van. A szakmai programban kiemelten kezeljük a levegőztetést, a természet megismeréséhez nyújtott minél többirányú lehetőséget.
Széchenyi sgt.-i bölcsődében feladatként határozzuk meg az önállóságra nevelést, a helyes
szokások kialakítását.
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A nevelés, gondozás eszközei megfelelnek a mai, modern kisgyermek-nevelési elvárásoknak. A csoportszobák berendezése gyermekközpontú, hangulatos, otthonos, esztétikus, a
szakmai alapelvek alapján, a csoportba járó gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembevételével.
Személyi állományunk jól képzett szakemberekből áll. A kisgyermeknevelő munkatársak
napi munkáját két takarítónő segíti. A bölcsőde orvosa vállalkozóként, megfelelő óraszámban
látja el az orvosi teendőket.
Bölcsődéinkben szakképzett élelmezésvezető és konyhai személyzet gondoskodik a körültekintően megtervezett étlap gyakorlati megvalósításáról, a kisgyermekek ízletes, megfelelő hőmérsékletű és élelmiszer-biztonsági szempontból kifogástalan élelemmel való ellátásáról.
Hisszük, hogy már ebben az életkorban fontos elkezdeni a példamutató, tudatos egészséges
táplálkozásra nevelést, hogy minden gyermekből egészségtudatos, aktív felnőtt válhasson. Az
ajánlott napi ötszöri étkezésből a bölcsőde napi négyet biztosít, mely tartalmaz két fő étkezést
(reggeli, ebéd), valamint két kisétkezést (tízórai, uzsonna).
Az ünnepeket és a hagyományok ápolását nem lehet kihagyni a bölcsődei életből sem.
Ebben a korosztályban csak élet közeli ünnepek és hagyományok ápolása lehet a célunk, éppen ezért ezek a napok nálunk nem műsorok szervezését jelentik, csupán csak rákészülést,
közös hangulatteremtést, melyben a felfokozott várakozás erősíti az ünnep élményét. Jeles
napjainkba a szülőket is bevonjuk, és együtt hangolódunk rá az ünnepre. Jeles napjaink az év
folyamán: Mikulás várás, Karácsony és Húsvét, farsang, Anyák napja, Gyermeknap, születésnapok és névnapok ünneplése.

Gyermekvédelem a bölcsődében
A gyermekvédelmi feladatok ellátását a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. Tv.szabályozza.
Gyermekjóléti Szolgálat és a bölcsőde kapcsolata
A gyermekvédelem egyik első legfontosabb „jelző” intézménye a bölcsőde. Rendszeres és
folyamatos kapcsolatot tartunk fenn. Ha a bölcsődében valamilyen problémát észlelünk a
gyermekekkel kapcsolatban (elhanyagolás, bántalmazás, stb.) jelezzük a Gyermekjóléti Szolgálat felé. Részt veszünk a gyermekjóléti szolgálat szervező és koordináló tevékenységében a
napközbeni alapellátás jelzőrendszereként, hogy a gyermekek probléma esetén (veszélyeztetés) minél tovább természetes környezetükben, a vér szerinti családjukban maradhassanak.
Gyermekképünk: a harmonikusan, sokoldalún fejlődő gyermek, aki testileg és lelki-
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Madarász Imre Egyesített Óvoda

leg egészséges, szociálisan kompetens. Nyitott az őt körülvevő környezet ingereire, kitartó, aktív és tevékeny.
Szeretettel várjuk a kedves szülőket és gyermekeiket Bölcsődéinkbe!

„Gyermekekkel foglalkozni minden bizonnyal
a leghálásabb munka, ami a földön osztályrészül jutott,
de saját tökéletességünket is ez mozdítja előre.”

Csikos Lajosné
bölcsődevezető

(Brunszvik Teréz)
Karcag Városi Önkormányzat, intézményünk fenntartója közel két évtizede hozta létre óvodai intézményünket. Az elmúlt négy nevelési év intézményünk életében tartalmas pedagógiai
nevelőmunkával telt, melyet szakmai és szervezeti fejlesztések tettek sikeressé.
Gyermeklétszám alakulása a tanév végi adatok alapján
Gyermeklétszám

Veszélyeztetett
helyzetű
gyermekek

Hátrányos
helyzetű
gyermekek

Halmozottan
hátrányos
helyzetű
gyermekek

Cigány kisebbségi nevelésben
részesülő
gyermekek

2010/2011

763

54

404

128

220

2011/2012

738

33

392

133

214

2012/2013

748

36

398

133

231

2013/2014

685

26

348

123

228

Személyi feltételek
Alkalmazottak

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Óvodapedagógus

71

65

67

66

Szakszolgálatnál dolgozók

17

17

14

-

Gyógypedagógus, pszichológus
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2,5

Pedagógiai asszisztens

-

-

-

10

Óvodatitkár, Gazdasági dolgozó

5

5

5

5

Dajka, fűtő

50

44

42

35

Összesen:

143

129

128

118,5
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Intézményünk pedagógusai elkötelezettek a folyamatos fejlődés, megújulás iránt. A kötelező pedagógus képzéseket folyamatosan teljesítik, a szakvizsgázott és a szakirányú végzettséggel
rendelkezők aránya magas.

Az intézmény gazdálkodása

Kiemelt költségvetési előirányzatok alakulása e Ft-ban
Megnevezés

2011 év

2012 év

338.969

323.044

314.763

362.696

Dologi kiadások

116.945

110.032

107.888

116.435

Felhalmozási kiadások

781

EGT Norvég

10.279

TÁMOP 3.1.5. Pedagógus
Továbbképzés

14.500

TEMPUS Közalapítvány –
Egész életen át tartó tanulás

20.000 Euro

Fejlesztés – felújítás – karbantartás

Oktatásért Közalapítvány

2012.
Az intézményünk fenntartójának kiemelten fontos, hogy az óvodai intézmény régi épületei
felújításra, korszerűsítésre, lehetőség szerint bővítésre kerüljenek.
Kiemelkedő eredménye a nevelési évnek a Jókai és Táncsics krt. 19. sz. tagóvoda teljes körű
felújítása és akadálymentesítése pályázati forrásból, amelyhez a támogatást Karcag Város Önkormányzata nyerte meg és biztosította hozzá a 10 %-os önrészt. A felújítások teljes költsége
130.000.000.- Ft.
2013.
Elkezdődött a Kuthen utcai tagóvoda teljes körű felújítása, egy csoportszobával, tornaszobával, fejlesztő szobával és egyéb kisegítő helyiségekkel bővül az óvoda.
2014.
Épületeink állagmegóvása évről évre folyamatos feladat. A tetőszerkezetek, a nyílászárók, a
belső falak, az épülethomlokzatok, a vizesblokkok, a járdák, a betonozott területek és a kerítések állapot megóvása, javítása dolgozóink és közcélú foglalkoztatottak munkájával alkalmazásával, a javításokhoz, karbantartásokhoz szükséges anyagok biztosításával valósul meg .
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2014 év

Munkaadói járulék

Tárgyi feltételek alakulása
--2011-ben
2.282.000. – Ft értékben vizuális nevelés eszközei, textil és edénypót
		
lás, képességfejlesztő játékok vásárlása történt meg.
--2012.- ben
1.959.200 . – Ft értékben vizuális nevelés eszközei, textil és edény
		
pótlás, képességfejlesztő játékok vásárlása történt.
--2013.
990.500. – Ft-ért vizuális nevelés eszközei, textil és edénypótlás, ké
		
pességfejlesztő játékok vásárlása történt meg.
--2014.
798.000. – Ft összegben vizuális nevelés eszközei, textil és edénypót
		
lás, képességfejlesztő játékok vásárlása történt meg.

2011.
Pedagógiai Szakszolgálat Kossuth tér 4. sz.; Kálvin u. 9. sz.; József A. u. 1. sz. telephely felújítása, falak vakolása, festése, padlózat javítása, víz, villany és egyéb szerelési munkálatok. A Pedagógiai Szakszolgálat költöztetésének lebonyolítása.
Belső eszköz – és humán erőforrás felhasználásával dolgozóink, valamint a közcélú foglalkoztatottak végezték el a munkálatokat, kevés költségvetési anyagi ráfordítással.

2013 év

Személyi juttatások

Pályázatokon nyert pénzeszközök e Ft-ban
Megnevezés

2011 év

2012 év

2013 év

2014 év

800

1.406

600

Karcag Városi Önkormányzat
pályázat – Tábor
-- Fejlesztő tábor:
-- Környezetvédelmi tábor:
-- Gyógytestnevelési tábor:
Nemzeti Tehetség Program

65
65

50

65

--Részt vettünk „A közoktatás fejlesztést szolgáló referenciaintézmények standardja és minősítési eljárásrendje” - referencia intézménnyé válás előminősítésében, nyolc jó gyakorlattal a
Székhely és három tagóvodánk kiváló minősítést kapott.
--Oktatásért Közalapítvány két tehetségfejlesztő műhelyünket - Kézműves és Néptánc - részesítette támogatásban.
--Nemzeti Tehetség Program pályázata - a 2013-ban működő valamennyi tehetség műhely részesült a pályázatból
--Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége – Tehetséghidak program keretében 2014ben megvalósuló Gazdagító programpárok 8 tehetségműhely közreműködésével
--A Zöldfa utcai tagóvodánk 2011-ben második alkalommal nyerte el a „Zöld Óvoda” címet,
első alkalommal a Csokonai és Kuthen utcai tagóvodák részesültek az elismerő „Zöld Óvoda” címben
--2013-ban második alkalommal kapta meg a „Zöld Óvoda” címet a SZIM és Táncsics krt. 19.
tagóvodák, n a Székhely óvodája 1. alkalommal nyerte el a „Zöld Óvoda” címet
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Pedagógiai munka
Intézményünk kereteiben valósult meg a pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátása 2012.
december 31-ig. A szakemberek a szolgáltatásokat az alábbi területen látták el Karcag és kistérségben:
Logopédia - Karcag
Gyógytestnevelés – Karcag, Berekfürdő
Továbbtanulási pályaválasztási tanácsadás – Karcag, Berekfürdő
Nevelési Tanácsadás – Karcag, Berekfürdő, Kenderes, Kunmadaras
Óvoda – iskolapszichológiai ellátás - Karcag
A Pedagógiai Szakszolgálat szakmai feladatainak ellátását 2013. január 01-től Klebelsberg Intézményfenntartó Központ biztosítja.
Intézményünkben végzett óvodai nevelőmunka a „gyermekekről szól”, ezért alapértékünk,
jövőképünk, minőségfejlesztési feladataink gyermekeink fejlődését szolgálja. Nevelési felfogásunk középpontjában a gyermek áll, akinek optimális fejlődéséhez biztosítani kívánjuk az elfogadó, nyugodt, biztonságos légkört.
Elkötelezettek vagyunk abban, hogy maradéktalanul megvalósuljon a:
--gyermek iránti szeretet és tisztelet
--gyermeki jogok védelme
--gyermekek különbözőségének tiszteletben tartása
--esélyegyenlőség biztosítása minden gyermeknek
--természet szeretetére és tiszteletére nevelés
--empátia és tolerancia érvényesítése
--egészséges életmód keretein belüli mozgáslehetőség
--szoros együttműködés partnereinkkel
--szakmai igényesség a dolgozók körében
--egységes pedagógiai szemléletmód.
Programunkban a cél, a feladatrendszer és a kimenet szabályozása azonos. A célhoz vezető utat
a tagóvodák nevelési gyakorlata háromfélképpen határozta meg:
--Lépésről-lépésre óvodai program (Székhely, Kinizsi, Takács Péter, Zöldfa úti tagóvodák).
--Tevékenységközpontú óvodai program (Kuthen úti, SZIM tagóvodák).
--Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel óvodai program (Csokonai, Jókai, Táncsics krt.
19. sz. tagóvodák).
Tizennyolc óvodai csoportban alkalmazzák óvodapedagógusaink a projekt rendszerű tanulásszervezést a napi feladatok megvalósításának tervezésében, szervezésében. Hét óvodai
csoportban kiemelt feladat a kommunikáció-kooperáció fejlesztése. Az egyéni és differenciált képességfejlesztést egyéni, mikrocsoportos foglalkozási formában valósítjuk meg minden
nevelési területen, kivéve a mozgásfejlesztést, amely frontális foglalkoztatási formában valósul meg.
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Intézményünk ellátja a cigány kisebbségi nevelés feladatait is, a családi nevelést kiegészítve a gyermekek szociális beilleszkedésének segítésével. Ennek célja továbbá, a cigány kisebbségi kultúra hagyományápolása, a másság elfogadása és tiszteletben tartása az óvodás gyermekek körében. A különleges gondozást igénylő gyermekek integrált nevelése biztosított az
intézmény keretein belül. Sajátos nevelési igényű gyermekek számára biztosított szolgáltatások,
ellátások megfelelnek a törvényességi és szakmai követelményeknek.
Esélyt teremtünk arra, hogy a gyermekek a többségi tantervű alapfokú oktatásban kezdhessék el tanulmányaikat. Szakirányú végzettséggel és szakvizsgával rendelkező pedagógusaink az
irányultságaiknak (néptánc, dráma, anyanyelv, fejlesztőpedagógia, mentálhigiéné, gyógytestnevelés, környezet) megfelelően végzik a gyermekek fejlesztését, - amely a felzárkóztatást és a
tehetséggondozást is szolgálja. Láb- és tartásjavító tornát minden tagóvodában szerveznek speciális végzettséggel rendelkező óvónők.
Intézményünkben működő szakmai munkaközösségek az intézményi feladatokhoz, illetve a
részprogramokhoz kapcsolódnak, szakmai bázisai, műhelyei a pedagógiai munkánknak. A bemutatók szervezésével gyakorlati megvalósításokra adnak ötletet, mintát az oda ellátogatóknak. Évek óta bemutató foglalkozások szervezésével vesznek részt a Megyei Pedagógiai Hetek
rendezvénysorozatában. A szakmai munkaközösségek programjai nyitottak.
2013. óta a Madarász Imre Egyesített Óvoda Óvodapedagógiai Napok rendezvénysorozat keretében bemutató foglalkozásokat, kiállításokat és szakmai előadásokat
szervezünk.
Intézményünk 2013. óta Akkreditált Kiváló Tehetségpont.
Tehetséggondozás területei
--testi kinesztetikus: mozgás, tánc –
--vizuális –
--természeti –
--zenei, irodalmi --logikai –

7 tehetségműhely;
4 tehetségműhely;
3 tehetségműhely;
6 tehetségműhely;
2 tehetségműhely működik.

Helyi Pedagógiai Programunk olyan életfeladat teljesítésére orientál, amelyben a gyermekek megtanulnak eligazodni a környezetükben, beszélni, tevékenykedni, együttműködni, magatartásformákat elsajátítani. Programunk a gyermekek alapvető tevékenységére, a
játékra, a mozgásra, a környezet tevékeny megismerésére, a kommunikációra, a mesére, a
művészi élménynyújtásra, a cigány kultúra átadására, ápolására épít.
Intézményünkben a magas szintű teljesítmények elismerésére törekszünk a teljesítményértékelési és az ösztönző rendszer működtetésével.
Kiváló munkateljesítmény elismerésére intézményi díjakat alapítottunk.
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Az év óvodája

2010

SZIM óvoda

Az év pedagógusa

Az év dajkája

Kolozsvári Ernőné

Koczka Józsefné

Szepesvári Antalné

Kovács Imréné

Karcagi Általános Iskola.
5300 Karcag, Kossuth tér 4.
Intézményi beszámoló
(2010 – 2014)

Tapasztó Lajosné

2011

Kinizsi Úti Óvoda

Tóth Józsefné

Bodnár Jánosné

Kiss Imréné

Koczka Józsefné

Nagy Tiborné

2012

Székhely, Táncsics 17.
óvoda

Nagy Istvánné

Kerekes Józsefné

Szabóné Szentesi Mária

Mészáros Istvánné

„A győztesek a célszalagon tartják a szemüket, nem az akadályokon”
(Frank Edward Peretti)

Az iskola arculata

Farkas Lajosné

2013

Kuthen Úti Óvoda

Molnárné Oros Csilla

Kállai Lajosné

Nagyné Varga Csilla

Buzalka Lajosné

Vadai Gyuláné

2014

Jókai Úti Óvoda

Szarka Lászlóné

Sarkadi Imréné

Romhányi Sándorné

Simon Istvánné

Szabó Lajosné
Karcag Város Kultúrájáért díjat az óvodapedagógusok magas szintű pedagógiai, nevelőmunkájának elismeréseként Karcag Város Önkormányzatának Képviselő Testülete adományozta:
2010-ben
2011-ben
2012-ben
2013-ban
2014-ben

Benéné Kecskeméti Anna óvodapedagógusnak,
Andrási Tiborné óvodapedagógusnak,
Kunné Nánási Mónika óvodapedagógusnak,
Ökrösné Kara Judit óvodapedagógusnak,
Hopka Józsefné óvodapedagógusnak..

Szarka Lászlóné intézményvezető 2013-ban miniszteri elismerésben, Brunszvik Teréz - díjban részesült, melyet Balog Zoltán miniszter úr adott át részére. 2014-ben 40 éves óvodapedagógusi, 15 éves intézményvezetői tevékenység után nyugdíjba vonul.
Gulyás Ferencné
intézményvezető
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Az iskolát a fenntartó Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 220/2011. (V.25.)
„kt.” sz. határozatával három iskola összevonásával hozta létre, mely határozat 2011. szeptember 1-jével lépett hatályba.
Az összevont intézmény mindannyiunk számára új kihívásokat tartogatott. Az erősségeket megtartottuk és továbbfejlesztettük, a fejlesztésre váró területeket korrigáltuk, átszerveztünk, tökéletesítettünk, majd 2013. január 01-től fenntartói váltás következett be és 2013 nyarán megszűnt a Kálvin 5. feladat-ellátási helyünk.
Az iskola az összevonás után három intézményegységben (székhely, tagiskolák és telephelyek) működik. A szülők és a gyerekek igényeihez alkalmazkodva, többféle lehetőséget biztosítunk a tanulók képességeinek kibontakoztatására, érdeklődésük kielégítésére: az idegen
nyelvek, a tanórán kívüli egyéb foglalkozások, kiemelt figyelmet igénylő tanulók felzárkóztató
egyéni fejlesztése, Tehetségpont működtetése.
Nevelési és oktatási módszereink megválasztásában elsősorban a jól bevált hagyományokat követjük, de befogadói vagyunk mindazoknak az újításoknak is, melyeket hatékonyaknak tartunk. Nevelő-oktató munkánk színvonalát emelik azok az értékek, amelyeket
hosszú évek munkája alapján értünk el. A pedagógiai munkát igényes, jól felkészült, teljes
szakos ellátottsággal bíró, innovatív nevelőtestület végzi, amelyben a munkaközösségek vezető szerepet töltenek be. Tagiskoláink egyéni arculatait meghatározzák az évtizedek alatt
felhalmozott szakmai ismeretek és tapasztalatok, valamint ezek mellett az új pedagógiai
módszerek bevezetésére irányuló törekvések is. Az iskolahasználók igényeinek megfelelően emelt szintű oktatás folyik angol nyelvből (Karcagi Általános Iskola Györffy István Tagiskolája). Intézményünkben az ismeretek közvetítése tárgyilagos és többoldalú megközelítésben történik.
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Karcagi Általános Iskola Györffy István Tagiskolája
A Karcagi Általános Iskola Györffy István Tagiskolája értékes hagyományaira építve, széles
tevékenységkínálattal, a gyerekek sokoldalú fejlesztésével és a fenntarthatóság pedagógiájának
felhasználásával törekszik a kor kihívásainak megfelelni. Tagiskolánk fő profilja az emelt szintű angol nyelvi oktatás, amely 1991 óta működik. Az első három évfolyamon - játékos formában - heti egy, majd a 4. évfolyamon heti három órában, az 5. évfolyamtól heti öt órában ismerkednek az angol nyelvvel a tanulók. Az angol nyelvet tanulókat jól felszerelt nyelvi labor várja.
Nyolcadik osztály végére tanulóink egy része sikeres komplex alapfokú vagy középfokú angol
nyelvvizsgát tesz. Sajátossága a tagiskolánknak az úszás és a néptánc-oktatás. Tanulóink minden évben már hagyományosan a Györffy Néptánc Gálán mutatkoznak be nagy sikerrel. Tagiskolánk törekszik a környezettudatos nevelésre és az egészséges életmód kialakítására, így 2010
áprilisában elnyerte az Ökoiskola címet. Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatása érdekében a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra is nagy hangsúlyt fektet nevelőtestületünk.
Bizonyítják ezt tanulóink által elért kimagasló tanulmányi, sport és kulturális eredmények, valamint a továbbtanulási mutatók. A Györffy Diáksport Egyesület évek óta nagy érdeklődés
mellett működteti sportcsoportjait – fiú-, lány futball, úszás, tollaslabda, természetjáró. Elsőtől negyedik évfolyamig egész napos oktatásban /iskolaotthonos/napközi otthonos ellátásban
részesülhetnek a tanulók. A felső tagozatos tanulók tanuló szobai ellátást vehetnek igénybe. A
tagiskolának jól működő diákönkormányzata van, mely az önkormányzatiság biztosítása mellett szervezi a népszerű szabadidős programokat is. Évek óta sikeresen működik az énekkar és
az elsősegélynyújtó szakkör.

Karcagi Általános Iskola Kiskulcsosi Tagiskolája
Tagiskolánk kis, kertvárosi, 8 évfolyamos iskola, ahol nevelő-oktató munkánk sokrétűsége,
színvonala eredményeként a terület, mondhatni „zárt közössége” pozitívan orientálódik intézményünk felé. Elenyészően kevés szülő választ más iskolát, hiszen a lakóhelyhez való közelség
meghatározó tényező egy kis gyermek életében. Az iskola épülete tágas és rendezett, alkalmas
a feladatok ellátására. Természettudományi, rajz, történelem szaktantermek, jól felszerelt géppark, sok kötetes könyvtár áll a tanulók rendelkezésére.
1-4. évfolyamon iskolaotthonos oktatásban vesznek rész a tanulók. Az 5-8. osztályos diákjainknak lehetőséget biztosítunk a másnapi felkészülésre tanulószobai foglalkozások alkalmával.
A szabadidő hasznos eltöltését szolgálják a heti rendszerességgel működő foglalkozások: énekkar, tánc, kézműves, rajz, tömegsport, tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés, idegen nyelv, informatika. A kerettantervben meghatározott óraszám feletti tanórai foglalkozásokkal kívánjuk elősegíteni a tudás, a képesség, a személyiség fejlődését.
Így, felmenő rendszerben biztosítjuk alsó tagozaton magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, majd felső tagozaton magyar nyelv és irodalom, informatika, matematika, fizika, kémia, földrajz, történelem, biológia – egészségtan tantárgyak magasabb óraszámban való oktatását. Tanulóink eredményesen szerepelnek a városi, területi, megyei, országos
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versenyeken. A nyolc évfolyamos képzés idején igyekszünk felkészíteni tanulóinkat az informatikai társadalom kihívásaira, bármilyen típusú középiskolai tanulmány folytatására. Az iskolaépülethez tartozó kültéri, kellemes környezet többféle sportolási lehetőséget biztosít. Hatalmas füves pálya, játékrendszer, sportpálya, teniszpálya várja a tanulóifjúságot és a kulturált
szórakozásra, sportolásra vágyó felnőtteket. Sporteredményeink kimagaslóak. Iskolánk nyitott,
a mikrokörnyezettel napi kapcsolatban áll.

Karcagi Általános Iskola Kováts Mihály Tagiskolája
A képességek differenciált fejlesztésével, a tehetséggondozást segítő különböző tanórai és tanórán kívüli foglalkozások szervezésével biztosítjuk a személyiség fejlődését eredményező nevelést, oktatást. A kompetencia-alapú oktatás során elsajátított módszereket továbbra is alkalmazzuk és az iskolaotthonos formában megvalósuló Lépésről-lépésre programot. Akkreditált
Tehetségpontként támogatjuk a tanulók képességeinek kibontakoztatását, a tehetséges tanulók azonosítását és fejlesztését. Az egészséges életmódra nevelést szolgálja a mindennapos testnevelés és a DSE keretében, tanórán kívül választható tevékenységek (kosárlabda, kézilabda,
úszás, labdarúgás, atlétika, triatlon, duatlon, asztalitenisz). A matematikára, mint a továbbtanulást alapvetően meghatározó és segítő tantárgyra nagy figyelmet fordítunk. A szülői igények
figyelembe vételével választható tantárgyként már 1. osztálytól lehetőség nyílik a nyelvtanulásra. 1-4. évfolyamon működtetünk napközit és iskolaotthonos oktatást évfolyamonként egy-egy
osztályban. Az 5-8. osztályos évfolyamból - indokolt esetben – igényelhetik a tanulók tanulószobai felvételüket. Az egyéb foglalkozások (énekkar, tánc, kézműves, rajz-foglalkozás, informatika, tájfutás, helytörténeti-honismeret, dráma-színjátszó, idegen nyelv, játék óra, tehetségkörök) lehetőséget nyújtanak a gyerekek érdeklődésének megfelelő, személyiség fejlesztéséhez.
Hagyományokra épülő nevelési, oktatási rendszerünk kialakítása során a tanulók egészséges,
kulturált életmódra nevelését, a továbbtanuláshoz szükséges szilárd alapok biztosítását, a szabadidő hasznos eltöltését, a környezeti nevelést tartjuk fontosnak.
Céljaink
A gyermekek egyéni sajátosságaira és a társadalom elvárásaira figyelő és annak megfelelni
akaró iskola vagyunk, amelyben a gyermek egészsége, személyiségének tiszteletben tartása és
fejlesztése a feladatunk. Nevelő – oktató munkánk pedagógiai céljai: az erkölcsi nevelés, a nemzeti öntudat, hazafias nevelés, állampolgárságra, demokráciára nevelés az önismeret és társas
kultúra fejlesztése családi életre nevelés, testi és lelki egészségre nevelés, fenntarthatóság, környezettudatosság, pályaorientáció, tanulás tanítása.
Feladatok
Nevelő – oktató munkánk színvonalas, eredményes teljesítése. A nevelés oktatás eszközeivel – a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek – sikeres hátránykompenzálása, valamint tehetséggondozása. Az éves munkatervben meghatározott feladatok magas színvonalú megvalósítása.
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Továbbtanulási mutatók
Végzős tanulóink pályaválasztását, pályaorientációját nagy körültekintéssel készítettük elő.
Nagy hangsúlyt fektettünk a helyi középiskolák bemutatására, népszerűsítésére. A pályaválasztási szülői értekezletek mellett, az osztályfőnökök vezetésével tanulóink személyesen ismerkedhettek meg az iskolák működésével, szakmai kínálatával. További terveink között szerepel,
hogy minél több végzős tanuló karcagi középiskolában folytassa tanulmányait.
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A 2013-2014. tanévben lépett hatályba a pedagógus előmeneteli rendszer, a pedagógusminősítés és annak egyik, ám leggyakrabban emlegetett eszköze az e-portfólió. A legelső minősítési körben 18 pedagógus véglegesítette portfólióját és a 2015. évi minősítésre 7 pedagógus jelentkezett.
Pedagógus továbbképzéseink voltak
Továbbképzéseink célja az iskolában folyó szakmai munka színvonalának emelése. A pedagógusok továbbképzése folyamatos volt, jellemző a továbbképzéseken való aktív részvétel.
--Közoktatási vezetői szakos szakvizsgát szerzett 3 fő pedagógus
--Szakvizsgázott pedagógus 3 fő
--Mesterszak angol nyelvből 1 fő
--Több kolléga bekapcsolódott a TÁMOP 2.1.2/12-1-2012-0001 „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése” elnevezésű projektbe, ahol többen 90 órás tanúsítványt és
ECDL bizonyítványt szereztek.
--„Az erkölcstan tantárgy tanításának elméleti és módszertani ismeretei a öznevelési intézmények 5-8. évfolyamán” (4 fő)
--Magyar Diáksport Szövetség „Iskolai testnevelés az egészségfejlesztésben: módszertani
megújulás és egységes fizikai fittség mérés (NETFIT) a gyakorlatban” tanfolyam (3 fő)
--Kölyökatlétika program (tanfolyam) (3 fő)
--Részt vettünk a TÁMOP 3.1.5. pedagógus továbbképzéseken: minőségfejlesztő tanár 1 fő;
sonderpedagógia 1 fő; mérés értékelés szakvizsga 1 fő; differenciált fejlesztő pedagógus
szakvizsga 1 fő; közoktatás vezető szakvizsga 1 fő; pedagógiai intézményértékelési tanácsadó 1 fő; gyakorlatvezető mentortanár 1 fő; mesterképzés keretében fejlesztő tanár 1 fő.
--„Pedagógiai értékelés szakszerűen” 10 órás nem akkreditált képzés. (10 fő)
--Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés pedagógus szakvizsga 1 fő
--„Komplex programok az iskolai tehetséggondozásban” című tanfolyamon vettünk részt.
--„A tanulás tanítása, tanulás” 30 órás tanfolyam 25 fő
--Autizmussal élő gyermekek szociális és kommunikációs készségeinek fejlesztése 30 órás
tanfolyam 1 fő
--Intézményi értékelés 90 órás tanfolyam 1 fő
--AV gazdálkodási továbbképzés 3 fő
--Gyógypedagógiai asszisztens szakképesítés 1 fő
Pályázati tevékenységünk:
Nevelőtestületünk a következő pályázati programokat valósította meg a 2010-2014. időszakra vonatkozóan:
--TÁMOP 3.1.5.
--NTTP- tehetségpályázatok
--Útravaló - Macika programok
--Erzsébet programok
--Határtalanul programok
--Civil pályázatok
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Tárgyi feltételek
A működéshez szükséges feltételek adottak voltak. Békésen megfértek egymás mellett az alsó
és felső tagozatos tanulók a Kálvin 9. telephelyen, szép környezetben segítették egymás munkáját. Köszönjük az Önkormányzat támogatását az átköltözéshez és köszönjük a türelmet és a nehézségek megoldásában aktívan részt vevő kollégák munkáját. A szakszolgálat kiköltözésével a
Kossuth tér 4-ből javultak az oktatás-nevelés feltételei. Taneszköz beszerzésben a BTMN-es támogatásból történt fejlesztés összesen 810.000 Ft értékben. Minden tagiskola kapott NETFITT
mérési eszközcsomagot. Az eszközöket meg kell őrizni, ha meghibásodik, jelenteni kell a Magyar Diáksport Szövetségnek. Minden telephely megkapta a Kölyökatlétika csomagot is. Viharkárok, beázások, dugulások megszüntetése megtörtént. Munkaruha, eszközbeszerzések voltak
a közcélú pályázati támogatásból. Az úszásoktatással kapcsolatos kiadások a következők voltak:
busz, utazási költség: 1.435.00 Ft, uszodahasználat költsége: 1.162.00 Ft. Ebben a tanévben kifizetésre kerültek a diákolimpiai versenyekkel kapcsolatos költségek, összesen 244.000 Ft értékben. Jutalomkönyvek beszerzéséhez 81.000 Ft támogatást kaptunk. Tanulmányi verseny utazási
költségei 81.000 Ft. A nyári karbantartási tisztasági meszelési takarítási munkálatok megkezdődtek és telephelyenként közel 100.000 Ft értékben anyagot, eszközt vásároltunk és a közcélú
dolgozók segítenek a munkálatokban. A tanév során a Kiskulcsosi és Kováts Tagiskola szénmonoxidjelző berendezést kapott 270.000 Ft értékben. Köszönjük az alapítványok, egyesületek támogatását a nevelés-oktatás technikai tárgyi feltételeinek javításához, tanulók jutalmazásához.
Az egészséges életmódra nevelés keretében a tanulók jóízűen fogyasztották el az iskolatej és
iskolagyümölcs program termékeit.
Nevelő – oktató munkánk eredményességéről
Nevelő – oktató munkánk során a különböző tanulási technikák elsajátíttatására, önálló tanulásra szoktatásra, lényegre kiemelésre, beszédkészség fejlesztésre, az önértékelés képességének kialakítására, a helyes környezeti feltételek kialakítására és a kitartó munkavégzés szokásának kialakítására fektettünk nagy hangsúlyt. Nevelő – oktató munkánkat eredményesnek
értékeljük.

Angol nyelvvizsga eredmények a Györffy István Tagiskolában
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Sajátos Nevelési Igényű, a Beilleszkedési Tanulási Magatartási Nehézséggel küzdő és a
magán tanulók ellátása
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Az SNI és BTMN-s tanulók integrált oktatása során olyan differenciált képességfejlesztés
történik, mely elősegíti a tanulási hátrányok csökkentését, az egyéni képességekhez igazodó
tudás megszerzését. Többletpedagógiai megsegítésük egyéni fejlesztési terv alapján gyógypedagógusok közreműködésével valósul meg. A többségi és a gyógypedagógusok együttműködésének eredményeként a tanulók beilleszkedése a közösségbe és tanulmányi előmenetelük
eredményesnek mondható. Minden sajátos nevelési igényű gyermek munkáját speciális képesítéssel rendelkező gyógypedagógus segíti (tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos,
pszichopedagógus, logopédus, szomatopedagógus).
Tanórán kívüli tevékenységek
Az intézményben az alábbi, – az iskola által szervezett – tanórán kívüli foglalkozásokat működtettük:
--napközi – és tanulószobai foglalkozás és menza,
--korrepetálás, felzárkóztatás,
--énekkar,
--iskolai sportkör – tömegsport,
--egyéni foglalkozások,
--népi gyermekjátékok, jeles napok szakkör,
--kézműves rajz-szakkör,
--ének, zenebona, furulya szakkör,
--mocorgó – tartásjavító torna,
--néptánc.
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Ökoiskola
A környezettudatos magatartás kialakítására a mindennapi nevelő - oktató munkában nagy
gondot fordítottunk. A tanulóknál a környezettudatos magatartás és az egészséges életmód kialakítása alapvető feladatunk egyike volt. A szelektív hulladékgyűjtéssel megismerkedtek a
gyerekek. A környezet megóvása szintén eredményesen valósult meg. 2010-től a Györffy István
Tagiskola kiérdemelte az „Ökoiskola” címet.
Kováts - Tehetségpont
Kiemelt feladata a tehetségek fejlesztése, amely többféleképen valósult meg: tehetséggondozó foglalkozások (Játék órák 1-4. évfolyamon, Töprengő körök 1-8. évfolyamon, Biológia-, Biokémia-, Fizika-, Földrajz tehetséggondozó kör), egyéni fejlesztés, versenyeztetés, szereplési lehetőség a Ki mit tud?-on és a Tehetségnapon, diákújság kiadása. Fő célkitűzése: a matematika
és természettudományos tehetséggondozás.
A beszámolási időszak három évében volt nyertes, a Nemzeti Tehetség Program keretében
kiírt pályázata, a természettudományos tehetséggondozás támogatására. A 2011-12-es tanévben „A tehetséggondozó körökben tanultak alkalmazása a Hortobágyon, bemutatása a Tehetségnapon” címmel. Kiemelt projekt volt a 2013-14-es tanévben „A víz Karcag életében”,
mely városi összefogással, cégek támogatásával valósult meg. Nagyon sok színvonalas előadás
és foglalkozás segítette tanulóink fejlődését, pályaválasztását.
További fontos eredményei: kapcsolatépítés más tehetségpontokkal, versenyeztetés, különböző mérések, előadások szervezése, pályázati lehetőségek kihasználása, bemutatkozási, szereplési lehetőségek biztosítása, erdei iskolai programok, kirándulások szervezése, szabadidős
foglalkozások lebonyolítása, melyek más módon fejlesztik a képességeket, készségeket (pl. sudoku-párbaj, darules).
A Kováts - Tehetségpont a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács helyi hatókörű, Akkreditált Kiváló Tehetségpontja cím használatára jogosult három évre. Az akkreditáció eredményét igazoló dísztábla átadására 2014 októberében kerül sor.
Hagyományápolás
A valahová tartozás tudatát, a közösségi eszmék és értékek megbecsülését a hagyományok
közvetítik. A hagyomány közösségteremtő és megőrző erő, amely bizonyos állandóságot és
folytonosságot teremt az iskola mindennapi életében. Iskolánk célja, hogy tagiskolái tudatosan
ápolják, őrizzék, és folyamatosan bővítsék hagyományaikat. Az iskola eddigi hagyományainak
ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó hírnevének megőrzése, öregbítése az
iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. Alapelv, hogy az intézményi rendezvényekre való színvonalas felkészítés és felkészülés - a képességeket és a rátermettséget figyelembe véve - egyenletes terhelést adjon a pedagógusoknak és a tanulóknak egyaránt. A nemzeti
ünnepélyek és megemlékezések rendezése és megtartása a fiatalok nemzeti identitástudatát fejleszti, hazaszeretetüket mélyíti. Az intézmény egyéb helyi hagyományai közé tartozó rendezvények a közösségi élet formálását, a közös cselekvés örömét szolgálják, a fiatalokat az egymás
iránti tiszteletre nevelik. A tagintézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az intézmény jó hírnevének megőrzése az alkalmazotti és gyermekközösség minden tagjának kötelessége.
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A tagiskolák hagyományápolást erősítő rendezvényei
Karcagi Általános Iskola Györffy István Tagiskolája
--Györffy Néptánc Gála
--Halloween party
--Christmas party
--Kistérségi angol nyelvi verseny
--Anyanyelvi napok
--Fecskeavató, (az első osztályosok fogadalomtétele)
--Györffy Alapítványi Bál
--Városi Helytörténeti Pályázat
--Városi felolvasó verseny
Karcagi Általános Iskola Kiskulcsosi Tagiskolája
--Az első osztályosok fogadása
--Városi környezeti verseny
--Karácsonyi vásár
--Kiskulcsosi hét rendezvényei
--Kiskulcsosi bál
--Zenei világnap a kiskulcsosi templomban
--Adventi hangverseny a kiskulcsosi templomban
Karcagi Általános Iskola Kováts Mihály Tagiskolája
--Kováts hét rendezvényei, Kovátsos Bál
--„Ifjú történészek” megyei történelmi versenye
--Városi helyesírási verseny
--Molnár Anna városi matematika verseny
--Zádor és Ágota biológia és természetismereti verseny
--Ki mit tud?
--Tavasz fesztivál
--Tehetségnap
--Alapműveleti matematika verseny
--Kenguru nemzetközi matematika verseny, Fizika+
--Jedlik Matematika / fizika verseny
--Zrínyi Matematika verseny
Testvérvárosi kapcsolatok ápolása
Az elmúlt négy évben valamennyi tagiskola igyekezett ápolni, továbbfejleszteni testvériskolai
kapcsolatait. A határtalanul pályázatok keretében lehetőség volt testvériskolai, testvérvárosi kapcsolatok továbbfejlesztésére, hiszen a Györffy István Tagiskola kárpátaljai felfedező útra indultak.
Az elmúlt négy évben a következő találkozásaink voltak:
--A Györffy István Általános Iskola tanulói „Gyöngyvirág népművészeti alkotótábor” –ban
vettek részt Székelykeresztúron, 2010. július 07 – 15. között.
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--2010. október 26-30 között a Györffy István Általános Iskola nevelői és tanulói (8 fő) 50 alkotást vittek Székelykeresztúrra, egy nemzetközi mese rajzpályázatra, ahol Magyar Enikő
3.a osztályos tanuló III. helyezést ért el.
--2011. február 11-13.-a között a Györffy Napok keretében megrendezett Györffy Néptánc
Gálán, Karcag testvérvárosainak küldöttségét láttuk vendégül. Az itt töltött három napon
jellegzetes karcagi programokon, illetve záró vacsorán és táncházon vettek részt vendégeink.
--2011. május 19-20. szakmai napokat szerveztünk a Szepsi magyar tannyelvű iskola nevelőtestületével a Kiskulcsosi Általános Iskolában és tanévenként diákcsere programokra kerül
sor a két intézmény között, de a Határtalanul! program keretében is a felvidéken jártak az
iskola tanulói.
--2011. június 25-28-án a Kiskulcsosi Általános Iskola kirándulást szervezett Erdélybe. Itt ismét lehetőség nyílt a kapcsolatok tovább szélesítésére, ápolására.
--A Kováts Mihály Tagiskola is több alkalommal találkozott a bácskossuthfalvi Idős Kovács
Gyula Általános Iskola képviselőivel szakmai napok keretében. Legutóbb - 2014 februárjában - kollégáink tartottak nevelőtestületi tájékoztatót az interaktív tábla alkalmazásáról.
--A Határtalanul! program keretében 2012 márciusában, majd 2013 júniusában tanulóink
délvidéki felfedező útra indultak.
--A bácskossuthfalvi diákok 2012 októberében Karcag nevezetességeivel és az intézmény életével ismerkedtek.
--A TÁMOP pályázat keretében a Kováts Mihály Tagiskola nevelőtestülete tovább fejlesztette
a lengyel Krosno városi testvériskolai kapcsolatait, valamint Bácskossuthfalva és Székelykeresztúr testvérvárosok nevelőtestületeivel is szerveztek közös szakmai programokat.
Az elmúlt négy évben lehetőség volt nemzetközi bábkészítő és rajzpályázatokon részt venni. A
bábkészítő nemzetközi verseny Longueau testvérvárosunk kezdeményezésére indult, egy alkalommal a mi iskolánk volt a verseny szervezője. A rajzpályázatokon való részvétel egyik nagyon
szép eredménye volt, hogy egy tanulónk munkájából forgalomba hozható bélyeg is készült.

Kitüntetésben részesült pedagógusok és tanulók:
Németh László Díj
Ecsedi Irén

intézményvezető

2013-2014. tanév

Emberi Erőforrás Minisztériuma Pedagógus Szolgálati Emlékérmet és a 2013-2014. tanévben Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott:
Rapi Lajosné
Karcagi Általános Iskola
Györffy István Tagiskola
2013-2014. tanév
Lakatos Mihályné
Karcagi Általános Iskola
Kiskulcsosi Tagiskola
2013-2014. tanév
Kazár Imréné
Karcagi Általános Iskola
Kováts Mihály Tagiskola
2013-2014. tanév
Molnár Sándorné
Karcagi Általános Iskola
Györffy István Tagiskola
2012-2013. tanév
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Meszesán Ferencné
Sánta Jánosné
Ráczné Kovács Éva
Dr. Herskóné Farkas Adrienn
Dr. Kovácsné Mikola Éva

Karcagi Általános Iskola
Györffy István Tagiskola
Karcagi Általános Iskola
Kiskulcsosi Tagiskola
Karcagi Általános Iskola
Kováts Mihály Tagiskola
Karcagi Általános Iskola
Kováts Mihály Tagiskola
Karcagi Általános Iskola
Kováts Mihály Tagiskola

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Díj
Ecsedi Irén
intézményvezető
Jedlik Ányos Díj
Pardy Károlyné

Karcag Város Sportjáért Díj
Futóné Szabó Margit
Karcag Város Kultúrájáért Díj
Lakatos Mihályné
Nyíriné Kátai Katalin
Pardy Károlyné
Horváthné Pandur Tünde
Molnár Sándorné
Dr. Kovácsné Mikola Éva
Szakályné Kollát Emese

Lazányi Zoltán

2012-2013. tanév

Terjék Péter

2012-2013. tanév

Hidasi Dorottya Ildikó

2011-2012. tanév

Egyed Viktória

2011-2012. tanév

Keserű Balázs

2010-2011. tanév

Karcagi Általános Iskola
Györffy István Tagiskola

2012-2013. tanév

Karcagi Általános Iskola

2012-2013. tanév

Karcagi Általános Iskola
Kiskulcsosi Tagiskola
Karcagi Általános Iskola
Kováts Mihály Tagiskola
Karcagi Általános Iskola
Györffy István Tagiskola
Karcagi Általános Iskola
Kiskulcsosi Tagiskola
Karcagi Általános Iskola
Györffy István Tagiskola
Karcagi Általános Iskola
Kováts Mihály Tagiskola
Karcagi Általános Iskola
Györffy István Tagiskola

Karcag Város „Jó tanuló – jó sportoló” díj
Keserű Bálint
Karcagi Általános Iskola
Györffy István Tagiskola
Papp Enikő
Karcagi Általános Iskola
Kiskulcsosi Tagiskola
Örsi Imre
Karcagi Általános Iskola
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2012-2013. tanév

Kerekes Hajnalka
Székely Dávid

Kováts Mihály Tagiskola
Karcagi Általános Iskola
Györffy István Tagiskola
Karcagi Általános Iskola
Kiskulcsosi Tagiskola
Karcagi Általános Iskola
Györffy István Tagiskola
Karcagi Általános Iskola
Györffy István Tagiskola
Karcagi Általános Iskola
Györffy István Tagiskola
Karcagi Általános Iskola
Kiskulcsosi Tagiskola
Karcagi Általános Iskola
Kováts Mihály Tagiskola

2013-2014. tanév
2012-2013. tanév
2012-2013. tanév
2011-2012. tanév
2011-2012. tanév
2011-2012. tanév
2010-2011. tanév
2010-2011. tanév

A 2013. évi Országos kompetenciamérés eredménye

2013-2014. tanév
2013-2014. tanév
2012-2013. tanév
2012-2013. tanév
2011-2012. tanév
2011-2012. tanév
2010-2011. tanév

2013-2014. tanév
2013-2014. tanév
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Versenyeredmények

ENGLISH IS FUN’ kistérségi
angol nyelvi verseny

A Karcagi Általános Iskola Györffy István Tagiskolája
2013-2014. tanév
A verseny megnevezése

A tanuló neve

Eredmény

Felkészítő pedagógus neve

Éneklő ifjúság

Györffy Énekkar

Arany minősítés,
Az év kórusa cím

Kissné Csombordi
Szilvia

Nemzetközi rajzverseny Székelykeresztúr

Varga Kata 3.b

I. hely

Borsosné Herczegh
Judit

“Én kis kertet kerteltem”
Országos rajzverseny

Szabó Dóra 4.a

III. hely

Pallagi Bernadette

Curie matematika emlékverseny
országos döntő

Vass Márton 8.c

VII. hely

Andor Lászlóné

Simonyi Zsigmond kárpát-medencei helyesíró verseny megyei
forduló

Kele Ádám 7.c

III. hely

Posztósné Gyarmati
Éva

Megyei Zrínyi Ilona matematika
verseny

Éliás László 2.b

VI. hely

Nagy-Szentesi Anikó

Megyei angol verseny

Szakács Bence 4.b

III. hely

Molnár Sándorné

Curie matematika emlékverseny
megyei döntő

Józsa Szabolcs 5.a

IV. hely

Vass Márton 8.c

IV. hely

Hevesy György megyei
kémiaverseny

Gulyás Ferenc 8.c

Öveges József Kárpát-medencei
fizikaverseny megyei döntő

Vass Márton 8.c

I. hely

Nagy Laura 8.c

III. hely

Gánya Karina Krisztina
8.c

IV. hely

Pesti Zsófia Erika 7.c

III. hely

Vass György János

“Őseink nyomában” területi hon- Kovács Ágnes 8.c
és népismereti verseny

II. hely

Kovács Miklósné

Elsősegélynyújtó verseny megyei
döntő

II. hely csapatban

Birizló Csaba Szabolcs

Területi alapműveleti matematika Kun László Ákos 4.b
verseny

II. hely

Csináthné Bakó Éva
Erzsébet

III. hely

Csináthné Bakó Éva
Erzsébet

Andor Lászlóné

Területi CURIE környezetismere- Kun László Ákos 4.b
ti emlékverseny
Kovács Balázs 4.b
Reszegi Áron 4.b
“Élj egészségesen” területi rajzverseny

Szentesi Nikoletta 4.a

különdíj

Pallagi Bernadette

III. hely

Vass György János

“Élj egészségesen” területi rajzverseny

Gregus Dóra 2.a

III. hely

Takács Nikoletta

Reszegi Máté 8.c

VI. hely

Pardy Károlyné

“Élj egészségesen” területi rajzpályázat

Kereki Gabriella 1.b

I. hely

Décsei Erzsébet

Teleki Pál országos földrajz-földtan verseny megyei döntője

Csombordi Bence 8.b

III. hely

Birizló Csaba Szabolcs

“Ültesd el a remény magját”
rajzverseny

Kovács Luca 1.a

Különdíj

Szabó Edit, Miklóssy
Krisztián

Kaán Károly természetismereti
verseny megyei döntő

Kis Gergő 5.a

I. hely

Zoltán Csaba 2.b

I. hely

Nagy-Szentesi Anikó

Józsa Szabolcs 5.a

II. hely

Észak-Alföldi Regionális
Ki Mit Tud rajzverseny
(Különleges bánásmódú tanulók
részére)

XI. Nagykun vers-és prózamondó Kele Ádám 7.c
verseny

II. hely

“Szép magyar beszéd” verseny
tiszántúli fordulója

Kazinczy-jelvény
arany fokozata,
legjobb megyei
verseny különdíja

Országos történelem verseny
megyei fordulója
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Éliás János 8.b

Éliás János 8.b

V. hely

Varga Kata 8.c

VI. hely

Kóródi Csilla 7.c

VIII. hely

Posztósné Gyarmati
Éva

Kovács Miklósné

Gál Péter 7.c
Kiss Ágnes 7.c
Kocsis Péter 7.c
Pesti Zsófia Erika 7.c
Rauschenberger Zsófia
7.c

“Járj szerencsével” országos Kom- Kálmán-Nagy Csenge 1.a IV. hely csapatban
plex tanulmányi verseny
Madar Szilvia Nóra 1.a
Törzsök Hanna 1.a

Szabó Edit

Országos duatlon verseny

Keserű Bálint 8.c
Zsembeli Zsadány 8.c
Hidasi Attila Csanád 7.c

V. hely csapatban

Keserű Sándor, Kun
László Attila

Országos úszó diákolimpia
4x50m fiú gyorsváltó

Keserű Bálint 8.c
Szentesi Imre Ákos 8.c
Zsembeli Zsadány 8.c

V. hely csapatban
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Tollaslabda megyei diákolimpia
döntő

Megyei úszó diákolimpia döntő
100m fiú mellúszás

Hidas Attila 7.c

I. hely

Nagy Klaudia 8.b

II. hely

Kovács Márta 8.b

III. hely

Keserű Bálint 8.c

III. hely egyéni

Keserű Bálint 8.c

I. hely csapatban

Birizló Csaba
Szabolcs, Kun László
Attila
Keserű Sándor, Kun
László Attila

Szentesi Imre Ákos 8.c
Zsembeli Zsadány 8.c
VII. CTIF Országos ifjúsági
tűzoltó csapatverseny

Reszegi Máté 8.c

V. hely csapatban

Gulyás Ferenc 8.c

Bencze László,
Sebők János

Bakó Mihály 6.a
Papp Elek 6.b
A Karcagi Általános Iskola Györffy István Tagiskolája
2012-2013. tanév

Jász-kupa nemzetközi
sakkverseny

Egyed Judit

I.

Egyed Zsolt

Sakk Európa Bajnokság (Nemzetközi)

Egyed Judit

XIX.

Egyed Zsolt

Nemzetközi Ifjúsági Csapatverseny Berekfürdő Sakk

Egyed Judit

V.

Egyed Zsolt

Takarékossági pályázat: CHB (7-8 Nagy Cintia 7.b
kat.) Országos döntő

I.

Fazekas Mária

Takarékossági pályázat: CHB Kft
(5-6 kat.) országos döntő

I.

Fazekas Mária

Takarékossági pályázat: CHB (7-8 Szalontai Márkó 7.c
kat.) Országos döntő

II.

Andor Lászlóné

Curie Matematika Emlékverseny
országos döntő

Vass Márton 7.c

XI.

Andor Lászlóné

Országos kerékpár diákolimpia

Keserű Bálint 7.c

I.

Keserű Sándor, Kun
László Attila

Szabó Kíra 6.b

Kinder+Sport Játékos Sorverseny Iskolai csapat

II. helyezés

Baláné S. Kovács
Anikó

Országos kerékpár diákolimpia

Szendrei Máté 7.c

I.

Curie Természetismereti Emlékverseny Országos döntő

Kun László, Kovács
Balázs, Reszegi Áron 3.b

V. helyezés

Csináthné Bakó Éva
Erzsébet

Keserű Sándor, Kun
László Attila

Országos kerékpár diákolimpia

Zsembeli Zsadány 7.c

I.

Országos Természetvédelmi
Vetélkedő

Kiss Gergő 4.a

II. helyezés

Borsosné Herczegh
Judit és Kiss Ernő
(szülő)

Keserű Sándor, Kun
László Attila

Országos duatlon

Keserű Bálint 7.c

IV.

Kun László Attila

Apáczai Kiadó Komplex Tanulmányi Verseny Országos döntő

Illyés Réka, Kun Gergő,
Nagy Zsófia 1.a

XIV. hely

Szakályné Kollát
Emese

Országos duatlon

Szendrei Máté 7.c

VI.

Kun László Attila

Szendrei Máté 7.c

VIII.

Duatlon Verseny Országos döntő

Szőke Evelin 4.b

30. helyezés

Kun László

Országos kerékpár diákolimpia
egyéni

Keserű Sándor, Kun
László Attila

Meseszép Mesekép Meseíró és
illusztrációs megyei pályázat

Emődi Réka 3.b

I. helyezés

Csináthné Bakó Éva
Erzsébet

Országos kerékpár diákolimpia
egyéni

Keserű Bálint 7.c

X.

Keserű Sándor, Kun
László Attila

Tollaslabda Diákolimpia

Kun László 3.b

III. helyezés

Kun László Attila

Országos kerékpár diákolimpia
egyéni

Zsembeli Zsadány 7.c

XV.

Keserű Sándor, Kun
László Attila

Közlekedés Biztonsági Verseny,
Megyei döntő

Juhász Balázs 4.b

III. helyezés

Baláné S. Kovács
Anikó

Tollaslabda országos döntő

Kovács Márta 7.b

XXI.

Kun László Attila,
Birizló Csaba

Bendegúz Nyelvész Verseny
Megyei döntő

Józsa Szabolcs 4.a

IV. helyezés

Balogh Erzsébet

Tollaslabda országos döntő

Nagy Klaudia 7.b

XXV.

Kun László Attila,
Birizló Csaba

Angol Nyelvi Verseny, Tiszaföldvár (márc.)

Agócs Laura, Molnár
Petra 4.b

VI. helyezés

Viczián Nikoletta

˝Ifjú történészek˝megyei tanulmányi verseny

Ruszó Loretta 8.b

I.

Kovács Miklósné

Zrínyi Matematika Verseny
Megyei döntő

Józsa Szabolcs 4.a

VI. helyezés

Borsosné Herczegh
Judit

˝Ifjú történészek˝megyei tanulmányi verseny

Varga Kata 7.c

I.

Kovács Miklósné

EngRead Nemzetközi angol
verseny

Urbán Andrea

XIII.

Vass György

Országos történelem tanulmányi
verseny megyei forduló

Éliás János 7.b

I.

Fazekas Mária
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Őseink nyomában Helytörténeti
pályázat megyei ford.

Kóródi Csilla 6.c

I.

Kóródi Lászlóné

Megyei Úszó Diákolmpia 100 m
fiú hátúszás

Szentesi Imre Ákos 7.c

III.

Kun László Attila,
Keserű Sándor

Megyei angol nyelvi verseny

Magyar Enikő 5.a

I.

Viczián Nikoletta

Tarczali Tamara 8.c

IV.

Vass György

Megyei Tollaslabda Diákolimpia

Nagy Klaudia 7.b

I.

Kun László Attila, Birizló Csaba Szabolcs

Hevesi György Országos Kémia
verseny megyei ford.

Kovács Luca 6.b

IV.

Birizló Csaba

Megyei tollaslabda Diákolimpia

Zsembeli Zsadány 7.c

I.

Kun László, Birizló
Csaba Szabolcs

Kaán Károly Természet és
Környezetismereti verseny

IV.

Kun László

Ács Ibolya 8.b

I.

Szecskó Alfréd

Megyei duatlon diákolimpia
döntő

Keserű Bálint 7.c

Megyei mezei futóverseny (IV.
kcs.)

Megyei duatlon dikolimpia döntő Szendrei Máté 7.c

IV.

Kun László

Megyei mezei futóverseny (IV.
kcs.)

Pap Alexandra 8.c

I.

Szecskó Alfréd

Balog Dóra 7.b

IX.

Vass György

˝Ifjú történészek˝megyei tanulmányi verseny

Nyitrai Nóra 8.c

II.

Kovács Miklósné

Hevesi György Országos kémia
verseny megyei ford.

Kele Ádám 6.c

IX.

Pardy Károlyné

Országos történelem tanulmányi
verseny megyei döntő

Varga Kata 7.c

II.

Kovács Miklósné

Curie Matematika Emlékverseny
területi döntő
Angol nyelvi verseny

Kele Ádám 6.c

IX.

Makula Ibolya

Curie Matematika Emlékverseny
területi döntő

Vass Márton 7.c

II.

Andor Lászlóné

Angol nyelvi verseny

Pesti Zsófia Erika 6.c

IX.

Makula Ibolya

Kóródi Csilla 6.c

English is Fun területi angol
verseny

Vass Márton 7.c

II.

Vass György

˝Víz világnapja˝ megyei rajzverseny NEFAG

Megyei 10 legjobb
között

Szilágyiné Baranyi
Judit
Csombordi Szilvia

Balogh Dóra, Éliás János, II.
Nagy Klaudia, Fazekas
Adél, Kovács Márta 7.b

Andor Lászlóné

Házi Helga, Rauschenberger Zita, Kozma
Zsófia 8.c

V.

˝Vigyázz! Kész! Pénz!˝ országos
pénzügyi vetélkedő regionális
döntője

˝Tiszán innen- Dunán túl˝népdaléneklő verse ny ( kisegyüttes
kategória)

Lazányi Zoltán 8.b

V.

Andor Lászlóné

˝Ifjú történészek˝megyei tanulmányi verseny

Éliás János 7.b

Fazekas Mária

Curie Matematika Emlékverseny
területi döntő

Nagykun vers- és prózamondó
verseny

Kele Ádám 6.c

II.

Posztósné Gyarmati
Éva

Madarak és fák napi megyei
verseny terepgyakorlat

Kiss Gergely 7.c

V.

Birizló Csaba

Megyei Tollaslabda Diákolimpia

Kovács Márta 7.b

II.

Kun László Attila, Birizló Csaba Szabolcs

Madarak és fák napi megyei
verseny terepgyakorlat

Magyar György 7.c

V.

Birizló Csaba

Megyei Úszó Diákolmpia 4x50
fiú gyorsváltó

Keserű Bálint, Nyitrai
Martin, Szentesi Imre
Ákos, Zsembeli Zsadány
7.c

II.

Kun László Attila,
Keserű Sándor

Madarak és fák napi megyei
verseny terepgyakorlat

Zsembeli Zsadány 7.c

V.

Birizló Csaba

Teleki Pál megyei földrajz, földtan verseny

Csombordi Bence 7.b

V.

Birizló Csaba

˝Vigyázz! Kész! Pénz! Országos
pénzügyi vetélkedő regionális
döntő

Kiss Gergely, Nyitrai
Martin, Magyar György,
Szalontai Márkó, Veres
László 7.c

III.

Simonyi Zsigmond helyesíró
verseny

Kele Ádám 6.c

V.

Posztósné Gyarmati
Éva

Megyei Úszó Diákolimpia 100 m
leány hátúszás

Urbán Andrea 8.c

V.

Kun László Attila,
Keserű Sándor

Curie Matematika Emlékverseny
területi döntő

Vass Márton 7.c

III.

Andor Lászlóné

Kiss Gergely 7.c

VI.

Birizló Csaba

Teleki Pál földrajz, földtan
verseny

Keserű Bálint 7.c

III.

Birizló Csaba

Zádor és Ágota megyei biológiaverseny
Megyei angol nyelvi verseny

Pesti Zsófia Erika 6.c

VI.

Makula Ibolya
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II.

Andor Lászlóné
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Curie Matematika Emlékverseny
területi döntője

Lazányi Bernadett 5.a

VI.

Pardy Károlyné

Kaán Károly Országos Természetis- Kovács Luca 5.b
mereti Verseny Megyei Döntő

2.

Birizló Csaba

Országos Angol verseny megyei
forduló

Tarczali Tamara 8.c

VII.

Vass György

Teleki Pál Országos Földrajzverseny Megyei döntő

Soós Dávid 8.c

1.

Birizló Csaba

Hevesi György Országos kémia
verseny megyei ford.

Fodor Sándor 8.b

VII.

Vass György

Teleki Pál Országos Földrajzverseny Országos

Soós Dávid 8.c

12.

Birizló Csaba

Madarak és fák napi megyei
verseny írásbeli

Kiss Gergely 7.c

VII.

Birzló Csaba

Megyei elsősegélynyújtó verseny

Sánta Vivien 8.b

2. helyezés csapatban

Birizló Csaba

Madarak és fák napi megyei
verseny írásbeli

Magyar György 7.c

VII.

Birizló Csaba

Megyei elsősegélynyújtó verseny

Dobos Gréta 8.b

2. helyezés csapatban

Birizló Csaba

Madarak és fák napi megyei
verseny írásbeli

Zsembeli Zsadány 7.c

VII.

Birizló Csaba

Megyei elsősegélynyújtó verseny

Illés Rebeka 8.b

2. helyezés csapatban

Birizló Csaba

Bólyai Matematika Csapatverseny Gulyás Ferenc, Keserű
Bálint, Reszegi Máté,
Vass Márton 7.c

VIII.

Andor Lászlóné

Megyei elsősegélynyújtó verseny

Keserű Balázs 8.c

2. helyezés csapatban

Birizló Csaba

Megyei elsősegélynyújtó verseny

Egyed Viktória 8.c

Birizló Csaba

Zádor és Ágota megyei biológiaverseny

Magyar György 7.c

VIII.

Birizló Csaba

2. helyezés csapatban

Patkó Linda 8.a

1.

Rapi Lajosné,

Megyei Alapműveleti Matematikai verseny

Vass Márton 7.c

VIII.

Andor Lászlóné

Hallássérült tanulók XXX. Borbély
Sándor Országos tanulmányi
versenye Komplex anyanyelv

Curie Matematika Emlékverseny
területi döntője

Kovács Kíra 5.a

VIII.

Pardy Károlyné

1.

Kovács Miklósné,
Szabó Andrea Éva

Ifjú Történészek megyei történelmi tanulmányi verseny

Nagy Laura 7.c

X.

Kovács Miklósné

Patkó Linda 8.a
Hallássérült tanulók XXX. Borbély Sándor Országos tanulmányi
versenye történelmi és társadalmi
ismeretek

1.

Andor Lászlóné

Kaán Károly Természet és
Környezetismereti verseny

Hidasi Attila 6,c

X.

Birizló Csaba

Curie Matematika verseny terüle- Lazányi Zoltán 7.b
ti döntő

Ifjú Történészek megyei történelmi tanulmányi verseny

Kóródi Csilla 6.c

X.

Kovács Miklósné

˝Ifjú történészek˝megyei tanulmányi verseny

Agócs Krisztina 8.c

A verseny megnevezése
XI.

Kovács Miklósné

A Karcagi Általános Iskola Györffy István Tagiskolája
2011-2012. tanév
Jedlik Ányos Országos Fizika
verseny Regionális döntő

Krausz Zsolt 8.c

2.

Pardy Károlyné

Jedlik Ányos Országos Fizika
verseny Regionális döntő

Patócs Dóra 8.b

3.

Pardy Károlyné
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Karcagi Általános Iskola Kiskulcsosi Tagiskolája
2013-2014. tanév

Martfű, Jászkun Világ Művészeti
Szemle megyei döntője

Curie természetismereti terülei
döntő

A tanuló neve

Eredmény

Horváth Katalin 7.a

Prózamondó
emléklap

Bakó Irén 6.a

Nívó-díj

Gyökeres Mária Zsófia
4.a

III. hely csapatban

Felkészítő pedagógus neve
Horváthné Pandur
Tünde

Kiss-Andrási Erika

Kun Zsófia 4.a
Fülöp Gábor Dávid 4.a
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Duatlon országos döntő

Ujfalvi Lili 5.a

IX. hely csapatban

Papp Rebeka 6.a

Király Józsefné
Lőkös Zoltán
Ábrahám Zsolt

Csanádi Zsuzsanna 6.a
Nagy Sándor 5.a

XIV. hely csapatban

Curie Környezetismereti csapatverseny

Csiki Patrícia
Németh Vivien
Márki Barbara 4.a

V.

Kovács Lászlóné

Területi Nagykun Vers-és prózamondó verseny- Berekfürdő

Márki Szabina 8.a

III.

Kurucz Aletta 6.a

Különdíj

Horváthné Pandur
Tünde

Horváthné Pandur
Tünde

III.

JÁSZKUN Világ Művészeti
megyei döntő

Bakó Irén 5.a

NÍVÓDÍJ

Duatlon diákolimpia-II. kcs. lány

Újfalvi Lili 4.a

csapat I. egyéni IV.
hely

Lőkös Zoltán

Duatlon diákolimpia-II. kcs. fiú

Nagy Sándor 4.a

csapat I. egyéni I.
hely

Lőkös Zoltán

Veres Tamás 6.a
Márki Gergő 6.a
Papp Enikő 8. a

V. hely csapatban

Gazsó Alexandra 8.a
Nagy Kitti 8.a
Béres Ildikó 8.a

Márki Szabina 8.a

Csanádi Zádor 7.a
Országos triatlon döntő

Papp Rebeka Virág 6.a

XI. hely egyéni,

dr. Király Józsefné

II. hely csapatban
Atlétika Diákolimpia megyei
döntő
Kosárlabda diákolompia megyei
döntő IV. korcsoport

Úszás Diákolimpia megyei döntő

Papp Rebeka Virág 6.a

III. hely csapatban

Lakatos István 6.a

IV. hely csapatban

A csapat tagjai: Papp
Enikő, Nagy Kitti, Béres
Ildikó, Fehér Adrienn,
Kapitány Nikolett, Fülöp
Csenge, Molnár Ildikó,
Papp Rebeka, Papp
Csenge

II. hely csapatban

Papp Rebeka Virág 6.a

II. hely

dr. Király Józsefné

Lőkös Zoltán, dr.
Király Józsefné

Curie Környezetvédelmi verseny
területi döntő

Pintér Ágnes 7.a

1. helyezés csapatban

Gyökeresné Kállai
Mária

Curie Környezetvédelmi verseny
területi döntő

Rácz Lilla 7.a

1. helyezés csapatban

Gyökeresné Kállai
Mária

Curie Környezetvédelmi verseny
területi döntő

Hajnal Tímea 7.a

1. helyezés csapatban

Gyökeresné Kállai
Mária

Karcagi Általános Iskola Kováts Mihály Tagiskolája
2013-2014. tanév
A verseny megnevezése
Szent Flórián vers- és prózamondó verseny

A Karcagi Általános Iskola Kiskulcsosi Tagiskolája
2012-2013. tanév
Curie matematika verseny terüle- Lukács Gábor 3.a
ti döntő, Szolnok

II.

Curie Természetismereti verseny
Területi Döntőbe jutásért

Gyökeres Zsófia, Kun
Zsófia, Fülöp Gábor 3.a

II.

Kiss-Andrási Erika

Nemzetközi Ír Rajzverseny
Szolnok

Pandur Boglárka

III.

Veres Henrietta
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A Karcagi Általános Iskola Kiskulcsosi Tagiskolája
2011-2012. tanév

Kiss–Andrási Erika

A tanuló neve

Eredmény

Szakál Ágnes 8.b

II. hely

Czinege Tamás 6.b

különdíj

Felkészítő pedagógus neve
Keserűné Ébner
Tünde

Varga Petra 5.b

III. hely

Dorkovics Ágnes

Az orsszágos KI MIT TUD?
Vers mondás

Laki Ákos 1.b (autista)

I. hely

Kiss Ferencné

Curie Országos Matematika
verseny

Darók Illés Dávid 6.b

V. hely

Antalócziné Balog
Ágnes

Jedlik Országos Matematika
verseny

Darók Illés Dávid 6.b

III. hely

Logika Országos Matematika
verseny

Darók Illés Dávid 6.b

I. hely

Darók Hanna Abigél 2.b

VI. hely

Magyar Sándorné
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Országos Történelem Tanulmányi Örsi Imre 8.b
verseny

V. hely

Keserűné Ébner
Tünde

Fizika+ Országos Verseny

Darók Illés Dávid 6.b

III. hely

Lévainé Kovács Róza

Varga Róbert Zoltán 7.b

XII. hely

Örsi Imre 8.b

XXXI. Hely

London Bridge Országos angol
nyelvi verseny

Darók Illés Dávid 6.b

I. hely

Kenguru matematika megyei
verseny

Darók Illés Dávid 6.b
Darók Hanna Abigél 2.b

A Karcagi Általános Iskola Kováts Mihály Tagiskolája
2012-2013. tanév
„A múlt a jövendőnek tükre” Kos- Péntek Bence 7.b
suth Szövetség országos pályázata

Országos 2. hely

Ráczné Kovács Éva

Virág Rajzverseny

Sándor Kata 7.b

Országos 1. hely

Tanka Ildikó

Szilágyiné Baranyi
Judit

Jedlik Ányos Matfiz. Verseny

Darók Illés Dávid 5.b

Országos 1. hely

Antalócziné Balog
Ágnes

II. hely

Antalócziné Balog
Ágnes

Logika Matematika Verseny

Darók Illés Dávid 5.b

Országos 4. hely

Antalócziné Balog
Ágnes

VI. hely

Darókné Pál Zsuzsanna

Curie Matematika Verseny

Darók Illés Dávid 5.b

Országos 8. hely

Antalócziné Balog
Ágnes

Alapműveleti matematika megyei Darók Illés Dávid 6.b
matematika verseny

IV. hely

Antalócziné Balog
Ágnes

Alapműveleti Matematika
Verseny

Darók Illés Dávid 5.b

Országos 7.hely

Antalócziné Balog
Ágnes

“Szép Magyar Beszéd” Megyei
döntő

Varga Petra 5.b

I. hely

Dorkovics Ágnes

Titok angol nyelvi levelezős
verseny

Darók Illés Dávid 5.b

Országos 1. hely.

Darókné Pál Zsuzsa
Tanka Ildikó

Öveges József Fizikaverseny
megyei forduló

Örsi Imre 8.b

IX. hely

Lévainé Kovács Róza

Darók Illés Dávid 5.b

Országos 3. hely.

Varga Nóra 8.b

IX. hely

London Bridge angol nyelvi
verseny

Darókné Pál Zsuzsa
Tanka Ildikó

Megyei angol nyelvi verseny

Darók Illés Dávid 6.b

I. hely

Tanka Ildikó

D.D.D Angol nyelvi levelező
verseny

Kovács Orsolya 7.b

Országos 3. hely

Kiss Szilvia Darókné
Pál Zsuzsa

Megyei német nyelvi verseny

Darók Illés Dávid 6.b

III. hely

Országos 3. hely

IX. hely

D.D.D Angol nyelvi levelező
verseny

Varga Nóra 7.b

Antal Fanni 6.b

Kiss-Pálné Czinege
Anikó

Kiss Szilvia Darókné
Pál Zsuzsa

„Ültesd el a remény magját”
rajzverseny

Kónya Barbara 7.b

különdíj

Bacsó Andrea

Erzsébet Vetélkedő

Országos I.

Ráczné Kovács Éva

Az Észak_Alföldi Regionális KI
MIT TUD? rajzverseny

Laki Ákos 1.b (autista)

I. hely

Bujdosóné Kálmán
Mária Ágnes

Péntek Tamás, Bárándi
Bence, Örsi Imre, Orosz
Tímea, Péntek Tímea,
Kovács Orsolya 7.b

Az Észak_Alföldi Regionális KI
MIT TUD? Vers mondás

Laki Ákos 1.b (autista)

I. hely

Kiss Ferencné

Országos II.

Keserű Sándor

Területi történelmi verseny

Darók Illés Dávid 6.b

I. hely csapatban

Keserűné Ébner
Tünde

Czombos Bence 6.b
Czinege Tamás 6.b

Bringa Akadémia Országos döntő Nagy Daniella Bérczi
Máté, Kálmán Kinga,
Czinege Lajos 5.b
„A Mi Hortobágyunk” Természetismereti és Néprajzi
verseny

Deli Erika, Fekete Tünde, Országos 7. hely
Lázár Richárd 6.a

A Karcagi Általános Iskola Kováts Mihály Tagiskolája
2011-2012. tanév

Antal Fanni 6.b
Jedlik Országos Matematika
verseny területi döntő

Varga Róbert Zoltán 7.b

V. hely

Lévainé Kovács Róza

Logika Országos döntő

Ifjúsági országos diáktűzoltó
verseny

Kosztolni Márió 8.b
Szikszai Sándor 8.b

V. hely csapatban

Bencze László,
Sebők János

Jedlik Ányos Országos Matemati- Varga Nóra 6.b
ka verseny Regionális döntő
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Csontosné Szilágyi
Erzsébet

Balajti Szervér 8.c

10.

Antalócziné Balog
Ágnes

5.

Antalócziné Balog
Ágnes
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Jedlik Ányos Matematika verseny Varga Róbert 6.b
országos döntő

4.

Antalócziné Balog
Ágnes

Kaán Károly Országos Természeti- és Környezetvédelmi megyei
forduló

Kis Lotti 6.b

3.

Jobbágyné Ungvári
Sára

Ifj. Történészek megyei verseny

Kis Lotti 6.b

1.

Dorkovics Ágnes

Zádor és Ágota megyei biológia
verseny

Kánya Zoltán 7.a

2.

Csontosné Szilágyi
Erzsébet

Zádor és Ágota megyei biológia
verseny

Kökény Andrea 7.a

3.

Csontosné Szilágyi
Erzsébet

Az iskolai eredményeinkhez, az intézmény zavartalan működéséhez hozzájárultak a szülők, egyesületeink, alapítványaink, köszönjük.
--„Nyelvi laborral a nyelvtanulásért” Alapítvány
--Györffy Diáksport Egyesült
--Kiskulcsosi Általános Iskola Fejlesztéséért Alapítvány,
--Kiskulcsosi Diáksport Egyesült
--Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesület
--Jó tanuló – jó sportoló Alapítvány
--Kováts Mihály Alapítvány
--Kováts-os gyermekekért Közhasznú Egyesület

Karcagi Arany János Általános Iskola
Intézményi beszámoló
(2010 - 2014)

Az intézmény fő tevékenysége, feladatai
Intézményünk alapfeladata a nappali rendszerű általános iskolai oktatás-nevelés alsó és felső tagozaton. Szakmai alapdokumentumunk alapján az alábbi speciális területek ellátását végezzük iskolánkban: általános feltételek szerinti nevelés-oktatás, magyar nyelvű roma/cigány
nemzetiségi nevelés-oktatás, sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása.
A Pedagógiai Programban megfogalmazott alapelvek és célok eléréséért végzett oktató-nevelő munkánkra leginkább jellemző, hogy korszerű, hasznosítható ismereteket igyekszünk
nyújtani tanítványaink számára. Olyan készségek kialakulását fejlesztjük és erősítjük, melyek
későbbi életük során segítik majd őket. Oktató- nevelő munkánkban prioritást élvez az alapkészségek fejlesztése, a NAT által meghatározott kulcskompetenciák kialakítása, fejlesztése, valamint az egyenlő esélyek biztosítása.
Iskolánk sok gyakorlattal és hagyománnyal rendelkezik, melyek meghatározták az elmúlt
négy évi és a jelenlegi arculatunkat egyaránt. Ezek közül szeretnék néhányat kiemelni, hogy betekintést adhassak a mindennapi életünkbe, tevékenységeinkbe.
OV - IS program
Nagy hangsúlyt fektetünk az óvoda-iskola átmenet segítésére. Célul tűztük ki az iskolánkba
érkező gyermekek esélyeinek növelését, eredményes munkakapcsolat kialakítását az óvodával.
Ez arra irányul, hogy a leendő első osztályosainkat már nagycsoportos korukban megismerjük,
az óvodában megkezdett sajátos tevékenységeket, programokat továbbvigyük. Iskolai programokat szervezünk számukra és mi is többször meglátogatjuk őket az óvodában. Különösen jó
kapcsolatot sikerült kiépítenünk a Kinizsi utcai tagóvodával.
Lépésről lépésre program
2002 óta működik az alsó tagozatos osztályainkban a „Lépésről-lépésre” program.
A program kiemelt értékei: tevékeny, felfedezésre épülő tanulás, hatékony kommunikáció,
közösségépítés, tevékenységközpontok kialakítása, szülőkkel való partneri együttműködés,
változatos tanulásszervezés. Az órák sokszínűsége biztosítja a folyamatos motivációt, az örömteli tanulást. Sikerült esztétikus, szép, tanulóbarát környezetet kialakítani a gyerekek számára,
ahol igazi kis műhelysarkokat rendeztünk be az egyes tevékenységek folytatására.
Iskolaotthon
A Lépésről lépésre programmal egyszerre, 2002-ben került bevezetésre az iskolaotthonos
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oktatás. A tanulók személyiségének sokirányú fejlesztésére rendkívül hasznos formának bizonyult az iskolaotthonos tanítási forma. Alsó tagozaton évfolyamonként egy-egy osztály működött ebben a formában, amelyet 2013-ban már az 5. évfolyamra is kiterjesztettünk.
Tanulásszervezési formák
Nevelőtestületünk többségére jellemző a változatos tanulásszervezés: páros munka, kooperatív csoportszervezés, differenciált és egyénre szabott óravezetés, a projektoktatás.
Tanulási módszerek
Jól bevált tanítási módszereink közül az alábbiakat emelem ki:
--Meixner Ildikó analitikus- szintetikus olvasástanítási módszerét alkalmazzuk az első osztályosok olvasás-írás tanításában. Erre a módszerre nagyon jellemző a kis lépésekben való
haladás. Előnye, hogy lehetőséget ad a tanulók saját tudásszintjének megfelelő fejlesztési
ütem biztosítására.
--Az interaktív oktatási lehetőségeket egyre több pedagógusunk alkalmazza.
Iskolánk egész épületében sikerült kialakítani az internet elérést, így a pedagógusok bármelyik tanteremben élhetnek ezzel az oktatástechnikai lehetőséggel. Bár jelenleg csak két interaktív táblával rendelkezünk, a projektor adta szemléltetést is sok pedagógus szívesen alkalmazza tanóráin.
--A tapasztalati úton történő oktatás is egyre több pedagógusra jellemző.
A gyerekek könnyebben és eredményesebben tanulnak, ha részeséivé válnak a tanulási folyamatnak. Megfigyelik, kipróbálják azokat a dolgokat, amikről tanulnak. A munkáltatás a tanulás
középpontjába kerül, mely motiváló a gyermekek számára.
Kiemelt figyelmet igénylő tanulók ellátása
SNI és BTMN-s tanulók ellátása
Tanulói létszám, SNI, BTMN
238

219

250

195

174

200

Létszám

150

SNI
100
50
0

18

2010/11

36

54

41

49

15

15

15

2011/12

2012/13

2013/14

BTMN

Iskolánk kiemelten kezeli a Sajátos Nevelési Igényű tanulók (SNI) és a Beilleszkedési- Tanulási és Magatartási Nehézségekkel küzdők (BTMN) integrált oktatását.
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Iskolánk gyógypedagógusa és fejlesztőpedagógusa egyéni fejlesztési terveket készít számukra, és egyéni vagy kiscsoportos foglalkozások keretében fejleszti őket.
A Tanulási Képességeket Vizsgáló és Rehabilitációs Bizottság az elkészített szakértői véleményekben minden esetben feladatokat jelöl meg az osztálytanítók és szaktanárok számára is,
akik tanórai differenciálással valósítják meg a feladatokat és felzárkóztató órákat tartanak számukra. A tanítók, szaktanárok munkáját a gyógypedagógus koordinálja, segíti.
Külső szakemberek segítségét is rendszeresen igénybe vesszük: logopédusi és pszichopedagógusi ellátást biztosítunk a rászoruló tanulóknak.
Tehetséggondozás
A tehetséges tanulók kiválasztása és támogatása minden pedagógusnak fontos feladata.
Elsődleges szempontnak tartjuk azt a tényt, hogy a tanulói teljesítmények a pozitívumokra
támaszkodva hozhatók felszínre a legjobban.
Ezt a célt szolgálják az alábbi tevékenységi formák:
--Differenciált oktatás tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon.
--A munkaközösségek helyi szaktárgyi versenyeket szerveznek.
--A szaktanárok helyi, városi, megyei, országos szintű tanulmányi versenyekre készítik fel tehetséges tanulóinkat.
--Tehetséggondozó, fejlesztő, előkészítő szakköröket szervezünk az igényeknek megfelelően.
--Könyvtárlátogatásra, könyvtárhasználatra ösztönözzük tanítványainkat. Ez irányú munkára
lehetőség van az iskolai könyvtárban. Igyekszünk azonban a városi könyvtárral is jó kapcsolatot kialakítani, annak rendezvényeire elvisszük az érdeklődő tanulókat.
--Lehetőséget adunk a megmérettetésre azáltal, hogy figyelemmel kísérjük a városi szintű
sport, kulturális és tanulmányi versenyeket. Ezekre felkészítjük és benevezzük a tehetséges tanulókat.
Halmozottan Hátrányos Helyzetű tanulók segítése
Iskolánkban magas a szociálisan halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma. Szakmai
munkánkat tudatosan úgy szervezzük, hogy azzal a tanulók szociális helyzetéből adódó hátrányok leküzdését segítsük.
A szociális hátrányok miatt az iskola tanulóinak többsége ingyenes tankönyvre jogosult és
kedvezményes étkeztetésben részesül. Évek óta rendszeresen részt veszünk az „Útravaló – MACIKA” pályázatban, melynek keretében több hátrányos helyzetű tanulónk részesül ösztöndíjban.
A 2013/14-es tanévben 5 fő tanuló mentorálásával pályázott sikeresen egy kollégánk a TÁMOP 2.2.7.A-13/1-2013-0001 azonosító számú „Út a szakmaválasztáshoz” ösztöndíj elnyerésére.
Cigány nemzetiségi oktatás
Iskolánkban 1996 óta cigány nemzetiségi oktatás folyik. Ennek célja, hogy a cigányok és nem
cigányok együtt ismerkedjenek meg a cigány népismeret és a cigány kultúra műveltségi anyagával.
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A Nemzeti alaptantervben és a Nemzetiség iskolai oktatásának irányelvében (17/2013. (III.
1.) EMMI rendelet) foglaltakkal összhangban valósítjuk meg céljainkat.
Heti egy alkalommal cigány népismereti órát tartunk a gyerekeknek, egy alkalommal pedig
cigány kulturális foglalkozást biztosítunk számukra. A cigány nemzetiségi oktatás keretében iskolánk tanulói számára igyekszünk olyan vonzó, hasznos szabadidős programokat szervezni,
ahol a cigány népismereti - és kulturális hagyományokkal ismerkedhetnek meg a résztvevők. A
tanév folyamán egyik kiemelt programunk a Roma Projekt.
Szabadidős tevékenységek
Iskolánk a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett – tanórán kívüli foglalkozásokat, szabadidős tevékenységeket szervez. Azoknak a tanulóknak, akik nem iskolaotthonos osztályba járnak, napközis vagy tanulószobai ellátást biztosítunk.
Igen népszerűek a sportfoglalkozások, de szervezünk különböző szakköröket, tehetséggondozó –és felzárkóztató foglalkozásokat is.
A szabadidős foglalkozások célja: a diákok ismereteinek bővítése játékos, kötetlen formában. Sikerélmény biztosításával pozitív önértékelés kialakulásának elősegítése. Szabálytudat,
szabálytartás kialakítása a foglalkozások során. Csapatszellem és versenyszellem kialakítása a
gyermekekben.
Hagyományokra épülő programjaink a következők:
Játszóházak, Karácsony, Farsang, Anyák napja, évszakköszöntők, Aranyos Napok, Roma
Projekt.
Ezek mindegyike fontos esemény iskolánkban, de közülük kettő kiemelt szerepet tölt be
programjaink között:
Aranyos Napok: 1994 óta minden év március első hetében szervezi meg a felsős munkaközösség. Kezdetben csak iskolai szintű programsorozat volt a felsős tanulók számára, de hamarosan városi szintű rendezvényeket is szerveztünk, amelyeket évek óta sikeresen valósítunk
meg. Ilyen programok: az Arany János életével és műveivel kapcsolatos irodalmi vetélkedő
vagy versmondó verseny, a Toldi erőverseny, és a rajzpályázat.
Roma projekt: Szintén több napos programsorozat az alsós munkaközösség szervezésében,
amelyet 2009 óta rendezünk meg április elején. Minden évben változatos programokkal készülünk ezekre a napokra. Ilyen programunk a hagyományos cigány ételek főzése és kóstolója, a játszóház, az élő társasjáték, a hangszerbemutató, a rajzkiállítás, a vers- vagy mesemondó verseny.
A Roma Projekt rendezvényein a gyerekek ismereteit fejlesztjük. Ezek a projektnapok élménydúsabbá teszik a gyerekek számára a roma népismeret tantárgy tanulását is. A 2013/14-es
tanévben már ezt a programunkat is kiterjesztettük. Tankerületi szinten hirdettük meg a roma
témájú rajzversenyt, melyre több iskolából érkeztek pályaművek.
Az évek során egyre több szülő is bekapcsolódott a rendezvényünkbe, ami rendkívül hasznos
az iskola és a szülők közötti jó kapcsolat kiépítésének szempontjából is. A program támogatásához ebben az évben sikerült felkérnünk a Jász – Nagykun –Szolnok Megyei Közgyűlés elnökét.
Statisztikai mutatók
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2010/11.

2011/12.

2012/13.

2013/14.

Összes tanuló

238

219

195

174

Tanulócsoportok száma

13

12

11

10

Iskolaotthonos csoportok száma

4

4

4

5

Iskolaotthonos tanulók száma

79

73

64

68

Napközis/ tanulószobai csoportok
száma

2

2

3

5

Napközis/ tanulószobás tanulók száma

52

35

52

103

Hátrányos helyzetű tanulók száma

216

201

178

162

ebből halmozottan hátrányos helyzetű

149

146

135

123

2010/11.

2011/12.

2012/13.

2013/14.

22

21

14

21

2010/11.

2011/12.

2012/13.

2013/14.

Végzett tanulók száma

30

21

28

31

Karcagon tanul tovább

25

17

27

20

Vidéken tanul tovább

5

4

1

11

Gimnáziumban tanul tovább

1

2

0

1

Szakközépiskolában tanul tovább

12

4

4

4

Szakiskolában tanul tovább

17

15

21

26

HÍD2 programban

0

0

2

0

Beiskolázási mutatók
Első osztályos tanulók száma

Továbbtanulási mutatók
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Személyi feltételek alakulása

A pedagógusok kötelező hétéves továbbképzése a pedagógusok többségét érinti. A továbbképzési kötelezettség alá eső pedagógusok mindegyike időre teljesítette a 120 órás ciklust.
Az előző 4 évben a pedagógus-továbbképzések megvalósítását nehezítették az intézményátszervezések, a központiforrás-csökkentés, és a kevés pályázati lehetőség.
Az említett körülmények miatt sajnos kevesebb továbbképzésen tudtunk részt venni, mint
amennyit terveztünk. A 2013/14-es tanévben azonban sok pedagógus önerőből vállalta a továbbképzést, illetve pályázatok útján ingyenes továbbképzéseken vettek részt, 4 fő pedig sikeres ECDL vizsgát tett.
Ezen kívül 2013 júniusában egy fő - részben támogatott formában - másoddiplomát szerzett
mentálhigiénés szakemberként.

BETÖLTÖTT ÁLLÁSHELYEK
30
20
10
0
pedagógus

pedagógiai
gazdasági
iskolatitkár
munkát
ügyintéző

technikai
dolgozó

2010/11

29

3

1

2

5

2013/14

22,5

0,5

1

0

4,5

A tanuló létszám csökkenése, az iskolaátszervezések és a törvényi változások nagy változást
hoztak a személyi állomány alakulásában.
Engedélyezett álláshelyeink száma 2010-ben 40 fő, 2014-ben pedig 28,5 fő volt.
2013 szeptemberéig 1 fő ifjúságvédelmi felelős és 2 fő pedagógiai asszisztens segítette a pedagógusok munkáját. Sajnos a 2011. évi köznevelési törvény ezeket a munkaköröket tovább nem
tette lehetővé számunkra. Közülük két fő a tankerület más iskolájába lett áthelyezve, egy fő pedig más munkakörbe került. A törvény azonban lehetővé tette számunkra egy fél álláshelyű
szabadidő-szervező alkalmazását.
A négy év alatt szinte folyamatosan lehetőségünk volt közfoglalkoztatott dolgozók alkalmazására. Nagyon hasznos volt a munkájuk, hiszen sokat segítettek a pedagógusoknak és a technikai dolgozóknak. A gond csak az volt, hogy a néhány hónapig lehettek itt. Mire betanulták és
megszokták a munkájukat le is járt a munkaviszonyuk.
Az életkor tekintetében kedvező a nevelőtestület összetétele. 19% elmúlt 50 éves, 14% 40-49
év közötti, 53% 30-39 éves, 14 % pedig 25- 29 éves. A pedagógusok többsége sok tapasztalattal, gyakorlattal rendelkezik ahhoz, hogy oktató-nevelő munkájukat eredményesen végezzék.
Van néhány tantárgy, melyet a tankerület más iskolájából áttanító tanárok látnak el: informatika, kémia, fizika, földrajz, rajz. Ezeknek a tantárgyaknak nagyon kevés a heti óraszáma, ezért
van szükség a tankerületi szintű áttanításra.

Kitüntetésben részesült pedagógusaink:
Ládiné Roncsek Ilona tanítónő - Karcag Város Kultúrájáért Díj (2011), valamint az Emberi
Erőforrások Miniszterének Elismerő Oklevele (2014)
Kovácsné Szendrei Borbála mb. intézményvezető - Jász – Nagykun – Szolnok megyei Pedagógiai Díj (2013)

Tárgyi, dologi feltételek alakulása
A Karcagi Arany János Általános Iskolában 8 tanterem, 1 szaktanterem, 1 művészeti terem,
2 csoportszoba, valamint egy tornaterem és egy sportudvar van. Az épület jelentős felújításokra szorul. (Utoljára 2010-ben volt nagyobb felújítás, amikor a földszinti vizesblokk felújítására
került sor 1,5 millió forint, valamint tetőjavítás 450 ezer forint értékben.)
A tantermek bútorzata többnyire megfelelő, néhány tanteremben van szükség a székek, asztalok javítására vagy cseréjére.
A tanításhoz szükséges minimális eszközök többségével rendelkezünk. Szükségessé vált
azonban a számítógépek cseréje, hiszen ezek, az irodai gépek kivételével több, mint 10 évesek.
Iskolánk könyvtárában közel 10.000 könyv és digitális anyag található. Emellett a tankönyvraktár és a nevelői kézikönyvtár is nagy számban áll a tanulók és a tanárok rendelkezésére.
Könyvtárfejlesztés az utóbbi években nem történt, pedig nagy szükség lenne rá.

Fontosabb események, eredmények

Pedagógusok Továbbképzése
2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

támogatott

önerős

támogatott

önerős

támogatott

önerős

támogatott

önerős

2 fő

-

2 fő

-

2 fő

-

6 fő

18 fő
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Lépésről Lépésre szakmai nap
2011. február végén mi is megvalósítói voltunk az „Európa a polgárokért” nyertes városi
szintű projektnek. „Lépésről Lépésre” Szakmai Napot szerveztünk azzal a céllal, hogy az érdeklődőknek bemutassuk ezt a számunkra fontos programot. Lehetőség volt ezen a napon kicserélni tapasztalatainkat, elmondani ötleteinket a hátrányos helyzetű tanulók eredményes oktatása terén.
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A szakmai napon nagyon sok érdeklődő vett részt, külön öröm volt számunkra, hogy Karcag
három testvérvárosából: Székelykeresztúrról, Shwarzheide-ből és Szepsiből is érkeztek hozzánk pedagógusok.

Diákolimpia megyei selejtező, labdarúgás

5-6. évfolyam, fiúk

I. helyezés

Szabó Tamás

Diákolimpia megyei elődöntő, labdarúgás

5-6. évfolyam, fiúk

I. helyezés

Szabó Tamás

50 éves évforduló
2012. március 02-án iskolánk fennállásának 50. évfordulója alkalmából színvonalas emléknapot szerveztünk, melynek programjain iskolánk sok- sok volt diákja és pedagógusa vett
részt. Bemutató órákat tartottunk és nosztalgiatalálkozót szerveztünk, az iskola volt diákjainak szereplésével ünnepi műsort rendeztünk, valamint iskolatörténeti kiállítást rendeztünk be.

Diákolimpia megyei döntő, labdarúgás

5-6. évfolyam, fiúk

VI. helyezés

Szabó Tamás

Résztvevők

Helyezés

Felkészítő

Iskolaátszervezések
Iskolánk az utóbbi négy évben több intézményátszervezésen esett át.
2011 szeptemberében fenntartói döntés következtében beolvadtunk a Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégiumba. Két éven keresztül tagiskolaként működtünk, - közben,
2013 januárjától állami fenntartásba kerültünk. A városi Önkormányzat helyett a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ (KLIK) lett a fenntartónk és a működtetőnk.
A 2013/14-es tanévet is intézményátszervezéssel kezdtük, hiszen két év után leváltunk a Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégiumról és ismét önálló iskolaként működünk. A
nevünk ismét a régi - egy kis módosítással - Karcagi Arany János Általános Iskola lett.

Dobd be magad
(Városi játékos környezetvédelmi vetélkedő)

8 fő felsős tanuló

II. helyezés

Nagy Brigitta,
Nyíri Nikoletta

Kiskulcsosi-kupa, labdarúgás

7-8. évfolyam, lányok

II. helyezés

Nagy Brigitta

Kiskulcsosi-kupa, labdarúgás

7-8. évfolyam, fiúk

IV. helyezés

Szabó Tamás

Szent Pál Labdarúgó Kupa

7-8. évfolyam, fiúk

I. helyezés

Szabó Tamás

Diákolimpia megyei döntő, labdarúgás

5-6. évfolyam, fiúk

III. helyezés

Szabó Tamás

Törvényi változások hatása
A 2011. évi CXC. Köznevelési törvény számos paragrafusa lépett életbe. Ezek közül leginkább érintett bennünket:
--2012 szeptemberétől az 1. és 5. évfolyamokon felmenő rendszerben bevezetésre került a
mindennapos testnevelés oktatása.
--2013 szeptemberétől - tanulóink számára megszerveztük a 16 óráig történő foglalkoztatást.
--a pedagógusok kötött munkaidejének bevezetése (32 óra az iskolában)
--a pedagógus életpályamodell bevezetése (A Pedagógus 1-be történő egységes besorolás és
az ehhez tartozó béremelés)
--A finanszírozható munkakörök szűkítése következtében megszűnt az ifjúságvédelmi felelős és a pedagógiai asszisztens álláshely iskolánkban.
--Az új NAT-ra épülő helyi tantervek bevezetésére került sor 1. és 5. évfolyamokon, új tantárgyak oktatását vezettük be: Erkölcstan, Tanulásmódszertan, Hon–és népismeret.
--Bevezetésre került az úszásoktatás a 3-4-5-6. évfolyamokon. A városi fürdő tanuszodájában - tanulócsoportonként 18 órában sor - került az úszás alapjainak oktatására.

Diákolimpia megyei selejtező, labdarúgás

7-8. évfolyam, fiúk

I. helyezés

Szabó Tamás

Diákolimpia megyei elődöntő, labdarúgás

7-8. évfolyam, fiúk

I. helyezés

Szabó Tamás

Diákolimpia megyei döntő, labdarúgás

7-8. évfolyam, fiúk

I. helyezés

Szabó Tamás

Diákolimpia országos elődöntő, labdarúgás

7-8. évfolyam, fiúk

III. helyezés

Szabó Tamás

Versenyeken elért eredményeink, melyekre büszkék vagyunk
2010/ 11- es tanév
Verseny neve
Kiskulcsosi-kupa, labdarúgás
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Résztvevők
5-6. évfolyam, fiúk

Helyezés

Felkészítő

III. helyezés Szabó Tamás

2011/ 12- es tanév
Verseny neve

2012/ 13- as tanév
Verseny neve

Résztvevők

Helyesírási verseny (Kováts tagiskola) Fodor Noémi - 4.a

Helyezés

Felkészítő

III. helyezés

Ládiné Roncsek Ilona

Katasztrófavédelmi verseny (járási
szintű)

Farkas Alexander –6.a
Farkas Sándor – 7.b
Oláh János – 7.b
Szappanos Ádám– 8.b

II. helyezés

Kovácsné Kun Eszter,
Szűcsné Kacsándi
Bernadett

Karácsonyi mesemondó verseny
(Városi Csokonai Könyvtár)

Bakó Alexa Mária - 2.a

különdíj

Miléné Gyömbér Ilona
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Meseillusztrációs rajz pályázat
(Kiskulcsos)

Tóth Vanessza - 4.b

III. helyezés

Rácz Enikő

Képkavalkád ÖKO-KÉP rajzverseny
(Kováts tagiskola)

4.a osztály tanulói

III. helyezés

Horváth – Tóth Éva,
Ládiné Roncsek Ilona

Víz világnapja rajzverseny (Vízmű)

Tóth Vanessza - 4.b

I. helyezés

Rácz Enikő

Kiskulcsosi-kupa, labdarúgás (Kiskulcsosi tagiskola)

5-6. évfolyam, fiúk

II. helyezés

Szabó Tamás

Kiskulcsosi-kupa, labdarúgás (Kiskulcsosi tagiskola)

felső tagozatos lányok

III. helyezés

Szabó Tamás

Szent Pál Labdarúgó Kupa

7-8. évfolyam, fiúk

II. helyezés

Szabó Tamás

Diákolimpia megyei selejtező,
labdarúgás

5-6. évfolyam, fiúk

III. helyezés

Szabó Tamás

Diákolimpia megyei elődöntő,
labdarúgás

5-6. évfolyam, fiúk

II. helyezés

Szabó Tamás

Diákolimpia megyei selejtező,
labdarúgás

7-8. évfolyam, fiúk

II. helyezés

Szabó Tamás

Diákolimpia megyei elődöntő,
labdarúgás

7-8. évfolyam, fiúk

II. helyezés

Szabó Tamás

Diákolimpia megyei döntő, labdarúgás

7-8. évfolyam, fiúk

III. helyezés

Szabó Tamás

Diákolimpia megyei döntő, labdarúgás - egyéni dekázó verseny

Burai Árpád – 7.a

I. helyezés

Szabó Tamás

Diákolimpia megyei selejtező,
labdarúgás

felső tagozatos lányok

I. helyezés

Nagy Brigitta

Diákolimpia megyei elődöntő,
labdarúgás

felső tagozatos lányok

II. helyezés

Nagy Brigitta

2013/ 14- es tanév

Verseny neve

Résztvevők

„Görögország” megyei rajzverseny
( a Szolnoki Verseghy Művelődési Seres István - 6.a
Ház pályázata)
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Kossuth TIT program
Környezettudatosság és kulturális örökség pályázat Pro Vértes
Közalapítvány pályázata

Csík Blanka – 4.a
Csukodi Sándor– 4.a
Farkas Viktória – 4.a

különdíj

Bosnyák Antónia

Karácsonyi mesemondó verseny
(Városi Csokonai Könyvtár)

Csukodi Eszter – 4.a

I. helyezés

Szabóné Sebestyén
Erika

Csigabiga Palota mesemondó
verseny (Városi Csokonai
Könyvtár)

Csukodi Eszter – 4.a

III. helyezés

Szabóné Sebestyén
Erika

Szent Flórián vers és prózamondó
verseny

Balogh Erik Márk-1.a különdíj

Horváth Tóth Éva

„Cigány mesterségek és hagyományok” Rajz és makett pályázat (a Kar- 38 fő alsós és felsős
cagi Cigány Kisebbségi és Nemzetisé- tanuló
gi Önkormányzat pályázata)

Minden tanAlsós tanítók és a
uló jutalmazszabadidő-szervező
va lett

Kalandozás a mesék világában
(Karcagi Cigány Kisebbségi és
Nemzetiségi Önkormányzat)

13 fő alsós tanuló

Szabóné Sebestyén
Minden tan- Erika, Horváth Tóth
uló jutalmaz- Éva, Szabó Mariann
va lett
Miléné Gyömbér
Ilona,

Megyei Tehetségkutató verseny
SNI-s gyermekek számára- vers,
ének (Kádas György Általános
Iskola, Kisújszállás)

Farkas Ádám -2.a

I. helyezés

Szabó Mariann

Kiskulcsosi-kupa, labdarúgás

5-6. évfolyam, fiúk

III. helyezés

Szabó Tamás

Szent Pál Labdarúgó Kupa

5-6. évfolyam, fiúk

II. helyezés

Szabó Tamás

Szent Pál Labdarúgó Kupa

7-8. évfolyam, fiúk

I. helyezés

Szabó Tamás

Helyezés

Felkészítő

Megyei Diákolimpia selejtező,
labdarúgás

7-8. évfolyam, fiúk

II. helyezés

Szabó Tamás

különdíj

Túrmezei Ibolya

Megyei Diákolimpia elődöntő,
labdarúgás

7-8. évfolyam, fiúk

II. helyezés

Szabó Tamás
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Záró gondolatok
A 2010- 2014. közötti időszakban az állandó változás és az alkalmazkodás jellemezte iskolánk életét, nevelőtestületünk azonban közös erővel igyekezett úgy végezni a mindennapos
munkáját, hogy a szülők és a gyerekek a változásoknak csak a számukra pozitív területét érezzék meg.
Hiszünk a pedagógiai programunk mottójául választott idézetben, mely arra biztat bennünket, hogy az akadályokat, nehézségeket le lehet győzni:
„Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk.” (Széchenyi István)
Kovácsné Szendrei Borbála
mb. intézményvezető

Karcagi Nagykun Református
Általános Iskola
Karcag városa egyike azon magyar településeknek, ahol a reformáció csodája végbement. A város történelmi arculatán a református vonások az elmúlt évszázadokban erőteljesek voltak.
A történelmi folytonosság vonala tehát visszavezet a reformációig, hiszen ismert tény, hogy
azóta mindig működött református iskola Karcagon. Iskolánknak évszázadok óta kiváltképpen
fontos missziója az, hogy hordozzák egy nép, – nemzetünk – sorsát azért, hogy keserves, igen
szoros, gyakran nehéz körülmények között legyenek e nép szellemi-lelki pajzsa, Isten óvó szeretetének hathatós, nagy eszköze.
A város legrégibb, legpatinásabb iskola-épületét 1813-18-ban építette a református egyház, a Kálvin u. 2. sz. alatt. A Református Fiúiskola épülete a Debreceni Református Kollégium tervei szerint készült. Külön működött a Református Leányiskola. Ma is fennálló épületét
1895-ben építették. A Kálvin u. 5. sz. alatttalálható.
A Karcagi Református Egyházközség 2012-ben visszavásárolta az épületet, református
nevelés-oktatás céljára. A nevelő-oktató munka 2013. szeptemberében indult. 2005-ben
került átadásra a Pap Béla nevét viselő, Varró u. 4. sz. alatt található Hitéleti Központ
és Iskola.
A történelmében és keresztyén értékrendjében több mint 337 éves múltra visszatekintő,
karcagi református oktatás és iskola szellemiségében friss, a tudományokban korszerű. Új építésű és felújított épületeiben XXI. századi.
Napjainkban városunk centrumában egy kiépült, jól felszerelt református nevelési-oktatási
központ várja az érdeklődő diákokat a régi hagyományok megőrzésére, továbbtanulási terveik megvalósítására.
Vágyunk és célunk, hogy a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola legyen a Karcag és
környéke, lakossága lelki megújulásának, ébredésének kisugárzó hatású központja. Ezért imádkozunk, ezért munkálkodunk.
A Karcagi Nagykun Református Általános Iskola pedagógiai programjában alapvető szempontunk olyan keresztyén szellemiségű iskola kialakítása, ahol a gyermek a legfőbb érték, ahol
az iskola minden dolgozója felvállalja, hogy legjobb tudása szerint feleljen meg ennek az elvárásnak.
Történelmileg nagy fordulatot jelent az egyháznak, hogy újra iskolája van. Nagyok az elvárások nemcsak a Karcagi Nagykun Református Általános Iskolával, hanem egyáltalán az egyházi iskolákkal szemben. Látni kell az alapvető különbséget mielőtt hiú reményeket táplálnánk
magunkkal szemben.
A régi iskola keresztyén - általánosabban fogalmazva - vallásos világban működött. Az új
keresztyén iskola szekularizált világban működik, amely alól nem tudjuk kivonni magunkat.
Ezért célunk az új típusú régi iskola megteremtése. Új közegben, új módszerekkel kell adnunk
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azt a többletet, amit a református iskola adhat az oktatásban-nevelésben, ezen felül a hitre nevelésben. A hit ajándék, Isten ajándéka, és ezt elfogadtatni gyermekkel, tanárral, szülővel, a keresztyén igazság lényegét kellő alázattal, okossággal és toleranciával beláttatni, ez az iskola legfontosabb feladata.
Tudjuk, hogy a következtetés nem sokat ér szeretet nélkül, a szükségletekre való odafigyelés
célt téveszt határozott erkölcsi iránymutatás nélkül, az értő figyelmet pedig feltétlenül ki kell
egészíteni a követelmények és a szükséges korlátok egyértelmű felállításával.
Iskolánk nyitott. Nemcsak azokat kívánja befogadni akik református vallásúak, hanem
azokat is, akik vállalják az iskola szellemiségét, akik a „REFI”-s családunkba kívánnak tartozni.
Iskolánk 8 általános iskolai évfolyam - programja ennek értelmében 8 évre készült. Alapvetően megőrizzük a „REFI”-s arculatát, s csak olyan programot vállalunk fel, amit a fenntartóval együtt teljesíteni is tudunk. Nevelési célkitűzéseinket közösen kívánjuk megvalósítani
nevelőkkel, gyermekekkel, szülőkkel, fenntartóval. Hivatástudat, gyermekszeretet, elkötelezettség, szakmai színvonal a tanításban, és egyszerűség, fegyelem, rend a nevelésben: „Követelek tőled, mert becsüllek”.

Szakmai munkánkról
Hagyományos tantárgyszerkezetben és óratervvel folyik az oktatás. A 2013/2014-es tanévben 19 tanulócsoportunk volt, 486 beírt tanulóval. Választható idegen nyelvek: angol, német,
orosz, latin. Az iskola fő profilja a speciális tehetséggondozás. Cél: az eredményes továbbtanulás mellett egyrészt tanulóink intellektuális képességeinek minél magasabb szintre juttatása,
másrészt a tehetség kibontakoztatásához szükséges személyiségfejlesztés (pl.: motiváció, önismeret, viselkedéskultúra stb.).
Iskolánkban emelt szintű angol nyelv oktatása folyik. Az angol nyelv tanítása már első osztályban elkezdődik. Ötödik osztálytól lehetőség nyílik a második idegen nyelv tanulására.
Első osztálytól heti egy órában néptánc foglalkozásokat iktattunk be. Néptánccsoportjaink
(„Csillagrózsa”, „Turulmadár” hagyományőrző néptánccsoportok) fellépnek iskolai, városi rendezvényeken.
Az egészséges életmódra nevelés érdekében 1996-tól – iskolánk újraindulásától – indítottuk
az úszásoktatást tanóra keretében, a városi uszodában. Tanítványaink kiemelkedő eredményeket érnek el a városi, megyei úszóversenyeken, diákolimpiákon.
Református Alma-Mater alapítványunk az iskola nevelő-oktató munkáját, a tehetséggondozást segíti. Tanulóink kiváló eredménnyel vesznek részt színvonalas tanulmányi, sport és kulturális versenyeken. Kétévenként rendezzük meg az Országos Arany János Balladamondó
Versenyt valamint a Magyar Imre Lajos Nyelvtan és Nyelvhelyesség Versenyt. Vetélkedők,
pályázatok, kiállítások, versenyek és egyéb programok színesítik iskolai oktatásunk palettáját.
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Iskolánk tagja:

- az ACSI Nemzetközi Alapítványnak,
- a Magyar Tehetséggondozó Társaságnak,
- Irodalmi Társaságoknak,
- Református Tanáregyesületnek,
- Vasárnapi Iskola Alapítványnak.

Kitüntetéseink pedagógusaink számára: - Református Nagykunságért Pedagógiai-díj,
- Madarász Imre-díj,
- Kiváló Református Tanár-díj,
- Hűségplakett.
Kitüntetéseink diákjaink számára:

- Református Alma- Mater-díj,
- Iskolánkért Emlékplakett,
- Refis Sportoló-díj.

Létszámalakulás:
Tanulói létszám

Tanulócsoportok száma

Össz. dolgozói
létszám

Ebből pedagógus létszám

2010/2011

369

18

40

29

2011/2012

406

18

42

30

2012/2013

446

19

45

32

2013/2014

486

19

46

32

2014/2015

520

20

47

33

Tanév

Az alsó tagozatban legfontosabb feladatunknak tartjuk az alapvető jártasságok, képességek
és készségek kialakítását, erősítést.
1-2. osztályban nagy hangsúlyt helyezünk az alapozásra, az olvasás és írás tanítására. Ehhez a szülők által is jól ismert szótagoló olvasástanítási módszert hívtuk segítségül.
Az alsó tagozatos oktatásunk további speciális lehetőségei:
--angol (az angol nyelv tanulása 1-8. osztályban)
--úszás (úszásoktatás a délelőtti tanórában, 2. és 3. osztályban)
--emelt óraszámban történő matematikaoktatás (1-4. osztály)
--hit- és erkölcstan
--néptánc
--képességfejlesztő órák
--Erdei iskolai programok, táborok
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Tanórán kívüli tevékenységformák:
--játszóház, gyermekjátékok, táncház ,
--tömegsport foglalkozások,
--kórus.
A délutáni nevelőmunkában - a néphagyományőrző program keretében - változatos tevékenységformák közül választhatnak a gyerekek, valamint mozgáskultúrát fejlesztünk, amely
megalapozza a tánc tanulást. A tanító - nevelő munka igazodik tanulóink életkori sajátosságaihoz. Sok játék és drámapedagógiai módszerek alkalmazása jellemzi munkákat a sokoldalú személyiségfejlesztés érdekében.
A felső tagozatban tovább folytatódik az alapozó tantárgyak tanítása.

Tanórán kívüli tevékenységformák:
--sportkörök,
--természetjáró szakkör, lovaglás,
--Biblia szakkör (kézműves foglalkozás),
--nyelvi blokkunk kínálata: német, latin, orosz,
--alapfokú nyelvvizsgára való felkészítés,
--történelem, matematika, magyar előkészítő,
--további szakkörök biztosítása, igény szerint.

Országos kompetenciamérés eredménye

2012

Országos
átlag

Iskola
átlaga

Országos
átlag

2013
Iskola
átlaga

Országos
átlag

Iskola
átlaga

Országos
átlag

Iskola
átlaga

Szövegértés
6. évf.

1483

1641

1465

1589

1472

1574

1497

1606

8. évf.

1583

1641

1577

1701

1567

1601

1555

1647

Matematika
6. évf.

1498

1568

1486

1656

1489

1599

1489

1650

8. évf.

1622

1680

1601

1759

1612

1677

1620

1771
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Végzett tanulók létszáma

38

42

44

37

Gimnáziumban tanultak tovább

26

28

30

22

Szakközépiskolában tanultak tovább

11

12

12

14

Szakiskolában tanultak tovább

1

2

2

1

2012/2013-as tanév kiemelkedő versenyeredményei:

Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve
2011

Továbbtanulási mutatók:
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
tanévben tanévben tanévben tanévben

Az felső tagozatos oktatásunk speciális lehetőségei:
--matematika magasabb óraszámban történő tanítása,
--magyar nyelv és irodalom magasabb óraszámban történő tanítása,
--testnevelés magasabb óraszámban történő tanítása,
--hit- és erkölcstan,
--egyházi énekek tanítása.

2010

Pályaválasztás, továbbtanulás:
8. osztályos diákjaink számára minden évben kiemelt feladat a pályaválasztás, a továbbtanulás. Folyamatosan tájékoztatjuk tanulóinkat és szüleiket a középiskolák által felkínált lehetőségekről. Minden évben részt veszünk a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központban megrendezett Térségi Középiskolák Börzéjén. Nagy az érdeklődés a pályaválasztási szülői értekezleteken.
Tanulóink minden évben sikeresen felvételiznek a vidéki és a helyi középiskolákba. A továbbtanulási arány 100%-os. A sikeres felvételit a következő középiskolai előkészítő foglalkozásokkal segíti az iskola:
--matematikai, magyar nyelv és irodalom, angol középiskolai előkészítő.

Jedlik Ányos Matematikaverseny Regionális Döntő
2013. március 13.
Nagy Zsuzsanna
7.b osztály
Bakó Noémi
7.b osztály
Szentesi Tibor
4. c osztály
Csontos György
5.b osztály
Vinis Máté
6.b osztály
Tóth Gergely
6. b osztály

III. helyezés
IV. helyezés
II. helyezés
II. helyezés
IV. helyezés
IV. helyezés

Országos Történelemverseny megyei döntője
Tóth Zoltán
8.b osztály

III. helyezés

XV. Jedlik Ányos Országos MATFIZVERSENY országos döntő
Szentesi Tibor
4.c osztály
Csontos György
5.b osztály

V. helyezés
I. helyezés

XXI. Kaán Károly Országos Természet és Környezetismereti Verseny megyei forduló
Birizló Zsófia
5. a osztály
I. helyezés
Tóth Luca
5. a osztály
II. helyezés
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Teleki Pál Országos Földrajz – Földtan Verseny megyei döntője
Körmöndi Dóra
8.b osztály
Nagy Zsuzsanna
7.b osztály

V. helyezés
VI. helyezés

XXIII. Herman Ottó Országos Biológia Verseny megyei fordulója
Valikovics Anna Dóra
8.a osztály
Bíró Anita
8.b osztály

I. helyezés
III. helyezés

XXIII: Herman Ottó Országos Biológia Verseny országos fordulója
Valikovics Anna-Dóra
8.b osztály

II. helyezés

2013/2014-es tanév kiemelkedő versenyeredményei:
Molnár Anna Matematika Emlékverseny
Szentesi Tibor
5.o.
Csontos György
6.o.
Vinis Máté
7.o.
Nagy Zsuzsanna
8.o.
Benkő Gyula komplex országos tanulmányi verseny
református általános iskolánk

II. helyezés
I. helyezés
I. helyezés
I. helyezés

III. helyezés

Nagykunsági – Nagy - Sárréti Balogh János természetismereti és környezetvédelmi vetélkedő
Cs. Szabó Hanna Virág
7.o.
I. helyezés
Veres Csilla
7.o.
II. helyezés
Curie Környezetvédelmi emlékverseny területi döntő
Csizmadia Csilla
Tóth Anna
5-6. évfolyam
Cs. Németh Csaba
Birizló Zsófia
Kovács Áron
Tóth Luca

5-6. évfolyam

Curie Matematika Emlékverseny Területi Döntő
Csontos György
6.o.
Vinis Máté
7.o.
Nagy Zsuzsanna
8.o.
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I. helyezés

II. helyezés

IV. helyezés
V. helyezés
I. helyezés

Jedlik Ányos Országos Matematika Verseny Területi döntő
Vinis Dóra
4.o.
Szentesi Tibor
5.o.
Csontos György
6.o.

IV. helyezés
II. helyezés
I. helyezés

Jedlik Ányos Országos Fizika Verseny Területi döntő
Tóth Gergely
7. o.
Vinis Máté
7.o.

III. helyezés
III. helyezés

Teleki Pál Földrajz - Földtan Verseny megyei fordulója
Fazekas Sándor
7.o.

III. helyezés

Jedlik Ányos Országos Fizika Verseny Országos döntő
Szentesi Tibor
5.o.
Csontos György
6.o.

IV. helyezés
IV. helyezés

Karcagi Szent Flórián Vers-és Prózamondó Verseny Döntő
Putyora Orsolya
2.o.
Vetró Viktor
7.o.

III. helyezés
III. helyezés

Kozma László Informatika Alkalmazói Tanulmányi Verseny XII. Országos Döntője
református általános iskolánk
IV. helyezés
Kaán Károly Természet Verseny területi döntő
Birizló Zsófia
6.o.
Tóth Luca
6.o.

I. helyezés
II. helyezés

Kaán Károly XXII. Országos Természet Verseny
Birizló Zsófia
6.o.

IX. helyezés

Őseink nyomában Területi Hon-és Népismereti Verseny
Szabó Szilvia
5.o.
Kállai Marcell
5.o.
Balaskó Ádám
5.o.
Vincze Péter
6.o.
Sántha Máté Imre
8.o.

I. helyezés
II. helyezés
IV. helyezés
II. helyezés
IV. helyezés

Lehetőségeinkhez mérten sokféle emelt szintű oktatással, széles körű fakultációs rendszerrel,
képességfejlesztő órákkal kívánjuk elérni, hogy valamennyi tanulónk megtalálja a képességeinek és érdeklődésének legmegfelelőbb iskolai csoportot és tanulási lehetőséget.
Református iskolánkban értékek közvetítésével kívánunk nevelni. Az élet tiszteletére, a természet szeretetére, az emberi munka megbecsülésére, az igazság feltétlen tiszteletére és igényére.

289

Szent Pál Marista Általános Iskola

Elérhetőségeink
Karcagi Nagykun Református Általános Iskola
székhely: Karcag, Kálvin út 2. ,telephely: Varró út 4., Kálvin u. 5.
Igazgatótanács elnöke:
Nt. Koncz Tibor elnök-lelkész.
Igazgató asszony:
Földváriné Simon Ilona.
Honlap :
www.nagykunreformatus.hu/
E-mail:
refi@freemail.hu
Igazgató tel.:
59/503-206, +36 30 627-8612
Titkárság tel/fax:
59/400-577
Földváriné Simon Ilona
igazgató asszony

Ne fáradjunk bele a jótettbe,
mert, ha bele nem fáradunk,
annak idején aratni is fogunk.”
(Szent Pál Galata levél 6,9.)

Az iskola létrehozásának rövid bemutatása
A karcagi római katolikus iskolát a 18. század vége felé alapították, az 1769-ben életre hívott
egyházközség gyerekei részére. Működése a megalapítástól folyamatos volt. Az egyházközség
lélekszámának gyarapodás miatt 1913-ban új, a korábbinál lényegesen nagyobb épület emelését határozták el, ám az elképzelés a világháború miatt másfél évtizedig terv maradt. A készülő
világválság árnyékában nem lépett volna előre a szándék, ha nincs Klebersberg Kunó kultuszminiszter. Az ő jóvoltából történt, hogy a minisztérium átvállalta az építkezés költségeinek 90
%-át. Ez a segítség befejezéshez segítette a katolikus leányok részére emelt elemi iskola épületét. A kivitelezés folytán a leányok emeletes iskolába járhattak. Az oktatást a Salvator rend öt
nővére kezdte meg 1930-ban.
1948-ban ezt az intézményt is államosították, s azóta Állami Általános Iskola, majd pedig
Zádor Úti Általános Iskola néven működött. Az évek hosszú sora alatt a főépület bejárata felett
a katolikus jelvények, és az iskola eredeti nevének felirata uralkodott.
Először 1994 őszén vetődött fel a katolikus iskola újraindításának gondolata, de az akkori
vezetés ezt fenntartással fogadta, és lekerült a napirendről. 2008 tavaszán ismét felvetődött egy
keresztény iskola alapításának gondolata, amelyet a karcagi családok is támogattak, így a korábban is az egyházközség tulajdonában lévő épület 2009-ben visszakerült jogos tulajdonosához, és a Zádor Úti Általános Iskola jogutódjaként az Egri Főegyházmegye megalapította a
Szent Pál Katolikus Iskolát.
A szellemiségében és fenntartójában megújult iskola a Mária Iskolatestvérek Katolikus
Szerzetesrend négy tagjának aktív közreműködésével kezdte meg tevékenységét. A nevelő-oktató munkában való egyévnyi sikeres együttműködést követően az újabb fenntartóváltás igénye jelentkezett a Szerzetesrend részéről, melynek eredményeként 2010. augusztus 31-től az
Egri Főegyházmegye iskolánk tulajdonosi és fenntartói jogát a Mária Iskolatestvérek Szerzetesrendnek adta át. 2010. szeptember elsejétől intézményünk Szent Pál Marista Általános Iskola néven működik tovább.
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Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend
A rend alapítója egy francia pap, Champagnat Szent Marcellin volt (1789-1840). Olyan időben élt, amikor Európában nagy kulturális, politikai és gazdasági felfordulás volt, amelyet egyaránt jellemezte egyfajta társadalmi és egyházi válság. Ilyen környezetben nevelkedett és tanult
Champagnat. Ez volt a háttér, amely Marcellint a Mária kistestvérei szerzetes intézmények alapítására ösztönözte, amelynek tagjait Marista Testvérként ismerik szerte a világon.
A Maristák felszentelt testvérek. Arra szentelték fel őket, hogy Mária példája által Jézust kövessék és közösségben éljenek. A szerzetesi család tevékenysége kiterjed a világ 5 kontinensére, 79 országban vannak jelen.
A Maristák fő missziója a gyermekek és a fiatalok nevelése, különösképpen a legszegényebbeké, és azoké, akik körülményeikből adódóan hátrányt szenvednek. Az oktatásban ugyanolyan fontosnak tekintik a keresztény hitet, mint az általános ismereteket. Számukra a nevelés
nem korlátozódik kizárólag az iskolai oktatásra, éppen olyan fontossággal bír az iskola falain kívül végzett nevelés. Éppen ezért nemcsak az iskolában dolgoznak, hanem számos testvér
szervez délutáni és hétvégi foglalkozásokat, valamint táborokat, stb.
A Rend világszerte 870 oktatási intézményt tart fent. Magyarországon egy szociális intézményt működtet Esztergomban „A Mi Házunk Marista Közösségi ház” néven, és egy iskolát
városunkban, Karcagon Szent Pál Marista Általános Iskola néven.

A Marista nevelés jellegzetességei
A jelenlét. A fiatalok közötti jelenlét a marista szellemiség és nevelési stílusra jellemző sajátosságok közül a leginkább pedagógiai vonás. Ez képezi a nevelési tevékenység magját, lényegében azt mondhatjuk a marista pedagógia, a Jelenlét Pedagógiája.
Az egyszerűség. Azok a körülmények, amelyek között az egyszerűség a legnagyobb erővel
megnyilvánul, a személyek közötti kapcsolatokban találhatók.
Az alázatosság. A fiatalok körében kifejtett tevékenységek lényege a mindennapokban folyik. Nevelni azt jelenti, hogy „jót csendben cselekedni”.
A szerénység. A testvérek elutasítják a szélsőségeket és a szertelenséget, felismerik a nevelő
testületben a helyüket, szerepüket.
A munka szeretete a közösen végzett munka testvériséget teremt, létrehozza a közösséget,
felkelti a csoportban végzett munka ízét, és a többi gyermekkel és fiatallal való kapcsolat révén
alakítja a személyiséget.
Mária, mint példakép Nevük Máriáé (=Marista) Champagnat atya szerint nemcsak a nevét
kell átvenni, hanem létezési és cselekvési módjának egészét is
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Egyedivé azt teszi intézményünket, hogy:
--nevelő-oktató munkánk a keresztény értékrendre épít, biztosítja a keresztény gondolkodás
jelenlétét,
--Marista nevelési elveket és módszereket alkalmaz,
--korszerű, változatos tevékenységkínálatot nyújt tanulóink számára.
Nevelő-oktató tevékenységünket a gyermekek mindenek felett álló érdekének tiszteletben
tartásával végezzük. Magunkénak valljuk azt a gondolatot, hogy „az eredményes nevelés legalapvetőbb feltétele: szeresd a gyermeket, mindegyiket egyformán.” Ezen alapelv szerint a nevelési stílusunkat a marista nevelés jellegzetességei határozzák meg.
A jelenlét jegyében
--a nevelést-oktatást egész napos iskolaként szervezzük meg
--a tehetségfejlesztésre különböző szakköri foglalkozások megtartásával kívánunk lehetőséget biztosítani
--felső tagozaton tanulószobát szervezünk, ahol a rendszeres tanulást tanári felügyelet és ósegítségadás támogatja, de szabadidős tevékenységek végzésére is lehetőséget ad
Az egyszerűség jegyében
--tanórák vezetése során a frontális osztálymunka mellett kooperatív tanulási technikákat, az
egyéni-, páros-, és csoportmunka módszereit egyaránt alkalmazzuk
--a gyermeki képességek eltérő fejlettsége elkerülhetetlenné teszi számunkra a differenciált rétegmunka alkalmazását, az egyéni differenciálást
--megoldjuk a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulóink rehebilitációját, a szakértői véleményekben előírtaknak megfelelően
--a rászoruló gyermekeknek gyógytestnevelési foglalkozásokat tartunk
A családias szellem jegyében
--a keresztény hitélet aktív jelenlétét a hittanórákkal, és az egyházi ünnepekről való bensőséges megemlékezésekkel biztosítjuk
--a szülők kérésére cigány kisebbségi oktatást is folytatunk
--iskolai könyvtárat biztosítunk
--biztosítjuk az infokommunikációs eszközökhöz a hozzáférést
--a szabadidős foglalkozások nagy választékát kínáljuk (pl. kirándulások, táborok, tánc-tanulás, kézműves foglalkozás, vetélkedők stb.)
A munka szeretete jegyében
--rendszeres sportolási lehetőséget biztosítunk a diáksportköri foglalkozásokon
--az időszakos, vagy tartósan „lemaradó” gyermekeknek felzárkóztató korrepetálásokat tartunk
--a projektmódszer, a maga problémamegoldó és aktív tevékenységekre épülő sajátosságával,
iskolai szinten projekt-hét formájában van jelen iskolánkban
--támogatjuk a demokratikus alapokon működő diákéletet, az öntevékeny diákönkormányzatot
--törekszünk a tehetségek felfedezésére, támogatjuk kiemelkedő képességeik kibontakozását
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Mária példájának követése
--arra törekszünk, hogy diákjaink fedezzék föl Jézus személyét,értsék meg mit jelent ma kereszténynek lenni
--lehetőségek szerint szentségekre való felkészítést szervezünk
--hittanórákon a tananyag elsajításán túl, segítjük a fiatalokat abban, hogy megtalálják azokat
az értékeket, melyek életüket irányítani fogják
--spirituális élményekre alkalmat adó lehetőségeket szervezünk, pl. diákmisék, lelki gyakorlatok…
--a tanév adott időszakaiban gondosan előkészített liturgiákon ünnepeljük hitünket (adventi gyertyagyújtások, élő betlehemi kiállítás, házszentelés, hamvazkodás, passiójáték, máriás
tiszteletek, Szent Marcellin napja…)
--figyelmet fordítunk a vallásos szimbólumok fontosságára, pl. imádság helyére és rendszeres
időpontjaira, a termekben Máriára emlékeztető díszítések elhelyezésére…
--diákjainkat bevonjuk karitatív tevékenységekbe (szolidaritási akciók)

Tárgyi feltételek
Fejlesztések, felújítások
Iskolánk fenntartója lehetőségeihez mérten igyekszik biztosítani az iskolaépület felújítását,
korszerűsítését, a korszerű nevelő-oktató munkához szükséges feltételeket biztosítani.
Intézményünk rendelkezik tornateremmel, tornaszobával, szabvány méretű lelátóval rendelkező kézilabda pályával, természettudományos, művészeti, informatika szaktanteremmel, két
fejlesztő szobával, könyvtárral, korszerű ebédlővel, szülői fogadószobával, iskolai ünnepségek
rendezésére alkalmas közösségi teremmel.

TÉMA
2010-2011-es tanév

Személyi feltételek
Az iskolában folyó nevelő-oktató munkát a következő személyi állománnyal láttuk el:
2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

pedagógusok

29

26

25

26

20

szerzetes testvér

4

4

4

3

3

gyermek-és ifjúságvédelmi fel.

1

1

1

1

-

pedagógiai asszisztens

2

2

2

2

-

szabadidő szervező

-

-

-

-

0,5

könyvtáros

-

-

-

-

0,5

gazdasági vezető

1

1

1

1

1

számviteli üi., gondnok

1

1

1

1

1

iskolatitkár/pedagógiai munkát
segítő

1

1

1

1

1

karbantartó

1

1

1

-

-

konyhás

2

2

2

2

2

takarító

5

4

3

3

2

összesen

47

43

41

40

31
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FORRÁS/ÖSSZEG

oktatási- szemléltető eszközök

220.000Ft költségvetés
2011-2012-es tanév

Lapos tetős épület
--lapos tetős épület tetejének kialakítása,
--födém szigetelése,
--fejlesztő szoba kialakítása,
--kézmosók, ivókutak elhelyezése,
--irattár kialakítása

fenntartói finanszírozás

Zárda épület
--tetőszerkezet javítása, héjazat cseréje
--a mosdó szigetelése, tetejének lefedése

fenntartói finanszírozás

„Zöld” épület
--a tetőtérben közösségi tér, raktár kialakítása
--3 tanterem járólapozása
--a gyermek WC-ben elválasztó falak beépítése

fenntartói finanszírozás
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Továbbképzések
--az iskola valamennyi gyermekek által használt csapjai
energiatakarékosra való kicserélése
--a konyhába ipari mosogatógép beszerelése
fenntartói finanszírozás
--a tornaterem, tornaszoba parkettájának felújítása
--a tornaöltözők, mosdó helyiségek teljes felújítása
--új kazán beépítése a tornaterembe, az ajtók műanyagra
való cseréje
nevelés-oktatás szakmai feltételeinek biztosítása
--26 tanulói számítógép
--egyéb eszköz, szemléltető eszköz vásárlása

Iskolánk fenntartója a Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend fontosnak tartotta, hogy megismerkedjünk a rend kialakulásával, a rend alapítójának életével, a marista nevelési elvekkel, a
marista pedagógiával. Így az iskola minden dolgozója egy két éves marista képzésen vett részt,
melyet egy hetes zarándoklat zárt Franciaországban. Az út alkalmával megismerkedhettünk
Szent Marcellin szülőhelyével, életútjával, tevékenységével, a marista misszió mindennapjaival.
Iskolánk vezetése fontosnak tartja a pedagógusok módszertani megújulását, új korszerű ismeretek megszerzését. Ennek érdekében támogatja a pedagógusok továbbképzését, az állami
normatív támogatás megszűnésével jelentős fenntartói támogatást biztosít erre a célra.

fenntartói finanszírozás
költségvetés
Továbbképzések

sportpálya lelátójának felújítása, a pálya aszfaltozása

fenntartói finanszírozás
továbbképzés megnevezése

2012-2013-as tanév
nevelés-oktatás szakmai feltételeinek biztosítása
--tantermek ajtóinak cseréje
--folyosók csempézése
--tantermek lambériázása
--a Zárda épület emeletén lévő tantermek födémcseréje

410.000Ft költségvetés

fűtéskorszerűsítés három épületben, két épületen
nyílászárók cseréje, külső hőszigetelés

296

helyesírás-készség fejlesztése

3

népi játékok, néptánc módszertan

1

a kompetenciaközpontú anyanyelvi nevelés útjai az alapozó szakaszban

2

számítógép és internet alapismeretek

6

szorobánhasználat

1

informatikai alapozó képzés (digitális eszköz használata előtt)

6

kölyökatlétika

1

a tanulók fizikai állapotának és edzettségének módszertana

4

interaktív tábla használatának módszertana

19

a közoktatásban matematikát oktatók szakmai, módszertani, didaktikai továbbképzése

2

fenntartói finanszírozás

2013-2014-es tanév

--karbantartási anyagok
--gépek, berendezések karbantartása
--ingatlan karbantartás
--működéshez szükséges eszközök
--oktatáshoz használt anyagok
--tárgyi eszközvásárlás

résztvevők
száma

800.000 Ft
költségvetés

kb. 40 millió Ft értékben,
egyrészt KEOP-os pályázat,
másrészt fenntartói finanszírozás
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Tanulói adatok
2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

tanulólétszám

215

209

218

202

fiú

122

114

118

100

lány

93

95

99

102

magántanuló

3

2

3

1

állami gondozott

5

5

3

1

egész napos

-

-

-

201

iskolaotthonos

111

106

108

-

tanulószobás

40

45

67

-

Nagy Józsefné
intézményvezető

Karcagi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
2010-2014.
Iskolánk néhány fontosabb állomása évszámokban
Karcagon 1947-től van intézményes zeneoktatás. Az oktatás a „Kultúrházban”, a mai Déryné
Kulturális Központban indult be három tanárral, három tanszakon, 140 tanulóval.
Ez a tanulólétszám, illetve a képzési paletta- figyelembe véve az évek során a városban élők
igényeit – mára szélesebb kereteket öltött. Napjainkban az iskolának 200 növendéke, és a zeneművészeti ág mellett helyet kapott a képzőművészet oktatás is. A tizennégy hangszeres - fuvola, furulya, klarinét, trombita, vadászkürt, harsona, tenorkürt, tuba, hegedű, brácsa, cselló,
ütő, szolfézs, magánének- szakág mellett a képzőművészeti tantárgy oktatása folyik, tizenhárom tanár irányításával.
A megalakulás óta eltelt időszakban számos változáson és innováción ment keresztül a város
zeneiskolája, művészeti iskolája. Intézményünk 2005. évtől vette fel és viseli a kiváló magyar
zeneszerző, zongoraművész Erkel Ferenc nevét.
Iskolánk életében, működésében a 2007-es év eredményezett változást. A 3/2002. (II. 15.) OM
Rendelet alapján az alapfokú művészetoktatási intézmények 2007. évi minősítő eljárásának
eredményként a KIVÁLÓRA MINŐSÍTETT ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY címet nyerte az iskola.
Az intézmény fenntartója 2012. december 31.-ig Karcag Város Önkormányzata volt, 2013 januárjától ezt a feladatot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át.

Nevelési, pedagógiai munkánkról
Kiemelt célunknak tekintjük, hogy növendékeinket a művészeti iskolában eltöltött tanulmányi évek alatt megismertessük a közösségi, művészeti tevékenység szépségeivel, a közös zenélés, az éneklés, az alkotás - semmi mással nem helyettesíthető - élményével.
Fontos feladatunk a hangszeres és vokális és a képzőművészeti műveltség megalapozása, fejlesztése, valamint a tanulók többségének tudását olyan szintre fejleszteni, hogy képesek legyenek amatőr muzsikálásra kamaraegyüttesekben, vagy zenekarban, énekkarban. A képzőművészet alapjainak elsajátításával pedig „kulcsot” adni növendékeink kezébe a minél szélesebb
körű önkifejezéshez. Nem utolsósorban pedig az átlagosnál jobb képességű zenei-művészeti
pályát választó és arra alkalmas növendékeket felkészíteni közép, vagy felsőfokú intézményekben való továbbtanulásra.
Fő cél, hogy a tanulók ne szakadjanak el a művészettől iskolai tanulmányaik befejezésével,
hanem felnőtt korban is keressék a kapcsolatot az érdeklődésüknek megfelelő kulturális közös-
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ségekkel. Az érzelmi és esztétikai nevelés eszközeivel - zene, képzőművészet - kívánunk hozzájárulni a sokoldalú, érett, kreatív személyiség kialakításához.
Az egyéni hangszeroktatás mellett az együttmuzsikálás megszerettetése az intézményi Pedagógiai Program kiemelt célkitűzése. Ennek eredményeként működik:
--a cselló-együttes,
--a rézfúvós együttes,
--az énekkar, és a
--hangszeres kamaracsoportok
Növendékeink nagyon jó eredményekkel szerepelnek országos, megyei zenei tanulmányi
versenyeken, fesztiválokon. Iskolánk ad otthont és szervezi a kétévente megrendezésre kerülő Megyei Rézfúvós Versenyt.
Karcag város életében fontos szerepet tölt be a művészeti iskola, hiszen növendékei és tanárai produkcióikkal rendszeresen részt vesznek a társintézmények és a civil szervezetek rendezvényein és a városi rendezvényeken egyaránt, s az ott elhangzott zeneművekkel emelik azok
kulturális értékét.
Saját szervezésű rendezvényeink is tartópillérei az iskolánkban folyó zenei, pedagógiai,
nevelő munkánknak. Ilyenek események a
--növendékhangversenyek
--tanszaki hangversenyek
--megemlékezés a Zenei világnapról, Idősek Világnapjáról
--Erkel névadónkra emlékező koszorúzással egybekötött ünnepi hangverseny
--karácsonyi hangverseny
--kamaracsoportok hangversenyei.
-A magasabb osztályos növendékeink és az iskolánkból „kinőtt” tanulók tanáraikkal együtt
a Városi Szimfonikus Zenekarban és a Városi Vegyeskarban kamatoztatják zenei ismereteiket.

Jövőképünk
Intézményünk nagy hangsúlyt fordít arra, hogy mindig a környezet elvárásainak és igényeinek tükrében, azok figyelembevételével végezze mindennapi tevékenységét. Fontosnak tartjuk
a „minőségi” művészetoktatást és hivatásunk művelését, ezért mindenkor egy olyan iskola szeretnénk lenni, ahol rendelkezésre állnak a megfelelő személyi, tárgyi, anyagi feltételek, és amely
barátságos, nyugodt munkahely ahová nap, mint nap szívesen jön az ember. Ahol biztosítva
van hosszú távon a gyerekek szakmai, szellemi, esztétikai, lelki fejlődése. Ennek elengedhetet-
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len feltétele a tanárok kellő kompetenciával való rendelkezése, ezért továbbképzéseken vesznek
részt, ahol újra és újra felfrissíthetik, bővíthetik ismereteiket. Fontos, hogy elismert és megbecsült legyen a munkánk szűkebb és tágabb környezetünkben egyaránt. Így kiemelt figyelmet fordítunk partnereinkre és igyekszünk az Ő elvárásaiknak tükrében végezni hivatásunkat.
2011. kora őszén tizennégy lelkes és a zenekultúra iránt elkötelezett alapító közreműködésével megalakult a Kun- Orgonda Zenebarátok Közhasznú Egyesület.
Az egyesület célja nem más, mint a zenekultúra, a karcagi zenekultúra értékeinek ápolása,
muzsikáló, éneklő közösségek tevékenységének támogatása. Zenei, énekkari találkozók, fesztiválok szervezése, továbbképzések támogatása. Fontos feladatunknak tekintjük a nemzetközi
kapcsolatok építését, ápolását, elsősorban Karcag testvérvárosainak művészeti csoportjaival folyamatos együttműködést szeretnénk a magyar zenei mozgalom fejlődésében érdekelt állami,
társadalmi szervezetekkel, egyházi, valamint gazdasági társulásokkal, vállalkozásokkal.
Kiemelt cél pedig a Karcagi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolába járó növendékek,
illetve az intézmény rendezvényeinek támogatása, továbbá a karcagi Szimfonikus Zenekar,
valamint a Karcag Város Vegyes karának támogatása.
Tanév

Zeneművészet

Képzőművészet

2010-2011

361 fő

51 fő

2011-2012

156 fő

30 fő

2012-2013

172 fő

27 fő

2013-2014

167 fő

17 fő

Az Egyesület elérhetősége: 5300 Karcag, Szabó József utca 1.
Számlaszámunk: K&H Bank Zrt. 10404522-50526589-70671009
Adószámunk: 18223581-1-16

Tel: 0659/503-281

A növendéklétszám alakulása:
2011-ben művészeti pályán folytatták tanulmányaikat:
--Szűcs Attila
magánének,
tanára: Sáray Mária
--Parázsó Gábor
tuba,
tanára: Soós Pál
--Bérczi Emese
képzőművészet,
tanára: Szilágyiné Baranyi Judit

Versenyeredményeink
2010-2011-es tanév
A II. Nemzetközi Hegedűfesztiválon Különdíjban részesült Vass Márton
A VI. Megyei Kamarazene fesztiválon öt kamaracsoport képviselte iskolánkat. Innen Kiemelt nívódíjjal, nívódíjjal tértek haza növendékeink.
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A XVI. Megyei Rézfúvós versenyen trombitás, harsonás, baritonos és tubás növendékeink öregbítették intézményünk szakmai hírnevét: Fenyődi Attila Botond- trombita I. helyezés , Vinis Máté harsona I. helyezés, bariton II. helyezés, Parázsó Gábor tuba I. helyezés,
Szendrei Gergő harsona III. helyezés.
II. Regionális Csellóverseny - Kisvárda
Kiemelt nívódíjban részesültek: Tóth Tina, Kovács Luca, Kovács Balázs
Nívódíjban részesültek: Czinege Lajos, K. Nagy Rebeka. Felkészítő tanáruk: Urbánné Tóth
Klára
XII. Országos Lubik Imre Trombitaversenyen Zalaegerszegen részt vett: Fenyődi Attila
Botond
XIII. Országos Friss Antal Gordonkaverseny területi válogatóján Debrecenben színvonalasan képviselte intézményünket: Kovács Balázs, Kovács Luca és K. Nagy Rebeka.

2011-2012-es tanév
Országos Lubik Imre Trombitaversenyen (Zalaegerszeg 2011. október 27-30) Iskolánkból
részt vett Fenyődi Attila Botond
XV. Jász-Nagykun- Megyei Szolfézsverseny, Mezőtúr
Kovács Balázs I. korcsoportban III. helyezést ért el, Kovács Luca daléneklésért különdíjban részesült.
XIII: Országos Friss Antal Gordonkaverseny területi válogatója, Debrecen
Iskolánkból Kovács Balázs (I. korcsoport), Kovács Luca (II. korcsoport), K. Nagy Rebeka
(III. korcsoport) indultak és szépen szerepeltek.
III. Nemzetközi Zongorafesztivál, Törökszentmiklós, 2012. március 30.-31.
Tóth Luca a I. korcsoportban arany minősítést, Darók Illés Dávid I. korcsoportban ezüst
minősítést szerzett. A fesztiválon Andorkó Boglárka zongorista növendékünk is részt vett és
szépen szerepelt.
XV. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rézfúvós Verseny, Karcag, 2012. március 22.
Fenyődi Attila Botond trombita III. korcsoport I. helyezés. Vincze Péter és Kolozsvári Patrik trombitás növendékek is szép produkciókkal képviselték iskolánkat a versenyen. Szendrey
Gergő harsonás növendékünk IV. korcsoportban II. helyezést, Vinis Máté ugyancsak harsonás
növendék a II. korcsoportban ugyancsak II. helyezést ért el.
III. Kisvárdai Regionális Csellóverseny
Tótkomlósi Edina Eszter, Czinege Lajos és Tóth Tina Kiemelt Nívódíjban, Kovács Luca, Ko-
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vács Balázs Nívódíjban részesültek, K. Nagy Rebeka Dicséretben részesült. A Cselló együttes
is részt vett a rendezvényen ahol produkciójukkal képviselték iskolánkat. A csapat tagjai: Kohári Mónika, K. Nagy Rebeka, Németh Csilla, Tótkomlósiné Balogh Eszter, Tóth Tina, Nagy
Blanka, Kovács Balázs, Czinege Lajos, Kovács Luca, Czinege Orsolya.
X. Országos Mélyrézfúvós Verseny (Kiskunfélegyháza 2012. június 8-10.)
Vinis Máté harsona I. korcsoport
A Képzőművészet tanszak eredményei:
--Szolnoki Csokoládéfesztivál Országos rajzverseny Németh Judit 3. helyezés, Nagy Viktória 2. helyezés
--Magyar Kultúra Napja kötelező olvasmány illusztrálás városi rajzverseny Németh Judit 1.helyezés, Halter Vivien különdíj, Kiss Virág 2. helyezés, Deli Erika 3.helyezés.
--Kalandra fel! Városi rajzpályázat Mészáros Lilla Glória 1. helyezés, Szentesi Tibor 2. helyezés, Petri Viktória 3. helyezés.
--Aranyos hét illusztrációs rajzverseny városi 3. helyezés Mészáros Vivien Kitti
--A Víz világnapja városi rajzpályázat 1. helyezés Csizmadia Csilla (3-4 osztályos korcsoportban), 1. helyezés Emődi Réka (1-2. osztályos korcsoportban)
--Europe Direct megyei Andersen mese illusztrációs verseny, Szolnok: különdíjat kapott
Lazányi Bernadett, Szentesei Tibor és Petri Viktória rajza pedig bekerült a kiállításra.
--Országos Bibliaillusztrációs verseny 1. helyezés Mészáros Lilla Glória (3-4 osztályos
korcsoport) 1. helyezés Mészáros Vivien Kitti (5-6 osztályos korcsoport)
--Nemzetközi rajzverseny 1. helyezés Gulyás Vanda (francia, lengyel, bolgár és magyar
testvérvárosok összetartozását jelképező postabélyeg készült rajzából, melyet Franciaországban árusítanak.
--Szent Pál Marista Ált. Isk. Pünkösdi rajzpályázatán Emődi Réka Különdíjat kapott.
Művészeti pályán továbbtanuló növendékek
--Szentesi Katalin
képzőművészet Nyíregyházi Képzőművészeti Gimnázium
--Erdei Fruzsina
magánének
Ady Gimnázium dráma szak
--Rusói Fanni
magánének
Ady Gimnázium dráma szak

2012-2013-as tanév
2013. február J. N. Szolnok Megyei Fafúvós verseny
Varga Petra fuvola I. helyezés
2013. Szolnok J. N. Szolnok Megyei Kamarazenei verseny
I. helyezés: Cselló együttes
K. Nagy Rebeka,Czinege Lajos,Tóth Tina, Kohári Mónika, Németh Csilla, Nagy Blanka, Ko-
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vács Luca, Kovács Balázs, Czinege Orsolya, Tótkomlósiné Balogh Eszter. Ütőhangszereken
közreműködtek: Urbán Andrea és Fazekas Enikő.Zongorán közreműködött: Darók Illés Dávid
I.helyezés : Zongoratrió Tagjai: Fátyol Norbert - hegedű, Kovács Luca - cselló, Tóth Luca zongora
II.helyezés : Marimba duó
Tagjai: Fazekas Enikő és Urbán Andrea
III.helyezés: Zongora négykezes: Tagjai: Tóth Luca és Darók Illés Dávid
Különdíj: Ütni jó együttes.
Tagjai: Erdei Krisztina,Urbán Andrea, Fazekas Enikő,
Sipos Patrik, Csanádi Zádor, Székely Lea, Soós Judit, Fenyődi Robert, Nagy Zsófia, Kovács
Gergely,
Oklevél: Zongora négykezes
Tagjai: Mihály Kata és Mihály Panna
A verseny legeredményesebb iskolája cím: Erkel Ferenc AMI
Tiszafüreden zajlott a Megyei Rézfúvós verseny. Itt is nagyszerű eredmények születtek: Fenyődi Attila Botond trombitaszakos növendék I. helyezést ért el, Vinis Máté harsonás szintén I.
díjat kapott Vincze Péter trombitás emléklapot vehetett át
A Kunhegyesen megrendezésre kerülő Kistérségi Népdaléneklési Versenyen iskolánkat
két tanuló képviselte, akik Vas megyei népdalcsokrokat adtak elő: Sz. Nagy Nóra Janka az 1.
korcsoportban I. díjat, Egyed Judit a 2. korcsoportosok versenyében II. helyezést ért el.
A IV. Kisvárdai Regionális Csellóverseny eredményei: Tótkomlósi Edina Eszter 1. o. – kiemelt nívódíj, Czinege Lajos 2. o. – dicséret, Kovács Balázs 2. o. – kiemelt nívódíj, Tóth Tina 4.
o. – kiemelt nívódíj és Kovács Luca 5. o. – nívódíj.
Tehetséges Növendékek Megyei Hangversenye Szolnokon a Városházán 2013. május 10.
Iskolánkat négy növendék képviselte: Fátyol Norbert – hegedű, Tóth Tina – cselló, Kovács
Luca – zongora, Fazekas Enikő – marimba.
Képzőművészet tanszakunk eredményei
„Rajzolj virágot”! országos rajzpályázatra beküldött alkotások közül Sándor Kata rajzát I.
díjjal jutalmazták. Az értesítésben megírták,hogy több mint 5100 pályamű közül a zsűri ezt találta a legjobbnak.
Karcagi mézeskalács fesztivál rajzpályázatán: Németh Judit I.hely
Az Eventus Országos Illusztrációs rajzverseny selejtezőiből az Egerben megrendezett döntőbe bejutott Nagygyörgy Adél és Farkas Tifani. Farkas Tifani a döntőben dícsérő oklevélben
részesült.
A karcagi Szent Pál Ált.Isk. városi pályázatán: Emődi Réka (3-4. osztályos kategória ) II.,
Nagy Viktória ( 5-6. osztályos kategória ) I. , Mészáros Lilla Glória ( 5-6. osztályos kategória )
III. Mészáros Vivien Kitti ( 7-8. osztályos kategória ) II. helyezés.
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Városi illusztrációs rajzverseny az Aranyos Napokon: Farkas Tifani (7-8. osztályos kategória ) I., Csizmadia Csilla ( 5-6. osztályos kategória ) I., Madarász Orsolya ( 5-6. osztályos kategória ) II.helyezés.
NEFAG Zrt. Szolnok megyei rajzpályázatán Kóródi Csilla a , megye 10 legjobbjának egyike lett, ajándékcsomagot és oklevelet nyert.
A Víz világnapja városi rajzversenyen Emődi Réka különdíjat vehetett át.
A Szabadságharc emlékére hirdetett városi rajzversenyen Emődi Réka I. helyezés.
Városi meseillusztrációs rajzverseny a Kiskulcsosi Tagiskolában: Emődi Réka I.helyezés.
JNSZ-megyei meseíró és illusztráló verseny: Emődi Réka I. hely (A kislánnyal a sok versenyeredménye miatt a Karcagi Hírmondó riportot készített ).
A karcagi Kováts Mihály emléknapok városi rajzversenyére több alkotással neveztünk.
Farkas Tifani és Nagygyörgy Adél (7-8. oszt.kategória ) holtversenyben I.helyezést értek el.
Mészáros Lilla Glória III. helyezés (5-6. oszt. kategória ), Szentesi Tibor I. helyezés (3-4.oszt.
kategória )
Művészeti pályán továbbtanuló növendékeink
--Fenyődi Attila Botond: Nyíregyházi Zeneművészeti Szakközépiskola trombita szakán
folytatja tanulmányait.
--Nagygyörgy Adél és Farkas Tifani a debreceni Medgyessi Képzőművészeti Gimnáziumban folytatják tanulmányaikat.
--Sipos Judit : Gór-Nagy Mária Színitanodájába nyert felvételt.

2013-2014-es tanév
Kisvárdai regionális csellóverseny (2014. május 14.)
K. Nagy Veronika előképző- kiemelt nívódíj, Tótkomlósi Edina Eszter 2. o. – kiemelt nívódíj,Czinege Lajos 3. o. – nívódíj, Kovács Balázs 3. o. –kiemelt nívódíj és különdíj, Tóth Tina 5.
o. – nívódíj, Kovács Lu ca 6. o. –nívódíj.
XVI. J.N.Sz.Megyei Rézfúvós Verseny, Karcag (2014. április 15.)
Kabai Sándor Zsolt – trombita Különdíj, Madar Krisztián – trombita, Vincze Péter – trombita Különdíj, Fenyődi Attila Botond –trombita 2. helyezés, Sain Kolos – trombita, Vinis Máté
– harsona Különdíj.
XVI. J.N.Sz.Megyei Szolfézsverseny, Mezőtúr ( 2014. március 12.)
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Kovács Ágota Csenge oklevél, K. Nagy Veronika oklevél
IV. Nemzetközi Zongorafesztivál Törökszentmiklós (2014. április 4-5.)
Karácsonyi Nikolett, Tóth Luca bronz minősítés, Darók Illés Dávid ezüst minősítés.
Képzőművészet Tanszak
A tanév során különböző rajzversenyeken több diák is részt vett.
Deli Erika, Kiss Virág, Madarász Orsolya, Csizmadia Csilla munkái a „Hullámverésben”
című könyv illusztrációjaként láttak napvilágot. Décsei Dorka a Víz Világnapja rajzpályázaton
különdíjban részesült. Nagy Ildikó Alexandra a GYEREK ARC PÁLYÁZAT-ra színes linómetszettel pályázott. Az ERDŐ HŐSE rajzpályázaton Mándi Mihály Gábor,
A FEKETE ISTVÁN rajzpályázaton Décsei Dorka, Kiss Zalán, Deli Elek, Szentesi Nikolett,
Sz. Nagy János Gábor, Deli Erika, Madarász Orsolya, Mándi Mihály Gábor, Petri Viktória, az
OLVASÁS NÉPSZERŰSÍTÉSE PROGRAM rajzpályázaton Décsei Dorka, Kovács Benedek,
Kiss Zalán, Nagy Nikolett, Deli Erika, Madarász Orsolya, Mándi Mihály Gábor, Petri Viktória,
Emődi Réka, Nagy Ildikó Alexandra, vettek részt.
Kiss Zalán saját korosztályában országos 2. helyezést ért el a BARLANGOK ÉS ÉLŐVILÁGUK rajzpályázaton Décsei Dorka, Emődi Réka, Sz. Nagy János Gábor tanulók vettek részt.
“Pedagógusnak lenni azt jelenti, hogy végtelen kíváncsisággal, türelemmel, kitartással bátorítod
a gyermeket, segíted, hogy merjen, akarjon kibomlani, kinyílni, mint egy csoda, hogy felszínre kerüljön, közkinccsé váljon a szívében rejtett érték. Üres szívű embert Isten nem teremt!”
Böjte Csaba gondolatai úgy vélem pedagógusi hivatásunk iránymutatása is egyben. Az elmúlt időszakban is, számtalan kihívással néztünk szembe. Volt, amikor feszültséggel töltött el
bennünket, de úgy gondolom sikeresen vettük az akadályokat és minden egyes pillanatban a
növendékeink érdekeit helyeztük előtérbe. Tudásunk legjavát igyekeztünk átadni tanítványainknak, akik közül szép számmal akadtak olyanok is, akik ezt nagyon szép eredményekkel hálálták meg. Sok-sok munkaóra van egy hangversenyre vagy versenyre való felkészítésben. Sokan úgy gondolják és vallják, hogy a tanári pálya hivatás és nem munka. Igen ez így igaz. Csak
teljes hittel és elkötelezettséggel lehet nap, mint nap gyermekekkel foglalkozni. Ez az a pálya
mely igazán sok erőfeszítést kíván, és sokszor azt érezzük, hogy nincs eredménye, de egyben
ez az a pálya, amely lélekemelő sikereket és boldogságot is ad nekünk számtalan alkalommal.
Plósz Csilla Margit
intézményvezető
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JNSZ Megyei Kádas György
Óvoda, Általános Iskola, Kollégium és
Gyermekotthon,Tagintézménye
Karcag ,Kisújszállási út 45.

1. Az Intézmény fő tevékenysége,feladatai
Az intézmény típusa, többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény: gyógypedagógiai,
konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény és gyermekotthon. Intézményünk önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezet, mely az Állami Klebelsberg Intézményfenntartó Központ önállóan működő, de nem
önállóan gazdálkodó szervezeti egysége. A köznevelési intézményünk az állami intézményfenntartó központ költségvetési szerven belül nem rendelkezik önálló költségvetéssel és gazdálkodási jogkörrel, vagyoni jogosultságokkal, adóalanyisággal, költségvetési jogalanyisággal
sem. Ezekkel a jogosultságokkal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Megyeközponti
Tankerülete rendelkezik. Intézményünk székhelye Kisújszállás városban, tagintézménye Karcag településen található.
Intézményünk célja, olyan iskolai légkör megteremtése, melyben minden tanuló jól érzi magát és sikeres. Ahol minden gyermek úgy nő fel, hogy érzi, szükség van a benne rejlő értékekre,
képes lesz a társadalom hasznos tagjává válni.
A gyógypedagógusainkat, pedagógusainkat mindig a segíteni akarás, a másság elfogadására
való nagyfokú érzékenység jellemezte. Tudjuk és hisszük, hogy a kiemelt figyelmet igénylő, sajátos nevelési igényű gyermekek is képesek örülni, örömet okozni és értéket létrehozni a családjuk és a környezetük számára is. Intézményünk a 2013-2014-es tanévben ünnepelte fennállásának 40.évfordulóját. Hagyományainkat, értékeinket úgy tudjuk megőrizni, hogy megújulni
képes innovatív munkával, élethosszig tartó tanulással alkalmazkodunk a közoktatási változások, koncepciók kihívásaihoz.
Közvetlen és közvetett partnereink igényeit figyelembe véve partnerközpontúan működünk. Az intézményvezetés az intézményi önértékelési rendszer működtetése során feltárt
eredményekre, hiányosságokra építve a fenntartó önkormányzattal és helyi önkormányzatokkal együttműködve a partnerközpontúság jegyében alakítjuk ki a fejlesztési stratégiánkat.
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Az iskolánkban folyó nevelő- oktató munka területei, pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,
A kiemelt figyelmet és különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók közül a sajátos
nevelési igényű (tanulásban és értelmileg akadályozott, autizmus-spektrum zavarral küzdő, valamint a súlyos halmozottan sérült) gyermekek nevelését-oktatását látjuk el.
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről alapján, sajátos nevelési igényű gyermek,
tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

Nevelő- oktató munkánk területei:
--óvodai nevelés.
--általános iskolai nevelés-oktatás,
--szakképesítés megszerzésére felkészítő szakiskolai, speciális szakiskolai oktatás,
--kollégiumi nevelés-oktatás,
--Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
--gyermekotthoni ellátás.

--A tanulók mozgásának, beszédének, pszichés funkcióinak, szociális készségeinek fejlesztése
--Logopédiai, gyógytestnevelési megsegítés
--Tanulóink zeneterápiás fejlesztése, kreatív képességeinek kibontakoztatása, tehetséggondozása
--A tanulók szociális és kognitív képességeinek mérése HKI és PAC teszttel
--Lovas terápia: gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna
--Súlyos, halmozottan sérült tanulók fejlesztő nevelése, oktatása(Fejlesztő iskola Karcag,Családban nevelt gyermekek ellátása)
--Basalis stimuláció;
--Érzékelés-észlelés fejlesztése Snoezelen terápia alkalmazásával;
--A kognitív funkciók fejlesztése;
--Mozgásfejlesztés, mozgásnevelés;
--A beszéd- és kommunikáció fejlesztése;
--Érzelmi és szociális nevelés,
--Fejlesztő gondozás és önkiszolgálásra nevelés.

Óvodai nevelés

--Autizmussal élő tanulók fejlesztése
--A többségi intézményekben nem integrálható, autizmusban érintett tanulók megsegítése más SNI tanulókkal együtt és külön;
--Autizmus specifikus fejlesztés biztosítása, egyénre szabott felmérésekkel, a tananyag,
és taneszközök adaptálásával, protetikus, bejósolható, érthető környezet feltételeinek
megteremtésével;
--Lovas terápia: gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna.

--sajátos nevelési igényű, tanulásban és értelmileg akadályozott, autizmusban érintett gyerekek óvodai nevelése.

Szakképzés (Karcag)

Általános iskola
--Tanulásban akadályozott tanulók alapfokú nevelése, oktatása.
--Eltérő tanterv szerint SNI tanulók alapfokú iskolai nevelése, oktatása;
--többszintű differenciálás, egyéni megsegítés a tanórákon és a habilitációs rehabilitációs célú foglalkozásokon;
--diszlexia-, diszgráfia korrekció, reedukáció;
--kooperatív tanulás, projektmódszer, tevékenység-központú pedagógiák alkalmazása;
--kompetenciaalapú oktatás a 7-8. évfolyamon, (szövegértés-szövegalkotás modul);
--Sindelar vizsgáló eljárás és fejlesztés alkalmazása;
--sreatív képességek művészeti, zenei tehetséggondozás.
--Értelmileg akadályozott tanulók alapfokú nevelése, oktatása(Kisújszállás)
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--Tanulásban akadályozott, tanulási, viselkedési zavarokkal és nehézségekkel küzdő tanulók szakirányú képzése (kosárfonó és fonott bútor - készítő, szőnyegszövő, kerékpárszerelő, kerti munkás, parkgondozó, zöldségtermesztő és mézeskalács-készítő szakmacsoportokban)
--A szakképzés célja: nyújtson differenciált segítséget a gyógypedagógiai vagy többségi alapfokú nevelő-oktató munka eredményeire támaszkodva a szakma tanulásához, a társadalmi
beilleszkedéshez, a felnőtt életre való felkészüléshez
--Tegye képessé a fiatalokat arra, hogy társadalmunk rendezett életvitelű, eredményesen dolgozó tagjaivá váljanak.
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
--Értelmileg akadályozott tanulók szakiskolai nevelése, oktatása (kézi lábtörlő- és szőnyegszövés, háztartási ismeretek, agyagtárgy-készítő szakmai modul elsajátítása)
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--A szakképzés célja: a 10. illetve 12. évfolyamot befejezett értelmileg akadályozott fiatalok ismerkedjenek meg a fentebb említett kézműves tevékenységek értékteremtő lehetőségeivel és
a háztartási ismeretek gyakorlati alkalmazásával.

--valósuljon meg a tanulónk fejlesztése a számukra megfelelő területeken;
--a sajátos nevelési igényű gyermekeket a nevelés, a fejlesztés ne terhelje túl;
--a habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az óvodák, iskolák
nevelési programjainak tartalmi elemeivé.

Kollégium

A nevelő-oktató munkánk céljaiból eredő feladataink
--A tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, ismeretek, attitűdök, kulcskompetenciák együttes fejlesztése,
--Az egyéni és csoportos teljesítmény ösztönzése,
--A közjóra való törekvés megalapozása, a nemzeti, közösségi összetartozás és a hazafiság
megerősítése.
--A fejlesztés és tanulásszervezés eljárásainak, módszereinek, eszközeinek megválasztását,
minden esetben a gyermekek állapotából fakadó egyéni szükségletek alapján határozzuk
meg.
--Szem előtt tartjuk azt, hogy a szegregált és integrált keretek közötti nevelés - az illetékes
szakértői bizottság szakvéleményének figyelembevételével - minden esetben egyéni döntést,
esetenként egyéni fejlesztést igényel.
--Fontos feladat a folyamatosság és a korszerűség. A tanítás-tanulás folyamatában a társadalmi műveltség alapvető elsajátítása a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési
igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvei és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelveire épül.
--Alkalmazzuk az új tanulásszervezési eljárásokat, (kooperatív tanulás, differenciált tanulásszervezés, tevékenységközpontú pedagógiák, projektmódszer), mellyel még hatékonyabb
pedagógiai munkánk.

--a tanulásban, értelmileg akadályozott és/vagy autizmussal élő tanulók kollégiumi ellátása.

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
A nevelés - oktatás céljai intézményünkben
--A családdal együttműködve, cselekvő elkötelezettségre neveljen,
--fejlessze a harmonikus személyiség kibontakoztatásához szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességeket.
--A nemzeti műveltség, az erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi fogékonyság elmélyítése.
Nevelő-oktató munkánk alapelvei, minőségi jellemzői
--Adaptív oktatással, differenciálás és az egyéni sajátosságok ismeretében megvalósuló tanítással, változatos tanulásszervezési és módszertani eljárások alkalmazásával, megfelelő
fejlesztőeszközök segítségével végezzük gyógypedagógiai munkánkat.
--Az EGYMI elkötelezett/felkészült arra, hogy szolgáltatásaival segítse a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló – számára egyenlő esélyű hozzáférést biztosítson a minőségi oktatási, illetve sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók esetében a fejlesztő és
terápiás szolgáltatásokhoz, és számukra méltányos oktatási környezetet segítsen megteremteni.
--Az EU projektek megvalósítása során, új tanulásszervezési eljárásokat ismertünk meg, terápiás célú kompetenciákat szereztünk, melyeket azóta is hatékonyan alkalmazunk.
--Folyamatosan ápoljuk azt a kialakult jó gyakorlatot, hogy sérült tanulóinkkal részt veszünk
a városi rendezvényeken, bekapcsolódva a város vérkeringésébe. Ezen alkalmakkor lehetőség van arra, hogy az értelmileg akadályozott gyermekek is bemutassák erősségüket, rátermettségüket, ügyességüket egy-egy tevékenység kapcsán.
--Az EGYMI elkötelezett abban, hogy a készség- és képességfejlesztést, az érték- és normaközvetítést, az individuális fejlesztést, illetve terápiát biztosítson a korai fejlesztésben részesülő kisgyermeknek és az együttnevelésében részt vevő SNI tanulónak.
--Jól képzett humán erőforrással rendelkezünk: oligofrén, tanulásban és értelmileg akadályozott, autizmus spektrum zavar pedagógiája szakos gyógypedagógus, gyógytestnevelők, pszichopedagógusok, logopédusok, szomatopedagógus, konduktor, szomatopedagógus a tantestületünk tagjai.
Nevelő-oktató munkánk folyamatos célkitűzései, hogy:
--az elvárások igazodjanak a gyermekek fejlődésének üteméhez;
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A habilitációs, rehabilitációs célú ellátás közös elvei
A sajátos nevelési igény kifejezi,
--a gyermek életkori sajátosságainak a fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes körű
módosulását,
--a képességek részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, eltérő ütemű fejleszthetőségét.
--Az egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs célú tevékenység, olyan team-munkában kialakított és szervezett nevelési folyamatban valósul meg, mely az egyes gyermekek
vagy gyermekcsoport igényeitől függő eljárások (időkeret, eszközök, módszerek, terápiák)
alkalmazását teszi szükségessé.
--A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb
mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi szükségessé.
--A nevelés, a fejlesztés feltételeit a közoktatási törvény és az ahhoz kapcsolódó jogszabályok
határozzák meg.
--A gyermekek habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztésének az alapja a szakértői bizottság
szakvéleménye és a szakvélemény javaslatait figyelembe vevő saját diagnosztikus mérések
eredményei.
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2. A személyi, a tárgyi, a dologi feltételek alakulása,összehasonlító elemzés az elmúlt évek adatainak bemutatásával.
Dolgozói létszámadatok a közoktatásban 2013/14 tanévben
Összlétszám

Pedagógus
létszám

Vezetői
létszám

Betöltetlen
létszám

31,5

27,5

4

4

Karcag Tagintézmény

24

20

2

4

Karcag Gólyafészek

7

3

-

4

Rész összesen

62,5

49,5

5

13

Utazó tanár

4+6

10

-

Gyermekvédelem

22

20

3

2

94,5

79,5

5

15

Intézmény
Kisújszállás

Engedélyezett

Karcagi tanulói létszámadatok alakulása az elmúlt hat évben
2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Teljes létszám

144

118

98

95

85

87

Általános iskolások

35

31

34

40

38

35

109
(76%)

87 (74%)

64 (65%)

55 (58%)

47 (55%)

52 (60 %)

Szakiskolások

Tárgyi feltételek
--Az elmúlt években iskolánkban semmilyen fejlesztés nem történt ,a meglévő eszközökkel és
állagmegóvással próbáljuk az oktatás feltételeit biztosítani.
--2013. október végén az iskolánk épületének alsószintjét átadtuk a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tagintézményének. Embert próbáló feladat volt úgy megszervezni és lebonyolítani a pakolást, hogy a tanórák rovására ne menjen, ne történjen baleset és minden feladat meg találja helyét. Minden dolgozó segítségére szükség volt, nagyon
sokszor munkaidőn túl és hétvégén. Nehéz időszak volt.
--A költözés miatt át kellett gondolni és szervezni a feladatok-osztályok helyét.
--Emeletre kerültek az alsós évfolyamok, a tanári szoba az informatika terem, a logopédia és
fejlesztő szoba.
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--A kollégiumba került a gyógy-testnevelés, egy tanterem és az elfekvő irattár.
--A mézeskalácsosok elméleti terméből osztályterem lett és a szertár is leköltözött a mézes
műhely mellé, az irodák a bejárati épület helységeibe pakoltak.
--Őszi szünet után már az új helyzettel megbarátkozva kezdtük a munkát. Lassan minden a
helyére került és mind a felnőttek, mind pedig a tanulók megszokták az új helyzetet.
--Decentralizált pályázat keretében – a szakképzés támogatására került sor néhány eszköz beszerzésével (palántázó ház, mobil öntöző rendszer,áztatókád,fűnyíró gép,3 fázisú mosogató,elektromos sütő, hűtőgép)
--2014. január 02.-án hivatalos leltár-átadással került az iskolánk konyhájának működtetése
Karcag város Önkormányzatához.
--Az étkezést az ESSEN kft. biztosítja.
--Az ebből adódó nehézségek talán a befizetésekkel kapcsolatosak, mivel a megszokott csekkes befizetéstől eltérően, adott napon helyi befizetéshez ragaszkodik a működtető. Ami a mi
„szülőink” tekintetében nem megoldható. (a földrajzi távolság, utazás és nehéz anyagi körülmények miatt).
--Törekszünk az állagmegóvásra, de vannak szükségszerű dolgok melyeket meg kellene oldani. Ilyenek a
--az iskola biztonsági riasztó rendszere, ami több mint két éve nem működik,
--a szakmai műhelyek biztonságossá tétele,
--a tornaterem statikai javítása
--az informatikai eszközök cseréje.
Tagintézmény
A tanév elejétől két munkaközösségünk működött a tagintézményben. 87 tanulóval,
3 összevont általános iskolai osztályban (1-2.o.,3-4-5.o.,6-7-8.o.), 4 szakiskolai osztályban tanult ebben a tanévben.
Minden tanuló tanulásban akadályozott volt.
Egy kollégiumi csoport és 4 délutáni tanoda működött

3. Fontosabb eredmények, események, fejlesztések
Étkezés biztosítása
--2013/2014-es tanévben: (étkezési létszámunk)
--Általános iskolás 1-8. osztály: 36 gyerek, ebből karcagi: 17 gyerek
--Szakiskolás 9-12. osztály: 57 gyermek, ebből karcagi: 17 gyermek.
--2014. január 02.-án hivatalos leltár-átadással került az iskolánk konyhájának működtetése
Karcag város Önkormányzatához.
--Az étkezést az ESSEN kft. biztosítja.
--Az ebből adódó nehézségek talán a befizetésekkel kapcsolatosak, mivel a megszokott csekkes befizetéstől eltérően, adott napon helyi befizetéshez ragaszkodik a működtető. Ami a mi
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„szülőink” tekintetében nem megoldható. (a földrajzi távolság, utazás és nehéz anyagi körülmények miatt).
--Október 3-4. Az intézmény fennállásának 40 éves évfordulója alkalmából megszervezett
programjaink
--Nyitott ajtók: Nyílt tanítási órák az általános iskolában és a szakiskolában. Tanár - diák találkozó.
--A „karcagi” gyógypedagógia 40 éve”- Ünnepség a városháza dísztermében került megrendezésre,az Karcag Város Önkormányzatának segítségével.
--Szakmai kiadvány megjelentetése. „Iskolánk élet-közelben” c. kiadvány megjelentetésének
finanszírozásának megszervezésében,segítséget kaptunk Dobos László polgármester Úrtól.
Sándorné Szakácsi Ildikó
tagintézmény vezető

Karcagi Nagykun Református Gimnázium
és Egészségügyi Szakközépiskola

Az iskola múltja
Az iskola alapítási évét 1676-ra tehetjük. A karcagi iskola a Debreceni Református Kollégium
partikulájaként a Tiszántúli Református Egyházkerületi rendtartás szerint működött. Egész tanulmányi rendszere a latin ismeretanyag oktatásának szolgálatában állt. A XIX. század első évtizedében szervezeti átalakulás történt az iskolában azért, hogy a felsőbb tanulmányokat folytatni nem akaró diákok magyar nyelven tanulhassák a tantárgyakat. Ebben az időben épült
meg az egyemeletes iskola a templomkert déli részén.
1855-ben a Karcagi Református Egyházközség megindította az alreáliskolai osztályt, majd
1876-ban az alreálgimnáziumot. 1894-re megépült a hatosztályos gimnázium új épülete, majd
miután elindult a nyolcadik gimnáziumi osztály is, az iskola Karcagi Református Főgimnázium lett.
1908-ra felépült a gimnáziumépület második szárnya. Az 1920-as évek közepén az iskola reálgimnáziummá alakult, a görög nyelv helyett áttért az angol nyelv oktatására. A '30-as években az épület tornateremmel egészült ki és megszervezték az internátust is. 1948-ban államosították a református gimnáziumot. Az épületben állami és önkormányzati felügyelettel folyt a
középfokú oktatás 2009-ig.
2009. szeptember 1-jén, 61 évnyi szünet után a Karcagi Református Egyházközség visszakapta az iskola épületét. A 2009/2010-es tanévben indította újra a református szellemiségű oktatást.
Az iskola neve Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola lett.
Hamarosan kiegészült tevékenységi köre kollégiumi feladattal, ez azonban 2013-ban megszűnt.
1. Az intézmény tevékenysége, fő feladatai
Szakmai struktúra
Intézményünkben gimnáziumi és szakközépiskolai képzés folyik. Kiemelt figyelmet fordítunk az angol nyelv és a természettudományok oktatására. Emelt óraszámú angol nyelvi, emelt
óraszámú természettudományi és általános tantervű csoportban tanulnak diákjaink. Jól felszerelt nyelvi laborjaink, számítástechnikai szaktantermeink vannak. Több éve alkalmazunk angol
anyanyelvű lektort. Emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozásokat szervezünk.
Egészségügyi szakközépiskolai osztályunk is van. Itt pályaorientációs, önismereti és az egészségügyi, szociális képzés felé orientáló és alapozó foglalkozásokkal segítjük eldönteni a tanuló
későbbi pályaválasztását. Érettségire épülő ápoló képzést folytatunk.
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Szakmai munka
Munkaterv alapján végezzük munkánkat. Fontos célkitűzésünk a tanulók sikeres érettségi
vizsgára, külső és belső mérésekre történő felkészítése, szakképzett ápolók kibocsátása. Oktatási tevékenységünk középpontjába a tanulók tudásának gyarapítását, képességeik fejlesztését,
hitéletre nevelését állítottuk.
Kiemelkedően gazdag könyvtári állományunk több muzeális értékkel bír.
Sportolási lehetőséggel is élhetnek diákjaink, amely segíti a szabadidő hasznos eltöltését.
Iskolánk nagy figyelmet fordít a hagyományok ápolására.
A pedagógiai program legfontosabb alapelvei:
--Hatékony és minőségelvű oktató-nevelő tevékenységgel a tanítványokat sikerrel kell felkészíteni a továbbtanulásra és a munkába állásra.
--Korszerű, a piacgazdaság igényeinek megfelelő tudást kell közvetíteni a tanulóknak.
--Nevelési rendszerünkben a hagyományápolás, az értékek tisztelete, a nyitottságra nevelés, a
sokirányú érdeklődés felkeltése, az egészséges életmódra nevelése a legfontosabb szempont.
Főbb profilok
Természettudományos oktatásunk
A természettudományok fontossága napjainkra vitathatatlan ténnyé vált. Az érettségi
rendszerében is külön hangsúlyt kaptak a természettudományos tárgyak. Tapasztalatunk
szerint a felsőoktatásból kikerülő, jól képzett, műszaki területen jártas szakemberek iránt
nagy a kereslet, tehát a természettudományos képzés nagyobb felvételi és elhelyezkedési
esélyt teremt a diákoknak.
A népszerűsítés, hiánypótlás és az érdeklődés felkeltése érdekében iskolánk minden tanévben egy-egy természettudományos osztályt indít, ahol magasabb óraszámban, négy éven át
tanulhatnak biológiát, kémiát, fizikát, matematikát kisebb létszámú csoportokban a tanulók.
Fakultációs órák, szakkörök segítik nemcsak a versenyeken, hanem az országos méréseken,
a közép-, illetve az emelt szintű érettségin, valamint a felvételin való eredményes szereplést is.
A nyelvoktatásról
Tanulóink csoportbontásban tanulhatják a következő nyelveket: angol, német, latin és orosz.
Emelt óraszámú csoportjainkban angol nyelvből heti hat tanóra van, a többi gimnáziumi
és szakközépiskolai osztályunkban pedig heti négy óra. Gimnáziumi osztályaink második
idegen nyelvként német, latin vagy orosz nyelvet választhatnak. A diákok az alapórák mellett igénybe vehetnek nyelvvizsga-előkészítő, emelt szintű érettségire és versenyekre felkészítő foglalkozásokat.
Három jól felszerelt nyelvi labor és gazdag idegen nyelvű könyvtár is rendelkezésünkre áll.
Legtehetségesebb tanulóink közép-, felsőfokú, illetve nemzetközi nyelvvizsgát is tesznek. A városban működő Varga József Nyelvtanulás Alapítvány pénzjutalomban részesíti az arra méltó
és anyagilag rászoruló tanulókat. Tanáraink között emelt szinten és nyelvvizsgákon vizsgáztató tanárok vannak.
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Egészségügyi szakmai oktatás
Iskolánkban az egészségügyi képzés több évtizedes múltra tekint vissza. A képzési rendszer
időről időre változik, de tanulóink, végzett ápolóink változatlanul megállják helyüket belföldön
és külföldön is. Az ápolói szakma hivatalosan is hiányszakma Magyarországon, de az Európai
Unió legtöbb országában is ez iránt legnagyobb a kereslet.
Az egészségügyi szakközépiskolai képzés a 2013-2014-es tanévtől megváltozott. A tanulók a
kötelező érettségi tantárgyakon kívül egészségügyi szakmai vizsgát is tesznek. A sikeres vizsga
után segédápolói munkakör betöltésére lesznek alkalmasak. Eredményes szakmai vizsgák után
gyakorló ápolói majd ápoló képesítést szerezhetnek.
2. A személyi, a tárgyi, a dologi feltételek alakulása, összehasonlító elemzés az elmúlt
négy év adatainak bemutatásával.
A 2009-es esztendő elhozta a Református Egyház számára a gimnázium újraindításának lehetőségét. Az intézmény életében és további sikeres működésében meghatározó volt a 2009.
szeptember 01-től december 31-ig terjedő időszak.
A 2009/2010-es tanév beindításához már sokkal korábban hozzákezdett a fenntartó testület. Nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy zavartalan legyen az egyházi gimnázium beindítása.
A 2010/2011-es tanév kezdetére az intézmény üzemeltetésébe került a Karcag, Varró u. 1-3.
alatt lévő ingatlan, mely névváltozást és alaptevékenység bővülést eredményezett.
Az intézmény a következő két tanévben zavartalan körülmények között, megfelelő tárgyi és
személyi feltételek mellett folytatta tovább alapító okirat szerinti tevékenységét.
A 2013/2014-es tanév kezdetére szerkezeti változás következett be iskolánk életében. Karcag Város Önkormányzata 2013. július 01-től a Karcag Varró u. 1-3. szám alatt lévő, a Karcagi
Református Egyház által kollégiumi feladatok ellátására bérelt ingatlanát visszavette. Így telephelyünk nem lévén kollégiumi feladatellátásunk megszűnt. Kollégista tanulóink a Varró István
Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégiummal létesíthettek kollégiumi tagsági viszonyt.
A feladatcsökkenés és telephely megszűnés következtében iskolánk neve is megváltozott.
Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola néven folytatta tovább működését.
Az intézmény a Karcagi Református Egyházközség által elfogadott költségvetés alapján önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik, a köznevelési törvény és az intézményre vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint, az intézmény igazgatójának vezetői felelőssége mellett. Az
intézmény a gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatait az intézmény székhelyén látja el. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó szervezet, amelynek egyszemélyi felelős vezetője az
intézmény igazgatója. Önálló gazdálkodású intézmény, mely a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései, a Magyar Református Egyház gazdálkodására vonatkozó egyházi törvénye,
valamint az irányító szerv által elfogadott költségvetés szerint köteles gazdálkodni. A gazdálko-
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dással kapcsolatos jogosítványokat az igazgató gyakorolja. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos irányítási feladatait a gazdaságvezető látja el.
Az intézmény székhelyéül a Karcagi Református Egyházközség ingyenesen biztosítja a karcagi ingatlan nyilvántartásba bejegyzett 47 hrsz. ingatlant, amely vagyon feletti rendelkezési jogot a Karcagi Református Egyházközség gyakorolja.
Személyi feltételek változásai
A tanulólétszám alakulása
2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

gimnázium

301

290

275

263

szakközépiskola

59

63

51

64

szakképzés

44

39

48

34

összesen

404

392

374

361

Foglalkoztatottakra vonatkozó adatok
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
szakmai feladathoz kapcsolódó létszám

38

38

36

33

működéshez kapcsolódó létszám

20

18

16

12

összlétszám

58

56

52

45

Az iskola alapfeladatát ellátó pedagógusok mellett a funkcionális feladatokat adminisztratív
és technikai dolgozókkal oldjuk meg. Az iskola nem pedagógus dolgozói az iskola szerves részét alkotják munkájukkal.
A tárgyi, dologi feltételek alakulása
2010/2011 tanév
Fejlesztésre fordított összeg összesen: 7.208 eFt
Számítástechnika, informatikai, valamint audiovizuális eszköz beszerzés:
--NOD 32 vírusirtó licenszének megvásárlása
80 gépre
--Windows Home operációs rendszer
2.db
--számítógép
2.db
--projektor
5.db
--interaktív tábla kiépítés
2.db
--notebook
3.db
Berendezések, felszerelések:
--tolóajtós szekrénysor (tanári)
--polcos szekrény
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1 db
1.db

--fali polc
--íróasztal
--médiaszekrény
--Bútorszéf

1.db
2.db
2.db
1.db

Szakképzési hozzájárulásból történő beszerzések:
--notebook
2.db
--projektor
2db
--vetítővászon
2.db
--média kocsi
2.db
Épület felújítás:
--boltív beépítés ajtóval
--külső épület teljes felújítása
--az épület vagyonvédelmének biztosítása érdekében riasztórendszer kiépítése

2011/2012. tanév
Fejlesztésre fordított összeg összesen: 11.332 eFt
Számítástechnika, informatikai, valamint audiovizuális eszköz beszerzés:
--számítógép, monitor, operációs rendszer
21.db
--nyomtató
3.db
--Netsupport figyelő szoftver
10.db
--NOD 32 szoftverfrissítés
100 db gépre
--interaktív tábla kiépítés
1.db
--10 kamerás térfigyelő rendszer
1.db
Berendezések, felszerelések:
--klímaberendezés

3.db

Szakképzési hozzájárulásból történő beszerzések
--média szekrény
--Windows XP operációs rendszer
--számítógép
--monitor
--notebook
--projektor
--projektortartó állvány
--Gyakorlódefibrillátor

1.db
31db
31 db
11.db
1.db
2.db
1.db
1.db

Épület felújítás:
--tornaterem teljes felújítása
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Szakképzési hozzájárulásból történő beszerzések
--Projektor
5.db
--projektortartó
5.db
--monitor
25.db
--emberi csontváz
1.db
--bredford baba
1.db
--injekciós tréner
1.db
--pulzoximéter
1.db
--vénás és infúziós gyakorló kar
1.db
--betegápolási baba csecsemő
1.db
--betegápolási baba újszülött
1.db
--infúziós kar
1.db
--injekciós párna
1.db

3. Fontosabb eredmények, események, fejlesztések az intézmény/iroda/szervezet működésében.
(A tanulmányi és a sporteredmények külön táblázatban találhatók)
Sporteredmények
Felkészítő tanárok: Major János, Örlős Zoltán, Rauschenbergerné Szabó Andrea, Tóth Barna
Atlétika 2009/2010
Fiúk
Megnevezés

Az évenkénti fejlesztésekből is látszik, hogy fenntartónk szem előtt tartotta, hogy a normálés szaktantermek felszereltsége megfeleljen a korszerű követelményeknek.
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Református

Számítástechnika, informatikai, valamint audiovizuális eszköz beszerzés:
--interaktív tábla kiépítés
1.db
--projektor
1.db
--mini PC kivetítőhöz
1.db
--notebook
1.db
--sportszerek beszerzése

Szint

Szám

Hely

Név

I. hely

Herczeg Péter

VI. hely

Borsós László

I. hely

Koncz Dávid

IV. hely

Federics Dávid

VI. hely

Karsai Imre

II. hely

Domján Péter

VI. hely

Bojti Sándor

Magasugrás

I. hely

Koncz Dávid

Svédváltó

IV. hely

Andrási Bence, Herczeg Péter,
Karsai Imre, Nagy Péter

100 m

IV. hely

Andrási Bence

400 m

IV. hely

Kovács Máté

1500 m

I. hely

Futó Tamás

Magasugrás

IV. hely

Budai Csaba

100 m

Épület felújítás:
--13 tanterem parkettájának felújítása
(10 tanterem parkettájának szükségszerű javítása, csiszolás, lakkozás, 3 tanteremben laminált padló burkolat készítése)
2013/2014.tanév
Fejlesztésre fordított összeg összesen: 2.000 eFt

Korcsoport

400 m
1500 m
Országos döntő

5.db

V. korcsoport

Berendezések, felszerelések:
--kétszemélyes számítógépasztal

Fenntartónk révén iskolánk 2009-ben csatlakozott az Országos Térségi Integrált Szakképzési
Központhoz (TISZK). A szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett vállalkozók 2008 szeptemberétől az Országos Egyházi TISZK Nonprofit Kft keretein belül közvetlenül támogathatták iskolánkat. Így 2009 évtől 2012 decemberéig kaphattunk szakképzési támogatást,
melyet szakképző évfolyamainkon tanuló ápolók oktatásának fejlesztésére fordíthattunk.
A nagy értékű fejlesztések mellett minden évben taneszközöket, szemléltető eszközöket, falitérképeket vásároltunk. Külön gondot fordítottunk az iskolai könyvtár fejlesztésére. Tartós
tankönyveket, szakkönyveket vásároltunk. Fenntartónk minden anyagi segítséget megad a legszükségesebb taneszközök beszerzéséhez.
Iskolafenntartónk fontos szempontja, hogy tanév kezdetére épületünkben minden tárgyi feltétel adott legyen, igényesen kialakított, jól felszerelt tantermek, esztétikus folyosók várják a diákokat, korszerű eszközökkel történjen az oktatás.

VI. korcsoport

2012/2013. tanév
Fejlesztésre fordított összeg összesen: 7.108 eFt
Számítástechnika, informatikai, valamint audiovizuális eszköz beszerzés:
--számítógép
4.db
--vetítővászon
4.db
--médiaszekrény
4.db
--NOD 32 szoftverfrissítés
100 gépre
--kamerás megfigyelőrendszer bővítés

Súlylökés
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Atlétika 2012/2013

V. hely

Kacsándi Szilvia

100 m

V. hely

Antal Bernadett

Atlétika 2010/2011
Fiúk
Korcsoport
V. korcsoport

Szint

Országos
döntő

VI. korcsoport

Szám

Hely

Név

400 m

II. hely

Koncz Dávid

Súlylökés

I. hely

Bojti Sándor

Magasugrás

I. hely

Koncz Dávid

Megnevezés

Korcsoport

VI. korcsoport

V. korcsoport

Svédváltó

III. hely

Borsos László, Hercegh Péter,
Karsai Imre, Koncz Dávid,

VI. korcsoport

Országos
döntő

100 m

V. hely

Herczeg Péter

1500 m

I. hely

Futó Tamás

Súlylökés

I. hely

Domján Péter

100 m

IV. hely

Cseke Petra

Súlylökés

VI. hely

Raczkó Viktória

Atlétika 2011/2012

V. korcsoport

VI. korcsoport

Szint

Országos döntő

Református

Korcsoport

Szám

Hely
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VI. korcsoport

Országos
döntő

Súlylökés

V. hely

Németh Gergely

Svédváltó

V. hely

Kálmán Imre, Koncz Tibor, Németh Gergely, Vályi-Nagy Norbert

100 m

IV. hely

Kálmán Imre

Név

V. hely

Hérmán Viktória

IV. hely

Potornai lilla

V. hely

Egedi Lilla

800 m

V. hely

Hidasi Dorottya

Súlylökés

I. hely

Szarka Boglárka

100 m

Magasugrás

I. hely

Koncz Dávid

Távolugrás

III. hely

Koncz Tibor

Svédváltó

V. hely

Koncz Tibor, Federics Dávid,
Herczeg Péter, Koncz Dávid

100 m

V. hely

Herczeg Péter

Súlylökés

I. hely

Domján Sándor

Távolugrás

III. hely

Fiúk

Név
Megnevezés

Diákolimpia

V. hely

Saliga Viktória

Súlylökés

V. hely

Hérman Viktória

VI.
korcsoport

Szint

Szám

országos
egyéni
döntő

hely

Név

V. hely

Szepesi Balázs

I. hely

Futó Tamás

Lányok

Koncz Dávid

800 m

Korcsoport
V. korcsoport

V. korcsoport

Leányok
Református

hely

Duatlon 2009/2010

Fiúk
Megnevezés

Szám

Súlylökés

Leányok
Református

Szint

Leányok

Református

Református

Megnevezés

Fiúk

Országos döntő

Súlylökés

Országos döntő

VI. korcsoport

Országos
döntő

Czebeczauer Debóra

V. korcsoport

V. korcsoport

VI. hely

Református

Református

Leányok
100 m

Diákolimpia

VI.
korcsoport

VI. hely Balajti Erika
országos
egyéni
döntő

IV. hely Gozsovics Éva
V. hely

Szabó Blanka
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Kerékpár 2010/2011

Duatlon 2010/2011
Fiúk
Megnevezés

Korcsoport

Szint

V. korcsoport
Diákolimpia

VI. korcsoport

Szám

Megnevezés

I. hely

VI. korcsoport

Csapat

I. hely

II. hely

Bérczi Dóra

III. hely

Király Ádám

III. hely

Kovács Zsanett

IV. hely

Kovács Katalin

V. hely

Borsós László

II. hely

Szepesi Balázs

II. hely

Bérczi Dóra

V. hely

Király Ádám

III. hely

Kovács Zsanett

IV. hely

Kovács Katalin

egyéni
10 km

Futó Tamás
Bérczi Dóra, Rauschenberger Flávia, Oszlánczi Michell,
Kovács Zsanett

Cseke Petra, Orosz Gitta,
Csapat III. hely
Saliga Viktória, Balajti Erika

egyéni
30 km

Korcsoport

Diákolimpia V. korcsoport

Szint

Szám

hely

Név

országos
Andrási Máté, Hamar János,
Csapat VI. hely
döntő
Sánta Péter, Székely Dávid

Diákolimpia

Fiúk

országos döntő

Duatlon 2011/2012
Megnevezés

Lányok
I. hely

Bérczi Dóra, Magyari Diána,
Kálmán Barbara

Duatlon 2012/2013
Fiúk
Megnevezés

Korcsoport

Diákolimpia

VI. korcsoport

Szint

Szám

hely

Név
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egyéni
30 km

Andrási Máté, Sánta Péter,
országos
Csapat VI. hely Németh Gergely,
döntő
Vályi-Nagy Norbert
Lányok

Diákolimpia V. korcsoport

összetett

egyéni
10 km

VI. korcsoport

Diákolimpia V. korcsoport

országos
Csapat
döntő

Csapattagok

Szepesi Balázs, Sánta Péter,
Andrási Máté, Ballók Krisztián

V. korcsoport

Diákolimpia

országos
döntő

Hely

Szepesi Balázs

országos
Futó Tamás, Nagy Péter,
döntő Csapat IV. hely Andrási László, Nehéz Zsolt
egyéni

szám

I. hely

Lányok
V. korcsoport

Szint

Név

hely

Csapat III. hely

Korcsoport

országos
Kabai Diána, Szarka BoglárCsapat VI. hely
döntő
ka, Vass Viktória

I. hely

Szepesi Balázs

II. hely

Bérczi Dóra

II. hely

Király Ádám

III. hely

Kovács Zsanett

IV. hely

Kovács Katalin

IV. hely

Borsós László

III. hely

Fazekas Bence

I. hely
III. hely

Majoros Gabriella

II. hely

Jász Gabriella

V. hely

Federics Dávid

III. hely

Fazekas Bence

I. hely

Hamar Kitti

II. hely

Majoros Gabriella

III. hely

Jász Gabriella

V. hely

Federics Dávid

III. hely

Fazekas Bence

I. hely
összetett

Hamar Kitti

Hamar Kitti

III. hely

Majoros Gabriella

II. hely

Jász Gabriella

II. hely

Federics Dávid
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Kerékpár 2011/2012
Megnevezés

Leányok

Korcsoport

Szint

szám

Hely
I. hely

Bodnár Vivien, Éri Olga,
Kovács Fruzsina, Háló Péter,
Kiss Tamás, Király Ádám

I. hely

Béres Balázs, Domján Péter,
Orvos Nagy Gergő, Balogh
Viktor, Bérczi Dóra,
Takács Dorina

II. hely

Németh Gergely, Orvos-Nagy
Zoltán, Farkas Anett,
Nehéz Zsolt, Nagy Mária

Országos
csapat
döntő

Diákolimpia

V-VI.
korcsoport

Országos
csapat
döntő
Országos
csapat
döntő

Csapattagok
Református

Korcsoport

Szint

Hely

Diákolimpia

V-VI. korcsoport

Országos döntő

IV. hely

Csapattagok
Király Ádám

Fiúk
Megnevezés

Korcsoport

Szint

Diákolimpia

V-VI. korcsoport

szám

Országos csapat
döntő

Hely

Korcsoport

VI.
korcsoport

Szint

Országos
elődöntő

Hely

II. hely

Diákolimpia
V.
korcsoport

Kerékpár 2013/2014
Megnevezés

II. hely

Csapattagok

Megyei
döntő

II. hely

Amatőr
Diákolimpia

Országos
V-VI.
VII.hely
döntő
korcsoport

Fiúk
Megnevezés

Korcsoport
V.
korcsoport

Diákolimpia

Református
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Szint
Megyei
döntő

Hely
II. hely

Csapattagok
Csordás Balázs, Györfi Zoltán, Karsai
Imre, Nagy Péter, Nehéz Zsolt, Orvos
Nagy Gergő, Rácz Norbert,
Szepesi Balázs, Tóth Botond

Református

Csordás Balázs, Tóth Botond, Koncz Dávid, Karsai Imre, Harsányi Gábor, NeV-VI.
Országos
VII.hely héz Zsolt, Györfi Zoltán, Nagy Péter, Kun
korcsoport
döntő
Csaba, Pápai Ádám, Kovács Máté,
Kovács Zsombor
V-VI.
Országos
korcsoport
döntő

II. hely

Kun Csaba, Pápai Ádám, Tóth Botond,
Koncz Dávid, Nagy Péter, Karsai Imre,
Nehéz Zsolt, Kovács Zsombor, Kovács
Máté, Györfi Zoltán, Rácz Norber

Csapattagok
Borsós László, Csordás Balázs, Gulybán
Olivér, Herceg Péter, Karsai Imre,
Koncz Dávid,
Kovács Máté Zádor, Kovács Miklós, Nagy
Péter, Nehéz Zsolt, Szepesi Balázs,
Tóth Botond.
Németh Márk, Koncz Dávid,
Csordás Balázs, Tóth Botond,
Gulybán Olivér, Borsós László,
Szepesi Balázs, Mag József,
Kovács Miklós.

II. hely Abrahám Máté, Füleki Tünde, Kovács Bernadett,
Benes Csaba, Nagy Márton

Kézilabda 2009/2010

Varga Anita, Chrappán Renáta,
Békési Anikó, Cseke Petra, Perge Zófia,
Budai Barbara, Fodor Barbara,
Jász Gabriella, Szabó Kitti.

Kézilabda 2010/2011

Kerékpár 2012/2013
Megnevezés

Országos
V-VI.
korcsoport döntő

Országos
V-VI.
III. hely
döntő
korcsoport

Kovács Máté, Kovács Miklós, Gulybán
Olivér, Nehéz Zsolt, Szepesi Balázs,
Nagy Péter
Borsós László, Koncz Dávid,
Tóth Botond, Csordás B, Karsai Imre,
Herczeg P .Mag József
Kovács Máté, Kovács Miklós, Gulybán
Olivér, Nehéz Zsolt, Szepesi Balázs,
Nagy Péter
Borsós László, Koncz Dávid,
Tóth Botond, Csordás B, Karsai Imre,
Herczeg P .Mag József

Leányok

Református

V-VI.
Országos
IV. hely
korcsoport
döntő

Varga Anita, Békési Anikó, Cseke Petra,
Budai Barbara, Fodor Barbara,
Rauschenberger Flávia,
Szabó Kitti, Jász Gabriella,
Hérmán Viktória
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Kézilabda 2011/2012
Fiúk
Megnevezés

Korcsoport

Szint

Hely

Amatőr
Diákolimpia

Borsós László, Csordás Balázs, Gulybán
Olivér, Herceg Péter, Karsai Imre, Koncz
Tibor, Kovács Miklós, Nagy Péter,
Nehéz Zsolt, Szepesi Balázs,
Tóth Botond, Mag József.

VI.
korcsoport

Megyei
döntő

II. hely

V. korcsoport

Megyei
döntő

Gulybán Olivér, Kovács Miklós, Koncz
Tibor, Német Mihály, Magyari József, FoIII. hely
dor Norbert, Horváth György,
Hamar János.

Diákolimpia

V-VI.
korcsoport

Csapattagok

Szepesi Balázs, Nehéz Zsolt, Nagy Péter,
Karsai Imre, Herceg Péter, Koncz Dávid,
V-VI.
Országos
IV. hely Tóth Botond, Csordás Balázs Gulybán
korcsoport döntő
Olivér, Kovács Miklós, Mag József, Fodor
Norbert, Koncz Tibor, Borsos László

Megnevezés

Diákolimpia

Amatőr
Diákolimpia

Korcsoport

VI.
korcsoport

Szint

Megyei
döntő

Hely

Csapattagok

II. hely

Tóth Botond, Koncz Dávid, Vályi-Nagy
Norbert, Mag József, Gulybán Olivér, Kovács Miklós, Hamar Bence, Koncz Tibor,
Papp Attila, Székely Dávid, Kozma Dániel, Nagy Péter, Tóth Barna

V.
korcsoport

Amatőr
Diákolimpia
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V-VI.
korcsoport

Szint

Hely

Csapattagok

I. hely

Fiúk
Megnevezés

Korcsoport

Szint

Diákolimpia

VI.
korcsoport

Megyei
döntő

Koncz Máté, Kovács Zsombor, Domján
Sándor, Kovács Máté, Béres Balázs, DomIII. hely
ján Péter, Gyökeres István, Németh Márk,
Szepesi Balázs, Koncz Dávid.

Amatőr
Diákolimpia

V-VI.
korcsoport

Megyei
döntő

II. hely

Nagy Péter, Szepesi Balázs, Béres Balázs,
Németh Gergely, Gyökeres István, Fekete
Tamás, Németh Márk, Koncz Dávid

Református

Országos
V-VI.
döntő
korcsoport

III.hely

Kovács Zsombor, Béres Balázs, Kovács
Máté, Gyökeres István, Fekete Tamás,
Domján Péter, Szepesi Balázs, Németh
Gergely, Domján Sándor, Nagy Péter.

Hely

Csapattagok

Leányok
VI.
korcsoport

Megyei
döntő

Chrappán Renáta, Szabó Dóra, Orosz
Gitta, Varga Diana, Kovács Liliána, Balajti
III. hely
Erika, Hamar Kitti, Házi Margit, Hérman
Fruzsina, Bérczi Dóra, Bodnár Vivien.

V.
korcsoport

Megyei
döntő

Agócs Szilvia, Bérczi Dóra, Hodos Dóra,
Balajti Erika, Bodnár Vivien, Szabó Dóra,
III. hely
Nagy Viktória, Hamar Kitti, Hérmán Fruzsina, Nagy Tímea, Házi Margit.

Diákolimpia
Fiúk

Korcsoport

Megyei
döntő

Gulybán Olivér, Hamar Bence, Kovács
Miklós, Koncz Tibor, Nagy Péter, Tóth
Barna, Kozma Dániel, Tóth Zoltán, Tóth
Kristóf, Sebők Róbert, Majlath István,
Varga Tamás, Fodor Norbert

Kosárlabda 2009/2010

Tóth Botond, Koncz Dávid, Mag József,
Országos
Gulybán Olivér, Kovács Miklós, Hamar
V-VI.
III. hely
döntő
Bence, Koncz Tibor, Papp Attila, Kozma
korcsoport
Dániel, Nagy Péter, Tóth Barna

Kézilabda 2013/2014
Megnevezés

Országos
elődöntő

Ficzere Norbert, Simon Dániel, Nagy Richárd, Koncz Tibor, Nagy Péter, Tóth
IV. hely Barna, Kozma Dániel, Tóth Zoltán, Tóth
Kristóf, Sebők Róbert, Majlath István,
Varga Tamás,Váczi Lajos, Fodor Viktor

Diákolimpia

Kézilabda 2012/2013
Fiúk

Megyei
döntő

Gulybán Olivér, Hamar Bence, Kovács
Miklós, Koncz Tibor, Nagy Péter, Tóth
III. hely Barna, Kozma Dániel, Tóth Zoltán, Tóth
Kristóf, Sebők Róbert, Majlath István,
Varga Tamás, Fodor Norbert

329

Megyei
döntő

Bérczi Dóra, Házi Margit, Agócs Szilvia,
Szabó Dóra, Kovács Liliána, Kocsis Dorottya, Chrappán Renáta, Varga Diána,
Hamar Kitti, Hérmán Fruzsina.

Amatőr
Diákolimpia

V-VI.
korcsoport

Református

Bérczi Dóra, Házi Margit, Balajti Erika,
Országos
Orosz Gitta, Kocsis Dorottya, Szabó Dóra,
V-VI.
IV. hely
döntő
Kovács Liliána, Hérmán Fruzsina, Nagy
korcsoport
Tímea, Chrappán Renáta, Varga Diana

II. hely

Amatőr Diákolimpia

V-VI.
korcsoport

Megyei
döntő

Református

V-VI.
Országos
korcsoport
döntő

Diákolimpia

VI.
korcsoport

Megyei
döntő

Bérczi Dóra, Bodnár Vivien, Kovács
Zsanett, Magyari Diána, Varga Vivien,
III. hely
Séta Gabriella, Kabai Diána, Nagy Tímea,
Egedi Lilla.

Amatőr
Diákolimpia

V-VI.
korcsoport

Megyei
döntő

II. hely

Fiúk
Megnevezés

Korcsoport

Diákolimpia

Szepesi Balázs, Németh Gergely, GyökeOrszágos
V.
III. hely res István, Deák Zoltán, Tóth Gergely, Kis
döntő
korcsoport
Tamás, Rózsa Imre, Király Ádám.

Szint

V-VI.
Országos
korcsoport
döntő

Hely

V. hely

Csapattagok

Kis Tamás, Nagy Péter, Tóth Gergő, Deák
Zoltán, Béres Balázs, Király Ádám, Németh Gergely, Domján Péter, Gyökeres
István, Kovács Máté, Rózsa Imre.

Leányok
Diákolimpia

Amatőr
Diákolimpia

Református

V.
korcsoport

V-VI. korcsoport

Megyei
döntő

Megyei
döntő

V-VI.
Országos
korcsoport
döntő

III.hely

Monori Fanni, Magyari Diána, Kocsis
Dorottya, Nagy Szilvia, Varga Vivien, Kovács Zsanett, Bodnár Vivien, Hérmán
Fruzsina, Bérczi Dóra.

III.hely

Varga Vivien, Bérczi Dóra, Kocsis Dorot�tya, Bodnár Vivien, Hamar Kitti,
Varga Diana, Hérmán Fruzsina,
Orosz Gitta, Kovács Liliána,
Szabó Dóra, Chrappán Renáta.

V. hely

Varga Vivien, Bérczi Dóra, Bodnár Vivien,
Szabó Dóra, Kovács Liliána, Hamar Kitti,
Hérmán Fruzsina, Kocsis Dorottya,
Chrappán Renáta, Varga Diána

Fiúk
Megnevezés

Korcsoport

Amatőr Diákolimpia

Németh Gergő, Kis Tamás, Németh MárV-VI.
Országos
ton, Tóth Gergő, Rózsa Imre, Háló Péter,
VII.hely
korcsoport
döntő
Bokor Péter, Mészáros Gábor, Balogh
Ádám, Kálmán Imre, Kovács Bence.

B33

Református

V-VI.
korcsport

Korcsoport

Szint

Diákolimpia

V.
korcsoport

Megyei
döntő

Hely

Csapattagok

Németh Márton, Deák Zoltán, Rózsa
IV. hely Imre, Tóth Gergő, Kis Tamás, Székely Dávid, Cs.Szabó Bence, Háló Péter

Szint

Országos
döntő

Hely

II. hely

Csapattagok

Németh Gergely, Németh Márton,
Tóth Gergő, Bokor Péter

Németh Gergő, Kovács Ferenc, Kis Tamás,
Országos
Németh Márton, Tóth Gergő, Rózsa Imre,
V-VI.
VII.hely
döntő
Háló Péter, Bokor Péter, Mészáros Gábor,
korcsoport
Kovács Bence
Leányok
V.
korcsoport

Fiúk
Megnevezés

Bérczi Dóra, Bodnár Vivien, Kovács
Zsanett, Magyari Diána, Varga Vivien,
Séta Gabriella, Kabai Diána, Nagy Tímea.

Kosárlabda 2012/2013

Diákolimpia

Kosárlabda 2011/2012
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V.hely

Gyökeres István, Németh Gergely, Németh Márton, Szepesi Balázs, Rózsa Imre,
Tóth Gergő, Kis Tamás, Cs.Szabó Bence,
Kovács Ferenc.

Leányok

Kosárlabda 2010/2011

Református

Gyökeres István, Németh Gergely, Németh Márton, Deák Zoltán, Rózsa Imre,
III. hely
Tóth Gergő, Kis Tamás, Cs.Szabó Bence,
Szepesi Balázs, Kovács Ferenc

Amatőr Diákolimpia

V-VI.
korcsoport

Kabai Diána, Séta Gabriella, Szarka BogOrszágos
III. hely lárka, Egedi Lilla, Székely Alexandra,
elődöntő
Lippai Anna.
Megyei
döntő

Bérczi Dóra, Bodnár Vivien, Kovács
Zsanett, Magyari Diána, Varga Vivien,
III. hely Kabai Diána, Séta Gabriella, Egedi Lilla,
Hidasi Dorottya, Lippai Anna,
Székely Alexandra
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B33

Református

III. hely

Lippai Anna, Székely Alexandra,
Séta Gabriella, Kabai Diána

V. hely

Bérczi Dóra, Bodnár Vivien,
Varga Vivien, Egedi Lilla

V-VI.
korcsport

Országos
elődöntő

V-VI. korcsoport

Bérczi Dóra, Bodnár Vivien, Kovács
Zsanett, Magyari Diána, Varga Vivien,
Országos
IV. hely Kabai Diána, Séta Gabriella, Szarka Bogdöntő
lárka, Egedi Lilla, Hidasi Dorottya, Lippai
Anna, Székely Alexandra

Fiúk
Korcsoport

Diákolimpia

V.
korcsoport

Amatőr Diákolimpia
B33
Református

Szint

Hely

Csapattagok

Bokor Péter, Kovács Bence, Mészáros GáOrszágos
III. hely bor, Kálmán Imre, Balajti Szevér,
elődöntő
Puskás Bence, Krausz Zsolt

V-VI.
Országos
korcsoport
döntő
V-VI.
korcsport

Labdarugás 2009/2010
Lányok
Megnevezés
Református

Kosárlabda 2013/2014
Megnevezés

Református

13.hely

Tóth Gergő, Deák Zoltán, Németh Márton, Kiss Tamás, Bokor Péter, Kovács
Bence, Mészáros Gábor,
Gyökeres Krisztián, Kálmán Imre.

Országos
Tóth Gergő, Deák Zoltán,
VII.hely
döntő
Mészáros Gábor, Bokor Péter.

Országos
V-VI.
döntő
korcsoport

V.hely

Tóth Gergő, Deák Zoltán, Németh Márton, Kiss Tamás, Cs. Szabó Bence, Bokor
Péter, Kovács Bence, Mészáros Gábor.

VI.
korcsoport
Diákolimpia

Amatőr
Diákolimpia
B33
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Megyei
döntő

Séta Gabriella, Szarka Boglárka, Kabai
Diána, Vass Gabriella, Lippai Anna, Rácz
V.
Országos
III. hely Lilla, Hidasi D. Csíkos Lilla, Pintér Ágnes,
korcsoport
döntő
Németh Csilla, Hajnal Tímea,
Saska Bernadett, Balogh Gabriella.
V-VI.
Országos
korcsoport
döntő
V-VI.
korcsport

VII.
hely

Varga Vivien, Séta Gabriella, Kaba Diána,
Szarka Boglárka, Lippai Anna, Rácz Lilla,
Csíkos Lilla, Pintér Ágnes, Németh Csilla.

Országos
Varga Vivien, Rácz Lilla, Lippai Anna,
IV. hely
döntő
Pintér Ágnes.

Korcsoport

Szint

Országos
V-VI.
döntő
korcsoport

Hely

Csapattagok

V. hely

Balogh Fruzsina, Borbála, Anita, Deák
Ottilia, Farkas Anett, Földvári Ildikó, Hajnal Evelin, Herczeg Csilla, Nagy Borbála,
Seres Mária, Varga Anita,

Labdarugás 2010/2011
Lányok
Megnevezés

Korcsoport

Szint

Amatőr
Diákolimpia

Kispályás
V-VI.
korcsoport

Megyei
döntő

Református

Deák Ottilia, Farkas Anett, Füleki Tünde,
V-VI.
Országos
Hérmán Viktória, Kovács Zsanett, MaIII. hely
korcsoport
döntő
gyari Diána, Polyik Valentina,
Seres Mária, Szujó Beatrix

Hely

Csapattagok

III.hely

Deák Ottilia, Farkas Anett, Füleki Tünde,
Hérmán Viktória, Kovács Zsanett, Magyari Diána, Polyik Valentina,
Seres Mária, Szujó Beatrix

Labdarugás 2011/2012
Lányok

Leányok
Rácz Lilla, Varga Vivien, Pintér Ágnes,
Székely Alexandra, Kabai Diána,
III. hely
Lippai Anna, Házi Fruzsina,
Csíkos Lilla, Séta Gabriella.

Varga Vivien, Egedi Lilla, Séta GabrielV-VI.
Országos
le, Kaba Diána, Szarka Boglárka, Lippai
III. hely
korcsoport
döntő
Anna, Rácz Lilla, Csíkos Lilla,
Pintér Ágnes.

Amatőr Diákolimpia

Kispályás
V-VI.
korcsoport

Megyei
döntő

IV.hely

Deák Ottilia, Egedi Lilla, Farkas Anett,
Füleki Tünde, Kemény Anett, Kovács
Zsanett, Magyari Diána, Pólyik Valentina,
Szujó Beatrix

Református

V-VI.
Országos
korcsoport
döntő

V. hely

Deák Ottilia,Egedi Lilla, Füleki Tünde,
Kovács Zsanett, Kemény Anett, Magyari
Diána, Pólyik Valentina, Szujó Beatrix

Labdarugás 2012/2013
Lányok
Megnevezés

Korcsoport

Szint

Hely

Csapattagok

Amatőr
Diákolimpia

Kispályás

Megyei
döntő

II. hely

Egedi Lilla, Kemény Anett, Szujó Beatrix,
Füleki Tünde, Farkas Izabella,
Hajnal Piroska, Magyari Diána.
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Coca-cola
kupa

V-VI.
korcsoport

Megyei
döntő

Deák Ottilia, Egedi Lilla, Kemény Anett,
Szujó Beatrix, Füleki Tünde,
Farkas Izabella, Hajnal Piroska.

I.hely

Lábtenisz 2012/2013
Lányok
Megnevezés

Labdarugás 2013/2014
Diákolimpia

Lányok
Megnevezés

Korcsoport

Szint

Hely

Csapattagok

Diákolimpia

V-VI.
korcsoport

Megyei
döntő

Egedi Lilla, Farkas Izabella, Füleki Tünde,
Hajnal Piroska, Hegedűs Enikő, Kemény
IV. hely
Anett, Mihácsi Szimonetta, Rácz Lilla,
Szujó Beatrix, Tóth Angéla

Coca-cola
kupa

V-VI.
korcsoport

Megyei
döntő

Egedi Lilla, Füleki Tünde, Farkas Izabella,
Kemény Anett, Hajnal Piroska,
Hegedűs Enikő, Tóth Angéla,

II. hely

Megnevezés

Diákolimpia

Korcsoport

Szint

VI. korcsoport
páros

Országos
döntő

VI. korcsoport
hármas

Országos
döntő

Hely

Csapattagok
Deák Ottilia, Magyari Diána,

IV. hely

Deák Ottilia, Egedi Lilla,
Kovács Zsanett, Magyari Diána

Lábtenisz 2010/2011

Diákolimpia

Szint

Hely

VI. korcsoport
páros

megyei
döntő

III. hely

VI. korcsoport
hármas

megyei
döntő

Deák Ottilia, Kovács Zsanett,
III. hely
Magyari Diána

Lábtenisz 2011/2012

VI. korcsoport
hármas

Országos
döntő

III. hely Egedi Lilla, Kovács Zsanett
V. hely

Deák Ottilia, Magyari Diána,

IV. hely

Egedi Lilla, Kovács Zsanett,
Deák Ottilia, Magyari Diána

Szint

Hely

Amatőr
Diákolimpia

Budai Csaba, Csináth Ádám, Futó Tamás,
Országos
Halász Richárd, Gyökeres Árpád, IváV-VI.
VI. hely
döntő
nyi-Nagy Gábor, Kun Csaba, Nagy Attila,
korcsoport
Oszlánczi Máté, Saska Viktor,

Református

Országos
V-VI.
döntő
korcsoport

I. hely

Korcsoport

Szint

Hely

Diákolimpia

VI. korcsoport
páros

Országos
döntő

VI. hely
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Csapattagok
Deák Ottilia, Egedi Lilla,
Kovács Zsanett,

Budai Csaba, Csináth Ádám, Futó Tamás,
Gyökeres Árpád, Kun Csaba, Nagy Attila,
Oszlánczi Máté, Saska Viktor,

Leányok
Chrappán Renáta, Csenda Barbara, Henk
Országos
Júlia, Kardos Krisztina, Kiss Gyöngyvér,
V-VI.
VII.hely
döntő
Kovács Katalin, Szabó Blanka,
korcsoport
Tóth Melinda,

Röplabda 2010/2011
Fiúk
Megnevezés

Korcsoport

Szint

Diákolimpia

V-VI.
korcsoport

Országos
elődöntő

Amatőr
Diákolimpia

V-VI.
korcsoport

Országos
döntő

Hely

Csapattagok

II. hely

Albert Krisztián, Budai Csaba, Futó Tamás, Gyökeres Árpád, Halász Richárd,
Iványi Nagy Gábor, Nagy Attila Tibor,
Oszlánczi Máté, Perge Tibor, Saska Viktor,

I. hely

Albert Krisztián, Budai Csaba, Futó Tamás, Gyökeres Árpád, Halász Richárd,
Iványi Nagy Gábor, Nagy Attila Tibor,
Oszlánczi Máté, Perge Tibor, Saska Viktor,

Lányok
Megnevezés

Csapattagok

Diákolimpia

Csapattagok
Deák Ottilia, Kovács Zsanett,
Magyari Diána

Országos
döntő

Csapattagok

Budai Csaba, Csináth Ádám, Futó Tamás,
Országos
Halász Richárd, Gyökeres Árpád, Kun
VI.
III. hely
döntő
Csaba, Nagy Attila, Oszlánczi Máté,
korcsoport
Saska Viktor,

Református

Korcsoport

VI. korcsoport
páros

Megnevezés Korcsoport

Lányok
Megnevezés

Hely

Fiúk

III. hely Egedi Lilla, Kovács Zsanett
V. hely

Szint

Röplabda 2009/2010

Lábtenisz 2009/2010
Lányok

Korcsoport
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Református

V-VI.
korcsoport

Országos
döntő

II. hely

Albert Krisztián, Budai Csaba, Futó Tamás, Gyökeres Árpád, Halász Richárd,
Iványi Nagy Gábor, Nagy Attila Tibor,
Oszlánczi Máté, Perge Tibor, Saska Viktor,

Lányok

Diákolimpia

V-VI.
korcsoport

Megyei
döntő

Bakos Fatima, Csíkos Lilla, Csontos
Anett, Hérmán Viktória, Illés-Tóth AdriIII. hely enn, Illés Rebeka, Kányai Zsófia,
Oszlánczi Michelle,
Rauschenberger Flávia, Varga Vivien

Röplabda 2011/2012
Fiúk
Megnevezés

Korcsoport

Szint

Diákolimpia

VI.
korcsoport

Megyei
döntő

Hely

Csapattagok

Albert Krisztián, Andrási Máté, Iványi
IV. hely Nagy Gábor, Perge Tibor, Puskás Sándor,
Szalmási Erik, Urbán Attila

Röplabda 2012/2013
Megnevezés

Korcsoport

Szint

Hely

Diákolimpia

VI.
korcsoport

Megyei
döntő

Albert Krisztián, Andrási Máté, Ferenczi
III. hely Gábor, Iványi Nagy Gábor, Perge Tibor,
Szalmási Erik, Urbán Attila

Országos
V-VI.
döntő
korcsoport

Albert Krisztián, Andrási Máté, Ferenczi
Gábor, Iványi Nagy Gábor, Perge Tibor,
Raksa Zsigmond, Szalmási Erik,
Urbán Attila

I. hely

V-VI.
korcsoport

Megyei
döntő

Megnevezés

Korcsoport

Szint

VI. korcsoport

V. korcsoport

Országos
elődöntő

Csapattagok

Leányok
Amatőr
Diákolimpia

Lányok

Diákolimpia

Fiúk

Református

Tollaslabda 2010/2011

Bodnár Vivien, HérmánViktória, Illés
Tóth Adrienn, Nagy Dóra Szilvia, OszIV. hely lánczi Michelle, Rauschenberger Flávia,
Varga Vivien

Hely

Név

VI. hely

Endrédi Evelin

IV. hely

Bodnár Vivien

V. hely

Bérczi Dóra

VI. hely

Magyari Diána

Tollaslabda 2011/2012
Lányok
Megnevezés
Diákolimpia

Korcsoport

Szint

VI. korcsoport

Országos
elődöntő

V. korcsoport

Hely

Név

V. hely

Endrédi Evelin

III. hely

Bodnár Vivien

III. hely

Tóth Nikoletta

Tollaslabda 2012/2013
Lányok

Röplabda 2013/2014
Fiúk
Megnevezés

Korcsoport

Szint

Diákolimpia

V.
korcsoport

Megyei
döntő

Református
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V-VI.
Országos
korcsoport
döntő

Hely

Csapattagok

IV.hely

Andrási Máté, Erdős Adrián, Ferenczi
Gábor, Házi Gyula, Kovács Martin, Szalmási Erik, Tóth Marcell, Urbán Attila

II. hely

Andrási Máté, Erdős Adrián, Ferenczi
Gábor, Harsányi Márk, Házi Gyula, Karas
Lajos, Kovács Martin, Sebők Bence, Szalmási Erik, Tóth Marcell, Urbán Attila

Megnevezés

Korcsoport

Szint

Hely

Amatőr
Diákolimpia

VI. korcsoport

Országos
elődöntő

V. hely

Név
Endrédi Evelin

Tollaslabda 2013/2014
Lányok
Megnevezés

Korcsoport

Szint

Diákolimpiai

VI. korcsoport

Országos
elődöntő

Hely

Név

II. hely

Tóth Nikolett

III. hely

Endrédi Evelin
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Úszás 2010/2011
Fiúk
Megnevezés

Korcsoport

Szint

Szám

Diákolimpia

V-VI.
korcsoport

megyei
döntő

Hely

Név

100 m hát

IV. hely Koncz Dávid

4x50 váltó

III. hely

Futó Tamás, Háló Kristóf,Koncz Dávid, Nagy Attila

kosárlabda

I. hely

Albert Krisztián, Andrási Máté, Budai Csaba,
Futó Tamás, Gyökeres Árpád, Halász Richárd,
III. hely
Iványi Nagy Gábor, Nagy Attila, Oszlánczi
Máté, Perge Tibor, Saska Viktor, Urbán Attila

Röplabda

Lányok
Diákolimpia

V-VI.
korcsoport

megyei
döntő

100 gyors

IV. hely Balajti Erika

4x50 gyors
váltó

I. hely

Lányok

Balajti Erika, Berki Krisztina,
Chrappán Renáta,
Saliga Viktória

atlétika

Úszás 2013/2014
Szint

Szám
100 m hát

Diákolimpia

V-VI.
korcsoport

200 m síkfutás

II. hely

400 m síkfutás

III. hely Balajti Erika

távolugrás

III. hely Cseke Petra

gerely
svédváltó

Lányok
Megnevezés Korcsoport

Hely

Név

III. hely Rosinger Irma

Megyei 100 m gyors V. hely Nagy Judit
döntő
Nagy Judit, Poczók Éva, Ro4X 50 m
IV. hely singer Irma, Urbán Andrea
gyorsváltó

Kézilabda

kosárlabda

XXII. Nagykun Diák Sportviadal 2011. Kunhegyes
Fiúk

atlétika

Szám

hely

1500 m síkfutás

I. hely

Futó Tamás

3000 m síkfutás

I. hely

Futó Tamás

III. hely Koncz Dávid

400 m síkfutás

3. hely

Koncz Dávid

súlylökés

I. hely

Domján Péter

súlylökés

I. hely

Domján Péter

svédváltó

Kézilabda
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I. hely

III. hely

Chrappán Renáta, Cseke Petra, Rimaszombati
Fruzsina, Saliga Viktória

II. hely

Békési Anikó, Budai Barbara, Cseke Petra, Fodor Barbara, Hérmán Viktória, Jász Gabriella,
Rauschenberger Flávia, Szabó Kitti, Varga Anita

I. hely

Bérczi Dóra, Bodnár Vivien, Chrappán Renáta, Hamar Kitti, Hérmán Fruzsina, Kocsis Dorottya, Kovács Liliána, Kovács Zsanett, Magyari
Diána, Nagy Tímea, Szabó Dóra, Varga Diána,
Varga Vivien

szertorna

Földvári Lilla, Gozsovics Éva, Kapocsi Judit,
III. hely Kneifel Vivien, Kovács Éva,
Medgyasszai Jennifer, Nagy judit
XXIII. Nagykun Diák Sportviadal 2013. Kunszentmárton
Fiúk

Megnevezés

Szám
100 m síkfutás

Federics Dávid, Herceg Péter, Koncz Dávid,
III. hely
Nagy Péter
Borsós László, Csordás Balázs, Gulybán Olivér,
Herceg Péter, Karsai Imre, Koncz Dávid, Kovács
Máté, Kovács Miklós ,Mag József, Nagy Péter,
Nehéz Zsolt, Szepesi Balázs, Tóth Botond

III. hely Raczkó Viktória

Röplabda

Név

400 m síkfutás

Chrappán Renáta

Chrappán Renáta, Cseke Petra, Saliga Viktória, Gozsovics Éva, Henk Júlia, Herman ViktóIII. hely ria, Illés Tímea, Kardos Krisztina, Kovács Éva,
Kovács Katalin, Németh Pamela, Rimaszombati
Fruzsina, Tóth Melinda, Veres Ágnes

Nagykun Diák Sportviadal

Megnevezés

Béres Balázs, Deák Zoltán, Domján Péter, Gyökeres István, Kiss Tamás, Kovács Máté,Nagy
Valentín, Németh Gergely, Rózsa Imre,
Tóth Gergő

atlétika

hely

Név

III. hely Sánta Péter

magasugrás

I. hely

Koncz Dávid

gerelyhajítás

I. hely

Vályi-Nagy Norbert

fiú svédváltó

I. hely

Hamar János, Koncz Dávid, Koncz Tibor,
Vályi-Nagy Norbert

távolugrás

II.hely

Koncz Tibor
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I.hely

Gulybán Olivér, Koncz Dávid, Koncz Tibor, Hamar Bence, Kovács Miklós, Kozma Dániel, Mag
József, Nagy Péter, Papp Attila, Székely Dávid,Tóth Barna, Tóth Botond, Vályi-Nagy Norbert

kosárlabda

I.hely

Balogh Ádám, Bokor Péter, Kálmán Imre, Kis
Tamás, Kovács Bence, Németh Gergő, Németh
Márton, Rózsa Imre, Tóth Gergő

Röplabda

II. hely

Albert Krisztián, Andrási Máté, Ferenczi Gábor, Iványi Nagy Gábor, Perge Tibor, Raksa
Zsigmond, Szalmási Erik, Urbán Attila

III.hely

Gulybán Olivér, Halmai Balázs, Hamar János,
Magyari József, Nagy Péter, Németh Mihály,
Perge Tibor, Sánta Péter, Székely Dávid,Tóth
Barna, Ungi Viktor, Vályi-Nagy Norbert,

Kézilabda

labdarúgás

Lányok
atlétika

100 m síkfutás
800 m síkfutás

Kézilabda

kosárlabda

Röplabda
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I. hely

Potornai Lilla

III. hely Dániel Emese

súlylökés

III. hely Hérmán Viktória

svédváltó

II.hely
III.hely

Lippai Anna, Potornai Lilla, Szarka Boglárka,
Székely Alexandra
Bérczi Dóra, Budai Barbara, Fodor Barbara,
Hérmán Viktória, Lippai Anna, Rauschenberger Flávia, Szarka Boglárka, Székely Alexandra,
Varga Anita

II. hely

Bérczi Dóra, Bodnár Vivien, Egedi Lilla, Kabai
Diána, Kovács Zsanett, Lippai Anna, Magyari
Diána, Séta Gabriella, Szarka Boglárka, Székely
Alexandra, Varga Vivien

II. hely

Bakos Fatima, Bodnár Vivien, Illés Tóth Adrienn, Hérmán Viktória, Nagy Dóra Szilvia, Oszlánczi Michelle, Rauschenberger Flávia,
Varga Vivien

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium
Önkormányzati beszámoló
2010-2014.
I. Az intézmény fő tevékenysége, feladatai
I. 1. Az intézmény oktatási szerkezete

Tanév

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Nappali tagozatos szakközépiskolai szakmacsoportos (szakközépiskolai ágazatos)
évfolyamok osztályok száma

8

8

8

8

Mezőgazdaság szakmacsoport (szakközépiskolai ágazat)

X

-

-

X

Gépészet szakmacsoport (Mezőgazdasági
gépész szakközépiskolai ágazat)

X

X

X

X

Környezetvédelem – vízgazdálkodás szakmacsoport (szakközépiskolai ágazat)

X

X

X

X

Közgazdaság szakmacsoport

X

X

X

X

Informatika szakmacsoport
(szakközépiskolai ágazat)

X

X

X

X

Nappali tagozatos gimnáziumi évfolyamok
osztályok száma

6

7

8

8

Általános tantervű belügyi-rendészeti
pályaorientációs gimnáziumi képzés

X

X

X

X

Emelt óraszámú német vagy angol nyelv
oktatását végző, általános tantervű gimnáziumi képzés

X

X

X

X

Nappali tagozatos szakképző évfolyamok
osztályok száma

5

6

6

4

Agrár-közgazdasági és áruforgalmazó
technikus

X

X

X

-

Mezőgazdasági gépésztechnikus

-

X

X

X

Természet- és környezetvédelmi technikus
(Környezetvédelmi technikus)

X

X

X

X

Tanulmányi területek
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Műszaki informatikai mérnökasszisztens
felsőfokú szakképzés

X

X

X

X

Levelező szakképzési évfolyamok osztályok
száma

1

0

0

0

Levelező agrár-közgazdasági és áruforgalmazó technikus

X

-

-

-

Levelező évfolyamok osztályok száma

4

3

2

1

Levelező közgazdaság szakmacsoport

X

X

X

X

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Szakközépiskola nappali tagozat, 9-12.
évfolyam

240

236

220

227

Szakképző nappali tagozat 1/13-2/14.
évfolyam

46

65

51

52

Felsőfokú szakképzés, nappali tagozat
1/13-2/14. évfolyam

25

20

18

7

Szakközépiskola, levelező tagozat 9-12.
évfolyam

83

48

29

17

Szakközépiskola levelező tagozat szakképző évfolyam

11

0

0

0

Szakközépiskolai képzés összesen

405

369

318

303

Gimnázium, nappali tagozat 9-12.
évfolyam
(belügyi rendészeti pályaorientációs
képzés)

121

116

104

109

Gimnázium nappali tagozat 9-12. évfolyam
(emelt óraszámú német és angol idegen
nyelv)

45

72

93

99

Gimnáziumi képzés összesen

166

188

197

208

Iskolai összlétszám

571

557

515

511

Ebből a kollégisták létszáma

61

78

105

107

I. 2. Iskolánk tanulói létszám adatai

Tanulmányi területek

Tanév

I. 3. Kollégiumi élet, férőhelyek alakulása
Létszámadatok
A 2010-2011-es tanévben 61 diák költözött be a kollégiumba, amely létszám év végére 57
tanulóra csökkent. 2012-ben a tanév végi létszámunk 74 fő volt, 2013-ban pedig 91. A 20132014-es tanévben 107 tanuló költözött be szeptemberben a kollégiumba, a jövő tanévi induló
létszám várhatóan142 fő lesz.
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Fejlesztések a kollégiumban
Az intézményben minden évben kiemelten kezeljük a kollégium környezetének szépítését,
valamint eszköz-ellátásának javítását. Ennek keretében 2010. év első félévében 13 korszerű számítógéppel bővítettük a kollégiumi internetlabort, illetve november közepére kialakítottunk
egy klubszobát, ahol asztali csocsó, rex-asztal és elektromos darts-tábla biztosítja a tanulók kikapcsolódását.
A 2011-2012-es tanévben a kollégiumi férőhelyek kihasználtságának javítása érdekében
megkezdtük két használaton kívüli és egy idényszerűen, (a fűtési szezonon kívüli időszakban)
használható szoba felújítását. Ennek keretében az ablakokat modern, hőszigetelt nyílászárókra cserélték, a hálókat pedig leválasztották a központi fűtésről, a radiátorokat eltávolították, és
konvektorokat szereltek be.
A parkettás padlókat felújították, és a falak kijavítása, kifestése mellett új heverőket és szekrényeket is kaptak a hálótermek.
A 2012-13-as tanévben esedékessé vált a több évtizedes ágybetétek cseréje. Ezeknek a
régi derékaljaknak a leváltására 30 darab hideghabos technológiával készült matracot szereztünk be.
A jelenlegi, 2013-2014-es tanév első félévében a kollégista tanulók komfortérzetének javítását szolgálta 130 db antiallergén, mosható ágyneműgarnitúra beszerzése. Az eszközellátottság
további javításához járult hozzá egy szkander - versenyasztal helyi legyártása is.
2014 áprilisában az intézményi rekonstrukciós program keretein belül megkezdődött a kollégium épületének felújítása is. Ennek keretében a falazatot a talajvíz ellen szigetelik, a nyílászárókat kicserélik műanyag ajtókra, ablakokra, a vizesblokkokat felújítják, a nagyméretű szobákat
kisebb, komfortosabb szobákra bontják, a nem használt helyiségeket felújítják és hálótermekké
alakítják, valamint az épület homlokzatát hőszigetelik.
Kollégiumi rendezvények
A kollégiumi rendezvények sorában elsőként a kilencedik évfolyamosok szavalóversenyét
rendezzük meg októberben. Versmondóink szakszerű értékeléséhez a tanári karból kérünk fel
hozzáértő segítséget. A dobogós helyezést elért tanulókat oklevéllel és cukrászsüteménnyel jutalmazzuk. Az őszi időszakban a kollégiumi bajnokságok és sportvetélkedők mellett sor kerül
a szobadíszítő verseny értékelésére is. A lány és fiú hálótermek esztétikumát a kollégiumi diáktanács tagjai pontozzák.
Decemberben a kollégiumi mikulás ünnepség után, a téli szünet megkezdése előtti utolsó
estén kerül sor a kollégiumi karácsony megrendezésére, amely már évtizedes múltra visszatekintő, nagyon szép hagyományunk. A végzős tanulók által előadott műsort minden évben nagyon várják nemcsak a diákok, de a felnőttek is. A műsor alapkoncepciója a Karácsony, mint a
szeretet ünnepének szellemisége, melyet szavalatok és hangszeres zenei betétek is színesítenek.
A színvonalas műsor végén, a hagyományoknak megfelelően szaloncukrot és ünnepi kalácsot
osztanak a szereplők a tanároknak és diáktársaiknak.
A tanév második félévében a kollégiumi bajnokságok tavaszi fordulóit rendezzük meg,
melyet színesítenek a szabadban játszható sportok, a kispályás focibajnokság és a tollaslabda-verseny is.
Április végén az alsóbb évfolyamos lányok megható, saját maguk által összeállított műsorral
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köszönnek el végzős társaiktól. A ballagás előtti héten pedig a végzős középiskolás és technikus
tanulók osztályfőnökeikkel és az iskolavezetés képviselőivel közös búcsúvacsorán vesznek részt.

II. Személyi, tárgyi feltételek alakulása
II. 1. Személyi feltételek alakulása
Az intézmény engedélyezett létszámkeretében az elmúlt négy évben kétszer következett be
változás.
--2011. április 1-től Karcag Város Önkormányzata a 2/2011 (II.17.) rendelete iskolánk vonatkozásában létszámcsökkentést írt elő. 74-ről 66-ra csökkent az álláshelyek száma.
--2011. szeptember 1-től iskolánk a Karcag Városi Önkormányzat fenntartásából a Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásába került át. Október hónapban a gimnáziumi osztályok
számának növekedése miatt, a Vidékfejlesztési Minisztérium az engedélyezett létszámot 66ról 73-ra emelte.
--2013. szeptember hónaptól az iskola engedélyezett létszáma 77 fő. Ebből pedagógus 42 fő,
technikai állomány 35 fő.
2010

2011

2012

2013

Engedélyezett létszámkeret (12.31-én)

74

73

73

77

Átlagos munkajogi létszám

75

76

79

80

Pedagógus

36

40

38

42

Technikai személyzet

39

33

35

35

Átlagos statisztikai létszám

71

71

73

72

Távollévő (gyes, gyed, egyéb)

2

4

5

7

II. 2. Tárgyi feltételek változása
II.2.1. Költségvetési forrásokból megvalósuló beruházások
A rendelkezésünkre álló forrásokat igyekeztünk maximálisan kihasználni.
2010-es gazdasági évben költségvetési forrásból
--Épületek fűtésének bővítése, korszerűsítése, javítása:
594.843.- Ft
--Szakképzési eszközök frissítése:
15.000.- Ft
--Telefonhálózat megvásárlása:
156.250.- Ft
--Konyhai eszközök (üstök) beszerzése:
900.000.- Ft
--Új tanépület bútorzat:
1.473.555.- Ft
--Informatikai eszközök: (kollégiumi számítógéppark)
4.064.523.- Ft
--Költségvetési forrásból összesen:
7.204.171.- Ft
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A Varró utcai kollégium üzemeltetése 2010. 08. 31-ig tartozott iskolánkhoz. A jelzett időpont
után átadásra került Karcag Város Polgármesteri Hivatalához.
A 2011-es gazdasági év költségvetési forrásából az üzembe helyezéshez szükséges adattároló szervert vásároltuk meg 241.875 forint értékben.
A 2013-as gazdasági év költségvetéséből saját kivitelezésben közel kéthektáros területen telepítettünk gyümölcsfa ültetvényt (szilva, körte, sárgabarack), mely évek múlva a gyümölcsfeldolgozó üzem nyersanyagát fogja biztosítani. Az ültetvény telepítési költsége 714 eFt.
II. 2. 1. Pályázati forrásokból megvalósuló beruházások
2010. év
--TÁMOP 3.1.5-09/A-2 2010 0289
--(2 db notebook)
--(VISOCOLOR környezetvédelmi analizáló koffer PF-12 fotométerrel;
--VISOCOLOR talajvizsgálati minilabor komplett készlet)
--Pályázati forrásból összesen:

299.980.- Ft

587.225.- Ft
887.205.- Ft

A 2014. évi decentralizált pályázati keretből támogatást nyertünk a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól 1.887 eFt értékben.
--AVL DIX hibakódolvasó és rendszerteszter
903 eFt
--OK clima kijavító gép
984 eFt
II. 2. 2. Fenntartói támogatásból megvalósuló beruházások
2010-ben iskolánk fenntartója Karcag Város Önkormányzata volt. A 2010-es évben az új
tanépület átadására a Városi Önkormányzattól térítés nélkül átvett összeg: 586.863.726.-Ft.
2011. szeptember 1-től kezdődően intézményünk fenntartója a Vidékfejlesztési Minisztérium.
2013-ban az intézmény felhalmozási kiadásokra szóló eredeti előirányzata 0.- Ft. Ezt a kormányzati intézkedésekre szóló tartalékból egy előirányzat-átcsoportosítás megemelte 2012ben. Az 1646/2012. (XII. 19.) Kormányhatározat alapján 450.000 eFt került jóváhagyásra intézményi beruházás címén és az összeg egy részének felhasználása 2013-ban meg is történt. A
teljes összeg felhasználására nem volt lehetőség.
2013-ban ennek a keretnek a terhére megkezdődött egy új gazdasági célú épület felépítése, melynek rendeltetése az élelmiszeripari képzés tanüzemének biztosítása. Az épület
több bemutató méretű termelő egységből épül fel. Ebben helyet kap egy gyümölcsfeldolgozó üzem, melyben lekvár- és pálinkafőző berendezés is lesz. Szántóföldi növénykultúrák
feldolgozása céljából kialakításra kerül egy olajütő üzemegység, valamint egy mini malom is. Az elkészült liszt felhasználására pedig egy száraztészta készítő üzemegységet alakítunk ki. Az épület kivitelezésével kapcsolatos folyamatban lévő beruházási költség 7.339
eFt volt 2013.12.31-én.
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Gép és berendezés beszerzések
Beruházás megnevezése
Gumiabroncs szerelő berendezés

Beruházás összege eFt-ban
2 823

Félautomata gumiabroncs szerelő berendezés

433

Kerékkiegyensúlyozó berendezés

680

Futómű beállító berendezés
Aknaperem emelő

1 834
330

Hagyományos eszterga

2 880

Hagyományos marógép

5 919

Pneumatikus szemenkénti aprómag vetőgép

12 361

Permetező gép

1 511

A megvásárolt gépek a mezőgazdasági gépészképzés eszközellátottságát javítják, oktatási célt
szolgálnak. A szántóföldi növénytermesztéshez kapcsolódó aprómag-vetőgép és permetező
gép azonban iskolánk termelési tevékenységét is segíti.
Az intézmény számára jóváhagyott 450.000 000 forintból az év során 48.162.000 Ft-ot használtunk fel, a fennmaradó 401.838.000 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradványként került
kimutatásra. Ugyancsak a fenti keretből három épület nyílászáró-cseréje valósul meg, melynek
előkészületi munkálatai megkezdődtek, közbeszerzési eljárás, tervezés és kivitelezés terén. A
munkálatok a tervek szerint 2014-ben befejeződnek.
Felújítási kiadások összesen: 12.052 eFt.
Létesítmény, eszköz megnevezése

Felújítás költsége eFt-ban 2013ban

Diákotthon rekonstrukció

4 340

Oktatási épület rekonstrukció

3 919

Konyha és gazdasági hivatal rekonstrukció

3 793

Intézményünk 2011.09.01-től a Karcag Város Önkormányzata által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott vagyon üzemeltetését végzi. A bérbeadásból befolyt bevételek az intézményi
működési költségek között kerültek kimutatásra, az ilyen típusú bevételek többsége néhány
órára szóló helyiségbérletből származott.
2014. első félévében beszereztünk egy Claass Tucano 320 arató-cséplőgépet egy gabona és
egy napraforgó betakarítására alkalmas vágóasztallal, 55.000 eFt értékében.
Az új gazdasági épület tervezési és kivitelezési munkálatai eddig 79.200 eFt-ba kerültek. A
teljes bekerülési költség 120 000 eFt lesz.
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2014-ben első lépésben a kollégium épületének felújítása kezdődött meg (az épületrekonstrukciók engedélyezési és kiviteli tervei, intézményünk épületeinek átalakításához, rekonstrukciójához szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátása, ügyvédi és közbeszerzési tanácsadói tevékenység, a kollégium épületének rekonstrukciós munkái eddig mintegy 20 000 eFt értékben
valósultak meg). Tárgyi eszköz-fejlesztés szakképzés fejlesztési támogatásokból.
2010. év
--Gépész oktatás fejlesztésére
(Sunward SWL2810 kompakt rakodógép, fűrészlánc élező)
--Felsőfokú mérnökasszisztens képzés fejlesztésére
(számítógépes labor kiépítése)
--Szakképzési hozzájárulás összesen:

6.251.995.- Ft
1.943.500.- Ft
8.195.495.- Ft

2011. év első félévében a szakképzési támogatásból beruházást nem végeztünk.
A második félévben megtörtént beruházások:
--gépészet szakmacsoport
1 db 804.185 tárcsás fűkasza teljes felszereléssel,
1 db AS-39 P.2 típusú seprőgép teljes felszereléssel,
--informatika szakmacsoport
20 db számítógép, 1 színes lézernyomtató + egy garnitúra festék,
2 db számítógép + 1 konfiguráció, 2 db notebook,
3 db szünetmentes tápegység,
2 db fekete lézernyomtató + 2 db festékkazetta, 1 db termométer,
1 db fordulatszámmérő, 3 db külső winchester,
--környezetvédelmi szakmacsoport
1 db vízvizsgáló mérőműszer készlet,
1 db területmérő műszer,
--mezőgazdaság szakmacsoport
1 db talajvizsgáló mérőműszer készlet.
A felsorolt beruházásokat a 2010. évben fogadott szakképzés fejlesztési hozzájárulás terhére
valósította meg intézményünk 4 696 eFt értékben.
A 2011. évre fogadott szakképzési hozzájárulást intézményünk 2012.12.31-ig felhasználta.
Ez a forrás nyújtott fedezetet a megvalósult beruházásokhoz. Olyan gépek, berendezések kerültek beszerzésre, melyek javítják a szakképzés eszközellátottságát.
Beszerzett eszközök:
--Motometer benzin-dízel 40 bar kompresszió mérő szett
--Diesel próbapad 11 Kw
--Lassulásmérő műszer (XL-Meter PRO GAMMA MEDIUM)
--Fényszóró állító berendezés (TECO HL 200)
--6 db Hordozható pH/EC/TDS mérő készlet

214.020.- Ft,
2.435.860.- Ft,
374.650.- Ft,
190.500.- Ft,
603.066.- Ft,
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--Elektroszmog-mérő koffer MK20
129.900.- Ft,
--Optikai szintező szett GOL26D (2 darabos)
114.200.- Ft,
--Hidraulikus krokodilemelő
131.658.- Ft,
--Oszlopos fúrógép GÜDE GTB 20/12 R+L 55194 + gépsatu
127.111.- Ft,
--Dugattyús kompr. ALUP Practic 38/200 D 400 V +
1/2”-os légkulcs
283.286.- Ft,
--Műhelyprés OMCN 155 + zsírzó
319.995.- Ft,
--Környezetvédelmi koffer PF-12 fotométerrel VISOCOLOR
678.658.- Ft,
--Talajkoffer Visocolor 193.929.- Ft,
--L1002i belső kalibrációjú laboratóriumi mérleg
130.175.- Ft,
--HR 901 kézi refraktométer hőmérővel
129.286.- Ft,
--Laboratóriumi pH/mV/vezkép/ellenállás/sótartalom/
össz sótartalom/hőmérséklet mérő készlet CON C3010T
399.689.- Ft,
--Elektronikai modellrendszerű demonstráló készlet
300.482.- Ft,
--Folyamatos szabályzó tápegység 0-24 V / 0-10 A
243.129.- Ft,
--Grafikus multiméter / kézi oszcilloszkóp
129.540.- Ft,
--Van de Graaff-generátor kézi vagy elektromos meghajtású
138.112.- Ft,
--NIKON D5100 fényképezőgép
(objektívek:18-55 VR,55-200 VR)
247.980.- Ft,
--X-Rite kalibráló műszer
112.000.- Ft,
--Hőkezelő kemence URBAN S 200/F
736.600.- Ft,
--Függvénygenerátor FG 100
166.802.- Ft,
--Elektronikus számláló LED
137.884.- Ft.
Összesen:
8.668.487.- Ft
Fontosabb eredmények, események, fejlesztések a szervezeti működésben

III. 1. Hagyományok intézményünk életében
Iskolánk hagyományosan az alábbi megemlékezéseket, rendezvényeket tartja meg:
4. Ünnepélyes tanévnyitó (szeptember)
5. Szentannai Napok (október)
6. Kilencedik évfolyamosok avatása (november)
7. Kollégiumi karácsony (december)
8. Beiskolázási nyílt napok (november, január)
9. Magyar Kultúra Napja (január)
10.
Szalagavató (január)
11.
Emlékezés az 1848-49-es forradalom eseményeire (március)
12.
Avram Hershko Országos Természettudományi Verseny (március)
13. Nyugdíjas tanárok találkozója (április)
14. Ballagás (május)
15. Ünnepélyes tanévzáró (június)
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Kiemelt rendezvényünket, az Avram Hershkoról, a Nobel díjas karcagi születésű tudósról elnevezett Országos Természettudományi Versenyt, 2014. március 28-án már kilencedik alkalommal rendeztük meg. A verseny célja a természettudományok népszerűsítése. A széleskörű
meghirdetésnek köszönhetően az ország minden részéről (Mosonmagyaróvártól Kisvárdáig)
neveztek a versenyre. Idén már több mint 40 középiskolai csapat vett részt a megmérettetésen.
Az elmúlt évek során folyamatosan átalakuló, bővülő, országossá nőtt vetélkedőnek iskolánk
örömmel ad otthont.
Megemlékezések osztálykeretben: Aradi vértanúk emléknapja (október), Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja (február), Holokauszt emléknap (április), Nemzeti összetartozás napja (június).
Iskolánk a hagyományos rendezvényeken kívül több alkalommal adott helyet országos szakmai továbbképzéseknek és egyéb ünnepségeknek (pl.: 2014 februárjában a Mezőgazdasági
Könyvhónap megnyitó rendezvénye).
III. 2. Hagyományaink a diákönkormányzat szervezésében
Iskolánkban a diákok érdeklődésüknek megfelelő szórakozási formákból, kikapcsolódási lehetőségekből választhatnak. A hagyományos kulturális rendezvényektől kezdve, az osztálybulikon keresztül a sporteseményekig.
Novemberben zajlik az ismerkedési est, amit a 10. évfolyamos diákok szerveznek a kilencedik évfolyamosok számára.
Decemberben hozzánk is eljön a Mikulás, aki minden osztályba bekopogtat a krampuszaival együtt, és hoz egy kis meglepetést (cukrot, csokit). Este pedig a kilencedikes osztályok közül
kiválasztjuk, hogy melyik osztály a Mikulás legjobb segítője. Ilyen jellegű rendezvény a végzős avatás is, amit áprilisban rendezünk, ahol próbára tesszük a tizenkettedikes és tizennegyedikes diákok ügyességét.
Mielőtt mindenki szünetre menne, a kollégium karácsonyi estet szervez, ahol a végzős diákok lepik meg az alsóbb évfolyamos tanulókat egy kis műsorral.
Tavasszal, amikor már itt a jó idő, eljön a diáknap, ahol az osztályok összemérik az erejüket
ügyességben, tudásban és összetartásban.
Május pedig nem múlhat el a főzőverseny nélkül. Egy adott ételt kell elkészíteniük az osztályoknak, amit a tanári karból álló zsűri bírál el.
Ezen kívül a Diákönkormányzat szervez sporteseményeket is: házi focibajnokságot, házi
kosárlabda-bajnokságot, illetve a tornaterem leterheltsége mellett megvalósítható egyéb versenyeket.
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Az év során koncerteket is szervezünk, ahol lehetőséget biztosítunk különféle együttesek,
továbbá tehetséges tanulóink bemutatkozására.

Helyezettek száma
2010-2011

2011-2012

2012-2013

III. 3. Sporteredményeink
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Szertorna - fiú-lány
III helyezés
Röplabda - fiú
III. helyezés
Röplabda - leány
IV. helyezés
Kézilabda - fiú-leány
V. helyezés
Kosárlabda - fiú-leány
III. helyezés
Labdarúgás - fiú
I. helyezés

Csoport

2012-2013
XXIII. Kunszentmárton
Összetett versenyben
III. helyezés

Szertorna - fiú-lány
IV. helyezés
Röplabda - fiú
VI. helyezés
Kézilabda - fiú-leány
V. helyezés
Kosárlabda - leány
III. helyezés
Labdarúgás - fiú
I. helyezés

Egyéni

Fiú futsall
I. helyezés
Leány kézilabda
I. helyezés
Fiú kézilabda
II. helyezés
Leány kosárlabda
II. helyezés
Fiú kosárlabda
III. helyezés
Leány röplabda
II. helyezés

Csoport

2010-2011
XXII. Kunhegyes
Összetett versenyben
V. helyezés

Csoport

Fiú futsall
Megyei elődöntő
I. helyezés
Fiú futsall döntő
I. helyezés
Leány kézilabda
III. helyezés
Fiú röplabda
III. helyezés
Kispályás
fiú labdarúgás
II. helyezés
Kispályás
leány labdarúgás
II. helyezés

Atlétika:
Szívós Gyula
1500m - II. helyezés,
800m - III. helyezés
Oros Attila
magasugrás - IV. helyezés
Czebeczauer Debóra
400m síkfutás - I. helyezés

Atlétika:
Silye Sándor
súlylökés - I. helyezés,
gerelyhajítás - V. helyezés
Kulik Krisztián
1500m - II. helyezés
Kiss Barbara
távolugrás - IV. helyezés
Mészáros Alexandra
400m - V. helyezés

Megyei

Nagykun Sportviadal

Területi - Országos

Diákjaink egészséges életmódra nevelését szolgálja a testnevelés tantárgy nagyobb óraszámban történő oktatása.
A mindennapos testnevelés a délutáni ISK foglalkozások, szabadidős programok, tanórán
kívül választható szakkörök keretében (kosárlabda, röplabda, labdarúgás, kézilabda, szertorna,
atlétika) kielégítik tanulóink mozgásigényét. Sportolóink szép eredményeket értek el.

Mezei futóverseny
fiú
II. helyezés
Mezei futóverseny
leány
III. helyezés
Amatőr fiú
kézilabda
III. helyezés
Fiú röplabda
I. helyezés

2013-2014
Fiú futsall
I. helyezés
Leány amatőr kosárlabda
III. helyezés
Fiú amatőr kosárlabda
III. helyezés
Leány amatőr röplabda
III. helyezés
Fiú amatőr röplabda
III. helyezés
VI. korcs.
Leány amatőr kézilabda
I. helyezés
VI. korcs.
Fiú amatőr kézilabda
II. helyezés
V-VI korcs.
Fiú kispályás labdarúgás
I. helyezés
V-VI korcs.
Leány kispályás labdarúgás
III. helyezés

Fiú futsall
Megyei döntő
IV. helyezés
VI. korcs.
Leány amatőr kézilabda
III. helyezés
V. korcs.
Fiú igazolt kézilabda
III. helyezés
V-VI korcs.
Fiú kispályás labdarúgás
I. helyezés
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Csoport
Egyéni

Országos

Egyéb
versenyek

Országos
Középiskolai
Rendészeti
Verseny
XVI. helyezés

Országos
Középiskolai
Rendészeti
Verseny
I. helyezés

Fiú futsall
országos döntő
17. helyezés
Országos
Középiskolai
Rendészeti
Verseny
IX. helyezés

Mező Ferenc Szellemi
Diákolimpia
32. helyezés
V-VI korcs.
Országos Fiú kispályás
labdarúgás
V. helyezés
Dechatlon Országos
Középiskolás
B33 kosárlabda selejtező
leány-fiú csapat
leányok II. helyezés
fiúk VII. helyezés
Országos Középiskolai
Rendészeti Verseny
X. helyezés
Országos Középiskolai
Rendészeti
Streetball verseny
VI. helyezés

Férfi súlyemelés
II. helyezés
Szilágyi Jenő

Férfi súlyemelés
II. helyezés
Szilágyi Jenő

Férfi súlyemelés
I helyezés
Szilágyi Jenő

Bercsényi
kosárlabda
fiú kupa
I. helyezés

Bercsényi
kosárlabda
fiú kupa
II. helyezés

Mikulás kupa
utcai futóverseny
Sallai Csaba
II. helyezés

III. 4. Nemzetközi kapcsolataink
Szakmai és pedagógiai szempontból egyaránt fontosnak tartjuk a határainkon túli iskolákkal való kapcsolatok ápolását és újak kialakítását. Ezek a kapcsolatok a tanulók és a pedagógusok számára is értékesek és gyümölcsözőek. Sok hosszú távú személyes, szakmai vagy baráti viszony alakult már ki az előző években, ezeknek köszönhetően. A találkozók és közös
programok segítségével lehetőség nyílik egymás kultúrájának, szokásainak, mindennapi életének megismerésére, a tantárgyi ismeretek kibővítésére, de akár a tantervi ismereteken túlnyúló
rendkívül értékes ismeretek megszerzésére és a nyelvi kompetenciák fejlesztésére is.
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Testvériskoláink időrendi sorrendben, a kapcsolat kezdete szerint:
--Szepsi (Felvidék)
Mezőgazdasági és Ipari Középiskola
--Cottenchy (Franciaország)
Le Paraclet Mezőgazdasági Középiskola
--Székelykeresztúr (Erdély)
Zeyk Domokos Középiskola
--Bácstopolya (Vajdaság)
Mezőgazdasági Középiskola

1972-től
1980-tól
2006-tól
2008-tól

Az utóbbi négy év főbb eseményei
--Megújítottuk az egy évtizeden keresztül szünetelő (egyébként a legrégebbi) kapcsolatot a
Szepsiben működő Mezőgazdasági és Ipari Középiskolával. A 2010. évi Szentannai Napokat megtisztelték jelenlétükkel a felvidéki testvérvárosunk iskoláinak és önkormányzatának
képviselői is.
--2011. október 12-15 között az „Európa a polgárokért – Testvérvárosi hálózatok – Aktív fiatalok Európáért” program keretében a Schwarzheide-i Emil Fischer Gimnáziumból három
diákot és egy tanárt látott vendégül iskolánk, akik részt vettek tradicionális rendezvényünkön, a Szentannai Napokon. A Karcagon eltöltött idő alatt megismerhették iskolánkat és a
város nevezetességeit.
--2011. május 14 és 20 között francia tanulók jártak nálunk a testvériskolánkból, 13 diák és 2
tanár. Utazásuk célja: a szakmai érettségi vizsga előtti szakmai tapasztalatszerzés, betekintés az adott ország közigazgatásába, kulturális életébe. Gazdag szakmai és kulturális programot szerveztünk számukra.
--A 2012/13-as tanévben, a nyertes „Határtalanul!” program keretében szakmai tapasztalatcserét valósítottunk meg a vajdasági testvériskolánk tanulói és iskolánk diákjai között. Iskolánkból 20 tanuló és két kísérőtanár tartózkodott Bácstopolyán 2013. március 4 és 8 között. A vajdasági tanulók és tanáraik április 25 és 29 között teljesítették az előírt szakmai
programot iskolánkban. Az egész tanévben tartó rendezvénysorozat során mindkét iskola
diáksága fontos történelmi, kulturális és szakmai ismeretekkel gazdagodott.
--A 2012/13-as tanév 2. félévében francia és német testvérvárosaink küldöttsége tartózkodott városunkban. Programjuk részeként jártak iskolánkban is, ahol a franciául és németül
tanuló diákok segítségével ismerkedhettek meg az itt zajló élettel.
-- A székelykeresztúri intézmény vezetése minden évben megtiszteli iskolánkat jelenlétével hagyományos iskolai ünnepeinken, elsősorban a Szentannai Napok ünnepségsorozatán. A 2013/14-es
tanévben ballagási ünnepségünkön is jelen voltak.
--Iskolánk vezetői és tanárai több alakalommal vettek részt a székelykeresztúri iskola rendezvényein, mint például a 2014-es tanév végi „Kicsengetésen”, ami náluk ballagási ünnepséget takar.
Iskolánk osztályainak képviselői, valamint nevelőtestületünk néhány tagja az 1848/49-es
Forradalom és Szabadságharc megünneplése céljából, minden év március 15-én valamelyik
határon túli magyarlakta településre utazik, és a helyi fiatalokkal közösen ünnepel.
Nyitottak vagyunk továbbá egyéb külföldi kapcsolatokra is. Kölcsönös kirándulások formájában ismertük meg a tordai (Erdély) Jósika Miklós Elméleti Líceum, a Szepsi Alapiskola és a
Nagymuzsaji Középiskola (Kárpátalja) tanárait, tanulóit, mindennapi életüket.
Ezen kívül több németországi középiskolával is kapcsolatot tartunk fenn, Karcag Schwarzhe-
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ide-i testvérvárosán keresztül. Segítségükkel iskolánk több nemzetközi nyári tábort szervezett
tanulóink számára.
2011. június 27-től július 1-ig Európa 11 országának tanulói mérettették meg magukat. A
helyszín Lauchhammer, valamint Schwarzheide és környéke volt. A verseny témája „A kék citrom” fantázianevet viselte. Egy olyan kék citrom történetét kellett bemutatni, aki egy számára
idegen, ismeretlen területre érkezik, ahol a sárga citromok élnek. Érthetően szemléltetni kellett, hogyan viselkednek a messziről jött idegennel a sárga citromok.
„A nagy tavak egész kicsiben” projekt megszervezésével diákjaink lehetőséget kaptak két
hetes németországi táborokban való részvételre. A tábort Schwarzheide város vezetése szervezte. A négy országot átfogó projektet egy európai uniós pályázat segítségével finanszírozták. Az
európai uniós projekt célja: a Lausitzi - tóvidék megismerése és a térség változásainak nyomon
követése makettek formájában.
Intézményünk diákjai, tanáraik vezetésével, három alkalommal tölthetnek egy hetet Németországban, Lauchhammerban, egy nemzetközi ifjúsági olimpia rendezvényeinek keretében.
Első alkalommal 2012 októberében, másodjára 2013 júniusában került megrendezésre és harmadikként 2014 júliusában rendezik meg a két és fél éven keresztül tartó eseménysorozaton
belül a tábort, ahol több európai ország diákcsapatai is képviseltetik magukat. A projekt központi témája a fiatalok felkészítése az európai munkaerőpiacon bekövetkezett kihívásokra és a
növekvő mobilitási igényekre Európában az interkulturális nyitottság, valamint tolerancia jegyében. A projekt utolsó időszaka jelenleg zajlik.
Ezek a táborok és találkozók nagyon jó lehetőséget adtak diákjainknak, hogy megismerjék Karcag testvérvárosát, Schwarzheide-t és környékét, illetve gyakorolhatták a tanult idegen
nyelveket. Megismerkedhettek más országok fiataljaival és szélesedett a látókörük.

2011 - verseny neve

Helyezés

Résztvevő

Csapó Dániel Emlékverseny - Országos

Különdíj

Roncsek Anikó

Kitaibel Pál Biológia és Környezetvédelmi Verseny megyei
forduló

1.

Madar Lili Adrienn

Kitaibel Pál Biológia és Környezetvédelmi Verseny Országos
Döntő

3.

Madar Lili Adrienn

Kutató Diákok Országos Szövetségének IX. esszépályázata

Különdíj

Madar Lili Adrienn

2012 - verseny neve

Résztvevő

1.

Vincze László

Curie Környezetvédelmi
Emlékverseny
Területi Forduló

1.

Győri Krisztina
Holló Gergely
Zsembeli Zsombor
József

Curie Környezetvédelmi
Emlékverseny
Területi Forduló

2.

Kovács Bence
Podhorszky Enikő
Rácz János

Csapó Dániel Emlékverseny - Országos

1.

Zsembeli Zsombor József

Dr. Szabó Gusztáv
Országos Mezőgazdasági Gépész
Tanulmányi Verseny

3.

Hegyi László
Tóth Tibor
Balogh Balázs

Tanulmányi versenyek
2011-2014

Az én farmom mindig zöldebb

2.

Botos Brigitta
Németh Erika
Oláh Barbara

III. 5. 1. Természettudományi és szakmai versenyek

Az én farmom mindig zöldebb

3.

Bende Barnabás
Lengyel Róbert
Szikszai Szabolcs

Bacsó Nándor Megyei Földrajz Verseny

4.

Szabó Imre

A tehetséges tanulók kiválasztásának talán legjobban bevált módszere a különféle versenyeken való részvétel, házi vagy alkalmanként országos versenyek szervezése. A tanulókat is nagyobb teljesítményre ösztönzi ez a megmérettetés, arra, hogy a kötelező tananyagon kívül az
érdeklődési körüknek megfelelő tudományterületeken bővítsék ismereteiket. Iskolánk kiemelt
jelentőséget tulajdonít a versenyzésnek, támogatja, ösztönzi a nevezéseket.
Tanítványaink rendszeresen részt vesznek a Csapó Dániel Országos Emlékversenyen, a Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Versenyen, a Regionális és Országos TUDOK Konferencián. Ezeken a versenyeken tanulóink legtöbbször dobogós, de mindig
kiemelkedően jó helyezéseket érnek el. Belügyi rendészeti gimnáziumi képzésben részt vevő diákjaink évről évre eredményesen szerepelnek az országos egyéni és csapatversenyeken is.

Megyei Matematika Verseny

Helyezés

2014 - verseny neve

Helyezés

Résztvevő

Curie Környezetvédelmi
Emlékverseny
Területi Forduló

1.

Somodi Gréta
Antal Ferenc
Csíkos István

Curie Környezetvédelmi
Emlékverseny
Területi Forduló

2.

Varga Dávid
Fazekas Mihály
Nagy Vivien

A részletes eredményeket a táblázat tartalmazza.
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3.

Vincze László
Szabó Imre
Kiss Imre

Hebe Kiadó, Play and Win országos
levelező verseny, Teens kategória (angol)

1.
4.
6.

Kovács Adrien
Nagy Krisztina
Szakály Orsolya

4.

Méhes Gabriella
Szabó Kitti
Ordas Szilvia

Hebe Kiadó Spiel und Gewinn országos levelező verseny
Junior kategória (német)

1.
5.
10.

Bojti Nikolett
Hanák Orsolya
Magos Evelin

Curie Környezetvédelmi
Emlékverseny
Területi Forduló

5.

Szendreim Fruzsina
Madarász Dávid
Sallai Csaba

Országos Középiskolai Rendészeti
Tanulmányi Verseny

1.

OSZTV - Környezetvédelem-vízgazdálkodás

9.

Vadai Alexandra

Borsi Zsolt,
Bukovszki Dániel,
Őrlős Gábor,
Szűcs Tibor
Seres István

OSZTV - Környezetvédelem-vízgazdálkodás

12.

Madar Lili Adrienn

2013. - verseny neve

Helyezés

Résztvevő

„Földtől az asztalig”
Agrár-és élelmiszertudományi
projektverseny

HelloTeens (országos), Examiners írásbeli,
szóbeli (angol)

1.
2.

Kovács Adrien

3.

Bodnár Vivien
Kun Szimonetta
Örökös Tóth Csilla

Francia megyei verseny

Természet Világa
Diákpályázat Országos

Szabó Imre
Sárkány Zoltán

2.

Madar Lili Adrien
Vadai Alexandra

2.
3.

’Spiel und Gewinn’ országos levelező verseny (német)

1.

Hanák Orsolya

Csapó Dániel Emlékverseny - Országos

1.

Kolostyák Kamilla

Német megyei verseny

3.

Bojti Nikolett

Dr. Szabó Gusztáv
Országos Mezőgazdasági Gépész
Tanulmányi Verseny

Hebe Kiadó országos levelező versenye (történelem)

5.

Csukás Katinka

1.

Nagy Tibor
Marton László
Bozsik Tamás

Történelem megyei verseny

5.

Szabó Imre

2014. - verseny neve

Helyezés

Résztvevő

Bacsó Nándor Megyei Földrajzverseny

1.

Nemzetközi Német Diákolimpia

16.

Holló Gergely
Fenyődi Attila Botond

Hebe Kft. országos levelező
versenye, Examiners kategória (angol)

1.
2.
3.

Kovács Adrien
Szatmári Anna
Nagy Krisztina

Hebe Kft. levelező, egyéni (angol)

3.

Gelei Vivien Viktória

Hebe Kft. levelező, csapat (angol)

5.

Kovács Krisztina,
Padra Vivien

Megyei irodalom verseny

3.

Szabó Imre

Curie Környezetvédelmi
Emlékverseny
Területi Forduló
Curie Környezetvédelmi
Emlékverseny
Területi Forduló

Ficzere Dóra

III. 5. 2. Társadalomtudományi versenyeredmények
2011. - verseny neve
Hebe kiadó, Play and Win országos
levelező verseny, Junior kategória (angol)

Helyezés

Résztvevő

3.

Juhász Noémi

2.

Hanák Orsolya

3.

Magos Evelin

2012. - verseny neve

Helyezés

Résztvevő

Hebe Kiadó, Play and Win országos
levelező verseny, Junior kategória (angol)

15.

Holló Gergely

Hebe kiadó Spiel und Gewinn országos
levelező verseny Junior kategória (német)
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Gyökeres Sándor
igazgató
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Iskolánk elérhetőségei

Varró István Szakiskola,
Szakközépiskola és Kollégium

Telefon: +3659312744
Fax: +3659312451
Központi e-mail: sztannai@externet.hu
Gazdasági Hivatal e-mail: szentannaigh@externet.hu
OM azonosító: 036005

Igazgató: Gyökeres Sándor
Igazgatóhelyettes: Egyedné Szűcs Judit
Szakképzési igazgatóhelyettes: Spisák Dezső
Gazdasági igazgató: Nagy Attila Csaba
Műszaki vezető: Sánta György
Gyakorlati oktatásvezető: Örsi Péter Imre

Az iskola nevelő-oktató munkáját az elmúlt években számos változás érintette. A munkánkat
meghatározó jogszabályi környezet az elmúlt években jelentősen megváltozott. Az új Nemzeti Köznevelési Törvény és végrehajtási rendelete más szemléletet vár el nevelőmunkánk során,
végrehajtása számos feladatot tűzött a nevelőtestület elé.
2011 szeptemberétől Karcag Város átalakította intézményszerkezetét, melynek eredményeként iskolánkhoz csatolta az Arany János Általános Iskolát. Két év közös munka után, alig kialakítva a közösen ellátandó feladatokat, útjaink ismét különváltak.
2013. január 1-től iskolánk is állami fenntartás és működtetés alá került. 2013. március 1-től
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerülete intézményeként dolgozunk.
Az elmúlt években a szakképzésben nagymértékű átalakulás következett be. Előtérbe került
a gyakorlatorientált, duális szakképzés, amelynek kötelező bevezetésére a 2013/2014 tanévben
került sor. Az új típusú szakképzés képzési ideje a korábbi 5, majd 4 évről 3 évre csökkent. A
szakiskolás tanulók már kilencedik évfolyamon megkezdik a választott szakma tanulását elméletben és gyakorlatban egyaránt. Ezzel együtt jelentősen csökkent a közismereti órák száma. A
szakközépiskolában bevezetésre került az ágazati szakképzés, melynek lényeges eleme a kötelező érettségi vizsga a szakmai tantárgyakból.

Az iskola képzési kínálata
Iskolánk a régi hagyományokat követve elsősorban Karcag és környékének ipari és kereskedelmi munkaerő utánpótlását igyekszik biztosítani. Képzési profilunkban alapvetően szolgáltató jellegű ipari szakmák találhatók, igazodva az alföldi város szükségleteihez. Az iskola
alapvető beiskolázási bázisát a város általános iskolái képezik, ám a tanulók 40 %-a környező
településekről jár be, vagy költözik be a kollégiumba.
Az intézményben évfolyamonként egy szakközépiskolai osztály működik kereskedelem,
marketing és üzleti adminisztráció, valamint gépészet szakmacsoporttal. Érettségi utáni képzésben, logisztikai ügyintéző szakmában az elmúlt három évben az alacsony érdeklődés miatt
nem indult osztály.
A szakmai vizsgát tett tanulók számára felnőtt nappali tagozaton két év alatt biztosítottuk az
érettségi vizsgára való felkészülést.
Oktatott szakmák:
--Gépi forgácsoló
--Épület- és szerkezetlakatos
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Szakma Kiváló Tanulója Verseny

--Bútorasztalos
--Festő, mázoló és tapétázó
--Kőműves és hidegburkoló
--Ács, állványozó
--Élelmiszer és vegyi áru eladó, Eladó
--Női szabó
--Villanyszerelő

Tanév

Az utóbbi években a fiúk körében népszerű szakma volt a gépi forgácsoló és szerkezetlakatos. E szakmát tanulók tanulmányi ösztöndíjban részesültek. A lány tanulók körében továbbra
is az eladó képzés volt keresett.

Tanulólétszám alakulása
Az elmúlt öt tanév adatai alapján a szakközépiskolában kismértékű létszámcsökkenés tapasztalható. A szakiskola létszám 350 fő körüli ingadozását a 2012/2013 tanévben jelentős
csökkenés követte, mely a 2+3 éves képzés kifutásával valamint a hároméves szakképzés felfutásával magyarázható. A 2011/2012 tanév végén 2/12. és a 3/13. évfolyam tanulói egy időben
fejezték be tanulmányaikat.
A kollégiumban drasztikusan, több mint 50%-al csökkent a tanulók száma. 2013/2014 tanévtől a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Humán Szakközépiskola tanulóit is fogadjuk a kollégiumban.

Versenyeredmények
Országos Szakiskolai Tanulmányi Verseny
Tanév

Tantárgy

Szint

Helyezés

2011/2012

történelem

regionális

2.

történelem

országos

13.

történelem

regionális

8.

történelem

regionális

14..

matematika-fizika

regionális

3.

matematika-fizika

regionális

5.

2012/2013
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Szakma

Szint

Helyezés

2011/2012

Festő, Mázoló és tapétázó

országos

8.

2012/2013

gépi forgácsoló

területi

1.-4-

2013/2014

Élelmiszer és vegyi áru eladó

területi

2.

Egyéb versenyek
--SZFP Országos Tanulmányi Verseny „Közel s távol” című témában (Társadalom és jelenismeret) országos első helyzet
--Kitaibel Pál Középiskolai Biológia és Természettudományi Verseny megyei 2.
--Katasztrófavédelmi vetélkedő területi döntő I. helyezés
--Környezettudatosság és kulturális örökség, Karcag 2014 2013/2014 tanévi döntő 1. helyezés

Iskolai sport
A Varró István SZKI-ban szervezett keretek között a DSE munkaterve alapján az intézmény
pedagógiai programjával és a DÖK-el összehangoltan igen aktív sportélet folyik. Az iskola
sportoló tanulói és felkészítőik miden tanévben gőzerővel készültek a Diákolimpiai versenyekre, valamint a Nagykun Diák Sportviadalra a „Nagykun térség” középiskoláinak hagyományosan legjelentősebb sporttalálkozójára. Sportolóink elsősorban labdajátékokban: a fiú kispályás
labdarúgásban, kosárlabdában, röplabdában, valamint atlétika sportágban értek el jó eredményeket.
A legkiemelkedőbb eredményt a kispályás labdarúgók érték el az elmúlt esztendőkben.
2010-ben és 2012-ben a Diákolimpia Országos Döntőjébe jutottak, majd 2013-ban Gyulán a
Telekom Diákolimpia Kispályás Labdarúgás Országos Döntőn, valamint 2013-ban Budapesten, az Országos Coca-Cola Kupa Döntőn a 3. helyet szerezték meg. 2014-ben sajnos „csak”az
5. helyezésre futotta az Országos Coca-Cola Kupán és szép eredmény a Strandfoci Diákolimpiai Döntőn elért 12. helyezés is. Meg kell jegyezni, hogy csapatunknak a pályán és azon kívül
sportszerű és tisztességes magatartásával sikerült sok barátot szerezni. A jó kapcsolatokat mutatja, hogy a Varró István SZKI sportolóit szívesen meghívják a jövőben tornákra, mérkőzésekre.
Dobogós helyezéseket szállítottak fiú kosarasaink is az elmúlt években. 2011-ben és 2013ban a „Nagykunon” 3. helyezést értek el. 2014-ben B33 sportágban megyei 2., országos elődöntőn 3. helyezést értek el. A Diákolimpián 2014-ben 4. helyen végeztek. A leányok 2011-ben a
Nagykunon 3. helyezettek lettek.
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Az atlétika sikersport az iskolánkban. 2011-ben büszkén nézhettünk tanítványainkra a
„Nagykun” atlétika versenye után, mert itt valóságos éremesőt produkáltak a „Varrósok”: futóink 400 m-en, 800 m-en aranyat nyertek, a legszebb győzelmet pedig akkor a fiú svédváltó érte
el és a fiúk, akik megnyerték az atlétikai csapatversenyt is. Dobóatlétáink súlylökésben nyertek aranyat. Éremeső volt 2013-ban is, atlétáink 800 m-en, 1500 m-en és 3000 m-en csodálatos versenyzéssel hozták az aranyat . Az ezüstök és a bronzok is jöttek szép sorban, végül a fiúk
2. helyezettel lettek. 2013-ban az összetett csapatversenyben Lázók Sándor a „Nagykun” Legeredményesebb Atlétája lett.

Nemzetközi kapcsolatok a szakképzés fejlesztése jegyében
Iskolánk pedagógiai programjában megfogalmazott, kiemelten fontos céljai közé tartozik, a
tanulók szakmai készségeinek és nyelvtudásának fejlesztése annak érdekében, hogy minél felkészültebb szakemberekké váljanak, s ez által nagyobb esélyük legyen a munkavállalásra nemcsak itthon, hanem az Európai Unió bármely tagországában. E célunk megvalósulását segítik
elő nemzetközi kapcsolataink.
A szentendrei székhelyű Wexedu Alapítvánnyal együttműködve több sikeres pályázatot készítettünk a Leonardo program keretében szervezett tanulói és tanári mobilitási programok
megvalósítására. Az elmúlt három évben nyolc tanuló és négy kísérő tanár Walesben és Németországban vehetett részt négyhetes szakmai gyakorlaton, két tanuló pedig tizenkét hetes gyakorlaton. A tanári mobilitás keretében az iskola vezetői, pedagógusai megismerhették
Wales, Írország, Spanyolország, Olaszország, Finnország oktatási és szakképzési rendszerét, tanulmányozhatták a hátrányos helyzetű tanulók bevonását a szakképzésbe vagy a sajátos nevelési igényű tanulók képzését.

Pályázatok, innovációk
Az elmúlt öt évben számos sikeres pályázatot készítettünk a legkülönbözőbb területen. Ezzel közel 50.000.000 Ft plusz bevételhez jutottunk, melynek jelentős részét eszközfejlesztésre
fordíthattuk. Ezenkívül egyéb innovációkkal igyekeztünk tanulóink számára megfelelő nevelési-oktatási környezetet biztosítani, tanulmányi munkájukat segíteni. E területen végzett legfontosabb tevékenységeink:
--Útravaló ösztöndíj program. - A legnagyobb esélyegyenlőséget támogató pályázatunk. A
program indulás óta minden tanévben nyújtunk be pályázatot az Út a szakmához és az Út
az érettségihez alprogramokra. A program indulása óta a pályázat keretén belül évente 1520 diákot segítenek a mentortanárok tanulmányaikban.
--Határtalanul! Pályázatok. - A program meghirdetése óta, minden évben sikeres pályázatot írtunk és bonyolítottunk le a Határtalanul! Együttműködések magyar szakképző iskolák
között című projektekben.
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A pályázatokban partnerünk a székelykeresztúri Zeyk Domokos Iskolaközpont. A 2011/2012
tanévben a varrós diákok egyhetes szakmai tanulmányi kiránduláson vehettek részt Székelykeresztúron, egyhetes programon pedig vendégül láthatták a Zeyk Domokos Iskolaközpont
asztalos tanulóit. A projekt keretében, - melyre 1,552 millió forintot nyert az iskola, - tanulmányozták a kun és székely kapu múltját és jelenét, megismerték a határon túli magyarok helyzetét, erősödött a magyarság tudatuk. Fafaragó mester támogatásával közösen kun kaput készítettek, amit március 15-én avattak fel Székelykeresztúron, az iskolaközpont udvarán. Karcagon
gyermekbútorokat készítettek, melyet a Kátai Gábor Kórház gyermekosztályának adományoztak.
2012/2013 tanévben Média mánia határon innen és túl címmel készült pályázat, amelyben
a kereskedelem, marketing szakmacsoportos szakközépiskolai képzésben résztvevők diákok
vettek részt. A pályázaton elnyert támogatás 1.260.000 Ft.
A projekt során Kereskedelem és marketing Magyarországon címmel bemutató film készült,
mely magyarországi gazdasági környezetét diák szemmel igyekszik bemutatni, valamint a reklámfilm bemutatja a határon túli magyar közösség számára Magyarország fővárosát, a Parlamentet, a Nagykunság természeti, kulturális értékeit és Karcagot. Több példányt készítettünk
és a partneriskola segítségével terjesztettük Erdélyben a filmet. Célunk, hogy minél több határon túli magyar középiskolás lássa az alkotást, s kedvet kapjon magyarországi látogatáshoz
A 2013/2014 tanévben ismét az asztalos tanulók kaptak lehetőséget a közös munkára. A projektben a kopjafák eredetét, történetét, motívumait és készítését dolgozták fel. A tanulók oktatóik és szakmai segítőjük, Dobrai Imre úr segítségével két kopjafát faragtak. Ezek, ünnepélyes
átadásukat követően a két iskola udvarát díszítik és állítanak emléket a közös munkának és élményeknek. A diákok az egy-egy hetes közös munka során szekrényeket, polcokat, virágtartókat is készítettek, melyeket a karcagi Kátai Gábor Kórháznak és a székelykeresztúri sérült gyermekeket gondozó intézménynek adományoztak.

Tanműhelyfejlesztés
A Karcag Városi Önkormányzat, mint fenntartó a Laktanya út 1. szám alatt biztosított számunkra épületet szakképzési célokra. Az épület felújítása önkormányzati támogatással, az intézmény szakképzési hozzájárulásból származó támogatásainak felhasználásával és alapítványi
támogatással részben megvalósult. A földszinten forgácsoló műhelyt, lakatos és CNC műhelyt,
mérő- és számítástechnika termet alakítottunk ki. A TISZK keretein belül részt vettünk a TIOP
3.1.1. pályázatban, amelynek segítségével, közel 65 millió Ft értékben, CNC szerszámgépeket,
mérőgépet, számítógépeket vásároltunk. A tanműhely eszközállományát folyamatosan fejlesztjük. A NPA képzési alaprész decentralizált keretéből 2012-ben 11.000.000 Ft értékben szakítógépet, anyagvizsgálathoz szükséges eszközöket, 2014-ben 4.000.000 Ft értékben köszörűgépet
pályáztunk és vásároltunk.
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TÁMOP 2.2.5.A-12/1-2012-0035 A rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetése a Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégiumban című pályázat keretében 2012/2013 tanévben 24.642.000 Ft támogatást nyert az intézmény.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Karcagi Tankerülete

A projekt célja a három éves szakképzés korábbi bevezetése, tantervek, tanmenetek, oktatási
segédanyagok készítése volt. A jó gyakorlatok bemutatására, átadására, disszeminációs rendezvények megtartására. három iskolával, két szervezettel, öt külső képzőhely oktatójával működött együtt az intézmény. Folyamatosan szerveztük a pályaválasztási (nyíltnap és börze) rendezvényeinket, szereztük be a szükséges anyagokat, a marketingfejlesztéshez reklámtárgyakat,
szórólapokat, táblákat, poszterek, hirdetések útján biztosítottuk a nyilvánosságot a célcsoport,
a partnerek felé. Kiadványt készítettünk az iskolában folyó projekt bemutatására.

2013. január 1-től a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbikban: Nkt)
74. §-a alapján az óvodai nevelés kivételével az állam gondoskodik a köznevelési feladatok ellátásáról. A köznevelési feladatok ellátására a Kormány a 202/2012. (VII.27.) Kormányrendelettel a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot (továbbiakban: KLIK) jelölte ki, mely az oktatásért felelős miniszter irányítása alatt működő központi hivatal.
A köznevelési intézmények átadás-átvételi szabályait a 2012. évi CLXXXVIII. törvény határozta meg. Ennek értelmében került sor 2012. december 15-ig az átadás-átvételi megállapodások, majd 2013-ban a vagyonkezelési szerződések megkötésére.

Elismerések
2013-ban részt vettünk a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Szakképzési Díjra
kiírt pályázatán. E díj azon kiemelkedő projekteket és kezdeményezéseket méltatja, melyek jelentős mértékben és példaértékű módon segítik elő a gyakorlatorientált szakképzést Magyarországon. A legjobb projekteket az alapító DUIHK nemcsak látványos díjjal jutalmazta, hanem
széles körben bemutatta őket annak érdekében, hogy mások is hasznosíthassák a sikeres tapasztalatokat. Iskolánk motiváció kategóriában Nemzetközi kapcsolatok bővítése a szakképzés
fejlesztés jegyében címmel benyújtott pályaművét a szakmai zsűri a legjobb öt pályamű közé
sorolta, és ezzel az iskolát Szakképzési díjra jelölte. A szakképzési díjra esélyes jelöltek fogadására 2014. február 27-én került sor az MKB Székház báltermében, ahol - ünnepélyes keretek
között, - dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, dr. Modori László,
a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős helyettes államtitkára és dr.
Matei I. Hoffmann, a Németországi Szövetségi Köztársaság budapesti nagykövete jelenlétében
büszkén vettük át a jelölésért járó díjat és oklevelet.
Bár a Szakképzési díjat nem iskolánk nyerte el, büszkék vagyunk arra, hogy olyan neves cégek mellett, mint az Audi Akademie Hungaria Kft., FAG Magyarország Ipari Kft. Siemens Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. stb., mérettettünk meg és álltunk helyt a szakképzés
népszerűsítése, fejlesztése terén.
Puháné Urbán Katalin
intézményvezető

A fenntartóváltás jogutódlással történt. A KLIK fenntartásába kerülő köznevelési intézményben foglalkoztatott pedagógus, pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazott, és a
működtetéshez kapcsolódóan átvett egyéb foglalkoztatottak munkáltatója a KLIK lett. Az ös�szes érintett közalkalmazott az addigi munkahelyén, munkakörében folytathatta munkáját.
Ennek köszönhetően az intézményekben folyó nevelés-oktatás zavartalanul folytatódott.
A KLIK felépítését a hálózatos működési elv jellemzi. A vezetőségi feladatokat az elnök és
a gazdasági elnökhelyettes végzi. A Központ a szervezési, irányítási, koordinációs feladatokat
főosztályain keresztül látja el. A területi irányítást a járások közigazgatási területeihez igazodva a 198 tankerület végzi, melyek élén igazgató áll. A megyeközponti tankerületek súlya jelentősebb, mivel az ő feladatuk kiegészül a szakképző intézmények megyei fenntartásával és működtetésével, a szakszolgálati intézményrendszer létrehozásával, a kollégiumok megyei szintű
szakmai irányításával és a pedagógiai szakmai szolgáltatások megyei koordinálásával. Ezen kívül feladatuk a megyékben működő járási tankerületek munkájának összehangolása, koordinálása és szakmai munkájának segítése. Jász-Nagykun-Szolnok megyében 9 tankerület működik, melyből egyik a Karcagi Tankerület.
A Karcagi Tankerület székhelye a Karcag Városi Önkormányzat által biztosított épületben, Karcag, Horváth Ferenc utca 7. I/6. cím alatt található ingatlanban került kialakításra.
Az önkormányzat az ingatlan tetőszerkezetének felújításával, a biztonsági rendszer kialakításával, valamint a villanyhálózat fejlesztésével jelentős anyagi ráfordítás árán teremtette meg
a működés ideális feltételeit. A KLIK a tankerület működéséhez modern informatikai rendszert biztosított, mely kiépítését és karbantartását a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. látja el.
A Karcagi Tankerület illetékességi körébe tartozik Berekfürdő, Karcag, Kenderes és Kunmadaras település állami fenntartású alapfokú oktatást, illetve alapfokú művészeti oktatást meg-
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valósító intézményei. Kisújszállás településen valamennyi köznevelési intézmény egyházi fenntartású, a KLIK ezen a településen nem tart fenn intézményt.
Karcag településről a tankerülethez tartozik a Karcagi Általános Iskola (5300 Karcag,
Kossuth tér 4.), a Karcagi Arany János Általános Iskola (5300 Karcag, Arany János utca
15-2.) és a Karcagi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola (5300 Karcag, Szabó József
utca 1.)
Az állami fenntartásba vétel óta miniszteri döntéssel, illetve jogszabályi felhatalmazás alapján több intézményátszervezés történt. A Karcagi Varró István Szakiskola, Szakközépiskola,
Általános Iskola és Kollégium 2013. március elsejével a Karcagi Tankerülettől átkerült a Szolnoki Tankerülethez. 2013. szeptember 1-vel létrejött a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, melynek egyik tagintézménye a Kisújszállási út 45. szám alá átköltözött
Karcagi Tagintézmény. Fenntartói feladatait a szakképző intézményekhez hasonlóan a megyeközponti tankerület látja el.
A Karcagi Arany János Általános Iskola 2013. szeptember 1-től működik önálló intézményként. A Karcagi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 2014. szeptember 1-vel olvad be
a Karcagi Általános Iskolába, melynek tagintézményeként működik tovább.
A Karcagi Általános Iskola Kálvin utca 5. számú feladat ellátási helyének a Karcagi Református Egyházközség részére történő értékesítéséről a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete még 2011-ben döntést hozott. Ennek megfelelően 2013. június 30-án az ingatlan
átadásra került, és a Karcagi Általános Iskola Kováts Mihály Tagiskolájának alsó tagozatos tanulói is a Kálvin utca 9. számú feladat-ellátási helyen kerültek elhelyezésre.
Szembetűnő az intézmények nevében bekövetkezett változás. Az önkormányzatoktól átvett
köznevelési intézmények korábbi jogi státusza átalakult azzal, hogy a KLIK szervezeti egységei
lettek. A beolvadt intézmények egy szervezet részét képezik, amelyen belül nem lehet több azonos nevű intézmény, ezért a KLIK módosította a beolvadt intézmények nevét, hogy azok megfeleljenek a jogszabályi előírásoknak.
A KLIK területi szervei gyakorolják a hagyományos fenntartói jogokat a hozzájuk rendelt köznevelési intézmények vonatkozásában. Az állami intézményfenntartó központ és
az általa fenntartott intézmények között azonban a szervezeti és működési összefonódás
szorosabb, mint a hagyományos fenntartó – fenntartott intézménykapcsolat. Az intézmények a KLIK önálló jogi személyiséggel működő szervezeti egységei, amelyek nem rendelkeznek a fenntartótól elkülönült, önálló költségvetéssel, szerződések megkötésére feljogosító ügyleti képességgel, munkáltatói jogokkal és kötelezettségekkel. A fenntartó kiemelt
felelőssége abban mutatkozik meg, hogy az intézmény működtetéséhez szükséges fedezetet biztosítsa.
A területi szerv vezetője a tankerületi igazgató, aki a jogszabályoknak és a szakmai követel-
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ményeknek, az elnöki utasításoknak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelően vezeti és
irányítja a területi szervet. Feladatköreit a KLIK SZMSZ-ének 6. §-a szabályozza.
A tankerületben jelenleg 8 fő kormánytisztviselő összehangolt munkájának eredménye a
zökkenőmentes működés. A tankerületi igazgatón kívül egy fő tanügyigazgatási referens, egy
fő személyügyi referens, egy fő működtetési referens, egy fő titkársági ügyintéző, két fő pénzügyi referens és egy fő igazgatási referens koordinálja a fenntartói feladatokat, hatékonyan
együttműködve a köznevelési intézmények vezetőivel.
A Karcagi Tankerület valamennyi intézménye tekintetében a fenntartói feladatok mellett a
működtetői feladatokat is ellátja.
Az intézmények vezetői a jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, fenntartói irányítás alapján vezetik a szakmailag önálló köznevelési intézményeket. Döntenek minden olyan, a köznevelési intézmény feladatellátásával kapcsolatos ügyben, melyet jogszabály
nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe, és ami az intézmény jogi személyiségéből következik. Kiadmányozási jogkörrel rendelkeznek a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (továbbiakban: Nkt.) meghatározott önálló jogkörei tekintetében. Feladatköreit a KLIK
SZMSZ-e szabályozza.
Intézményvezetőink a beszámolás időszakában:
--Karcagi Általános Iskola: Ecsedi Irén (2011. szeptember 1-től 2014. augusztus 31-ig, nyugdíjazásáig)
--Karcagi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola: Plósz Csilla (2009.08.01-től 2014.07. 31-ig
és 2014. 08. 01-től 2014. 08.31-ig)
--Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: Plósz Csilla (2014. szeptember 1-től
egy évre megbízott intézményvezető)
--Karcagi Arany János Általános Iskola: Kovácsné Szendrei Borbála (2013.9.01-től 2014.
08.15-ig egy évre megbízott intézményvezető.
Az Nkt. 73. § (4) bekezdése értelmében minden intézmény számára kötelező feladatként
jelent meg az intézményi tanács megalakításának kötelezettsége. A 2013. október 15-ig megalakult intézményi tanácsok megalkották saját ügyrendjüket, melyeket jóváhagyásra az Oktatási Hivatalnak kellett benyújtani. A tanácsok közhiteles hivatali nyilvántartásba vétellel
jönnek létre.
A tankerületben 190 pedagógus álláshely van, ebből 85 a Karcagi Általános Iskolában, 14 a
Karcagi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában és 22 a Karcagi Arany János Általános Iskolában. A szakos ellátottság 95 %-os, hiány az angol nyelv tanárok, valamint a zongoratanár
területén mutatkozik. A többi tantárgy esetében az intézmények, esetenként a más település intézményei közötti áttanítás révén teremtettük meg a szakos ellátottságot.
A pedagógusok előmeneteli rendszerének csak első lépése volt a 2013. szeptembertől hatályos béremelés. Még négy ütem lesz a béremelésben, mely 2017. szeptember havában fejeződik
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be. Az első béremelés a munkában eltöltött időn kívül még nem díjazott egyéb szempontokat.
A pedagógusok minősítési rendszere a következő lépés, mely alapján négy kategóriába sorolják a pedagógusokat. Pedagógus I., pedagógus II., mesterpedagógus és kutatótanár. Első körben azok kérhették 2015. január 1-től a pedagógus II. fokozatba való átsorolásukat, akik 13 év
szolgálati jogviszonnyal és pedagógus szakvizsgával rendelkeztek. Számukra kellett portfóliót
feltölteni a szakmai munkásságukról.
A nagyobb anyagi elismerés mellett a pedagógusok új munkaszervezésének bevezetésére is
sor került. Az új munkarend nem a kötelező óraszámra, hanem a munkavállalók heti 40 órás
munkaidejére épül. A pedagógusok heti 32 órát a jogszabályokban meghatározott pedagógiai feladatokkal töltöttek el, ezen belül pedig a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő, az ezzel töltött tanítási órák száma heti 22 és a 26 óra között alakult. Ez heti két órával kevesebb,
mint amennyit a jogszabályok korábban megengedtek. Szabályozza a pedagógusok terhelhetőségét, felszámolja a minőség rovására menő önkéntességből vagy kényszerűségből vállalt túlmunkát.
A Karcagi Tankerület kiemelt figyelmet fordított a közfoglalkoztatásban való részvételre.
2013 decemberétől, 4 hónapon keresztül, a Baross úti iskolában 180 fő alapkompetencia fejlesztése valósult meg. A képzés 44 fő, a KLIK-nél alkalmazott pedagógus hatékony közreműködésével valósult meg.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében a tankerület összesen 121 főt alkalmazott, közülük Karcagon 86 főt. A foglalkoztatás időtartama ebből 66 fő esetében 4 hónap,
20 fő esetében 2 hónap. Szerepük elsősorban a nevelő-oktató munka segítésében, az épületek tisztántartásában, illetve a nyári szünetben a karbantartás munkálatok elvégzésében kiemelkedő.
Az általános iskolákban a köznevelési törvény szerint 16 óráig foglalkozásokat, 17 óráig
pedig felügyeletet kell biztosítani. A tanulóknak 16 óráig tartott egyéb foglalkozásokon kötelességük részt venni, azonban a szülők kérésére az intézményvezetők felmentést adhatnak
a foglalkozásokon való részvétel alól. A délutáni foglalkozások célja részben az esélyek kiegyenlítése, részben pedig a diákok számára értékes, új élményeket nyújtó, tartalmas, színes
programok biztosítása. Az intézmények változatos programokkal biztosították a tanulók délutáni élményhez juttatását, figyelembe véve a tehetséggondozás és a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának fontosságát. A tankerület fontosnak tartja a társintézmények aktív
közreműködését az egész napos iskola megvalósulása során. Sorra vesszük fel az egyesületekkel, civil szervezetekkel a kapcsolatot a programok színesítése érdekében. A mentesítési
kérelmek elbírálása során az intézményvezetők a családi értékek figyelembe vételével hozták
meg döntésüket.
Az erkölcstan/ hit- és erkölcstan új tantárgynak a 2013/2014. tanévtől való bevezetése érdekében a Karcagi tankerület minden felekezet számára megteremtette a tájékoztatás lehetőségét.
A szülők az előzetes felmérések alapján döntöttek arról, hogy milyen felekezetek hit- és erkölcs-
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tan oktatásán vegyenek részt gyermekeik. Aki nem talált, vagy nem keresett gyermeke számára elfogadható hit- és erkölcstan oktatást az iskolában, akkor a másik tantárgyat, az erkölcstant
kell választania. Országos adatok alapján az 1. osztályban a hit- és erkölcstant a tanulók 52 %-a,
míg az erkölcstant 48 %-a választotta. Ötödik évfolyamon a hit- és erkölcstant 42 %, míg az erkölcstant a tanulók 58 %-a választotta.
A gyermekek egészségügyi mutatói már sok éve aggodalomra adnak okot, ezért jelentős lépés, hogy a tavalyi tanévtől az 1., 5. és 9. évfolyamra járó tanulók, idén pedig - felmenő rendszerben –a 2., 6. és 10. évfolyamos diákok életének is részévé vált a mindennapos testnevelés
óra. A kezdeményezés elsősorban nem infrastruktúra függő, célja a sport és a mozgás megszerettetése a gyerekekkel. A testnevelés órák megtartására minden intézmény, tagintézmény tanulói számra külön tornaterem vagy sportcsarnok áll rendelkezésére. Ráadásul a szakos ellátottság is kiemelkedő.
A mindennapos testnevelés bevezetésével egyidejűleg a Kormány kiemelt célja volt,
hogy a köznevelés rendszerében tanuló gyermekek legalább alapszintű úszástudást szerezzenek. A nemzeti alaptanterv és a kerettantervek alapján az 1-2. évfolyamon lehetőség,
a 3-4., valamint az 5-6. évfolyamon fenntartói kötelezettség legalább évi 18 tanóra úszásoktatás biztosítása.
Jelentős előrelépést jelent, hogy a 2013/2014. tanévtől valamennyi, a KLIK fenntartásában
működő karcagi iskola 3-6. évfolyamos tanulója ingyen vehette igénybe a kötelező úszásoktatást, mert a fenntartó a helyi tantervben meghatározott órakeret erejéig fedezte az utaztatás és
a belépés költségeit.
A KLIK együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Diáksport Szövetséggel. Az iskolák állami fenntartásba vétele, valamint a Magyar Diáksport Szövetségnek a köznevelés
alrendszerben a diákolimpiai versenyrendszer, a diák szabadidős testmozgás-programok
szervezésében 25 éve betöltött szerepe tette indokolta a két szervezet közötti együttműködést.
A megállapodás értelmében a Karcagi Tankerület biztosította a sportolók részvételét a rendezvényeken. Finanszírozta valamennyi diákolimpiai versenyre nevező diák vagy csapat nevezési díját és - amennyiben szükséges volt - finanszírozta az utazás költségeit.
Az Új Széchenyi Terv keretében 10 milliárd forint támogatásból a KLIK egészét érintő,
komplex fejlesztés valósul meg. A projekt egyik almodulja az intézményfejlesztés, mely keretein belül olyan intézmények kerültek kiválasztásra, melyeknek legalább 100 tanulója van, magas
a hátrányos helyzetű tanulók aránya, alulteljesítettek a kompetenciamérésben, illetve kimaradtak a fejlesztési forrásokból. A kiválasztott iskolák között szerepel a Karcagi Arany János Általános Iskola, mely mintegy 15 millió forintos támogatással esélyt kaphat a fejlődésre. A 2015.
augusztus 31-ig tartó program célja az esélyteremtés, a nehéz helyzetű iskolák diákjainak lehetőséget biztosítani a képességeikhez illeszkedő pályaválasztáshoz, boldoguláshoz. A folyamat
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eredményeként a napi pedagógiai munkába olyan módszerek épülnek be, amelyek támogatják
a gyermekek fejlődését, segítik a korai iskolaelhagyók, a lemorzsolódók számának csökkentését, a konfliktusok kezelését.
A komplex fejlesztés partnerség és hálózatosodás almodulja a közösségek kialakulását ösztönzi az iskola és környezete - szülők, önkormányzatok, civil szervezetek, cégek – között. A
rendkívül aktív karcagi intézmények 10 pályázatot nyújtottak be a 2014/2015. tanévben megvalósítandó közösségi eseményekre. A projektek megvalósítása jelentős előrelépés lesz az intézmények kapcsolatrendszerében.

A Karcagi Tagintézmény bemutatása az
„Önkormányzati jelentés Karcag város 2010-2014. évi állapotáról”
című kiadványhoz

Kissné Soós Ágnes
tankerületi igazgató
A karcagi Nevelési Tanácsadó 2003 októberétől a Madarász Imre Egyesített Óvoda intézményegységeként működött. Korábban a karcagi Családsegítő és Gondozási Központhoz tartozott, de a fenntartó helyi önkormányzatnak jogharmonizációs okokból belső átszervezést kellett végrehajtania - a jogszabályváltozások miatt nevelési tanácsadó csak oktatási intézményhez
csatoltan működhetett. Az átalakítás költözéssel is járt; a Nevelési Tanácsadó 4 helyiségét a
Családsegítő Központ rendelkezésére kellett bocsátani. A fenntartó a Karcag, Püspökladányi
út 11. szám alatt található, korábban Helyőrségi Művelődési Otthonként (HEMO) működő, a
város központjában lévő épületben biztosított helyet. Az új helyen 11 helyiség állt a szakemberek rendelkezésére: 3 gyógypedagógiai vizsgáló – és terápiás szoba, 2 pszichológiai vizsgáló és
terápiás szoba, 1 logopédiai szoba, 1 mozgásfejlesztő szoba, iroda, vezetői szoba, mely egyben
szakszolgálati könyvtárként is működött, várószoba a gyermekek és szülők részére, valamint
egy teakonyha. 2004. elején az alapfeladatok kibővülésével már Pedagógiai Szakszolgálatként
működtünk. Akkori alapfeladataink voltak:
1.
2.
3.

nevelési tanácsadás
logopédia
gyógytestnevelés

A Nevelési Tanácsadó illetékességi köre Karcag város nevelési, nevelési-oktatási intézményeiben, a közoktatásban résztvevő korosztály gondozására terjedt ki, mely később kibővült
a Többcélú Kistérségi Megállapodás alapján. Egyedi esetekben tanácsadással és terápiával segítettük a 3 éven aluli gyermekek szüleit is. Bizonyos esetekben foglalkoztunk olyan 18 éven
felüli fiatalokkal is, akikkel a terápia még iskolás korban kezdődött el. Segítséget nyújtottunk
pedagógusoknak, szülőknek a gyermekek nevelésével, oktatásával kapcsolatos feladatok megoldásában. Iskolaérettségi vizsgálatokat folytattunk a tankötelezettségre vonatkozó törvények
alapján. A sajátos nevelési igény gyanúja esetén a gyermeket szakértői bizottsághoz irányítottuk.
A Kistérségi Társulás megalakulásával a Nevelési Tanácsadó ellátási körzete kibővült és az
alábbi településekre terjedt ki: Karcag, mint a Kistérségi Társulás központja, Kunmadaras, Berekfürdő, Kisújszállás, Kenderes.
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2008 szeptemberében bővült az alapfeladatok köre: iskolapszichológia, óvodapszichológia,
továbbtanulási- és pályaválasztási tanácsadás került be a szakszolgálati feladatok közé.
2011 szeptemberében az ellátás helyszínei változtak; több telephelyen láttuk el az alapfeladatokat, melyek köre még ekkor nem változott. A Nevelési Tanácsadó a Györffy István Tagiskola
alsó és felső tagozatának épületeiben a Kossuth tér 4-ben és a József A. u. 1 szám alatti épületben – az utóbbiban egy helyiségben – végezte feladatait. Az új telephelyek, ellátási helyszínek
és a tárgyi feltételek változása nehézségekkel is járt. A magas színvonalon, szenzoros integrációs terápiás eszközökkel felszerelt és nagy kihasználtságú mozgásfejlesztő szobát nélkülöztük
leginkább. Az előző években megkezdett mozgásterápiákat nem, vagy csak nagyon nehézkesen tudtuk folytatni megfelelő helyiség és a szekrény tetején tárolt eszközök nélkül és sajnos
újabbakat nem tudtunk indítani. A Logopédiai Szakszolgálat szakemberei azelőtt is több telephelyen dolgoztak; a 2011/2012-es tanév elejétől a telephelyeik száma bővült. Az iskolapszichológiai ellátást az ellátási körzetünkbe tartozó iskolákban, a minimum felszereltséggel bíró
vizsgáló helyiségekben biztosítottuk.
A Köznevelési Törvény változásaival és az ezzel szorosan összefüggő, az oktatási rendszer átalakítását érintő szerkezetváltozás természetesen a Pedagógiai Szakszolgálatok működését is
érintette. 2012. december 31-én a Madarász Imre Egyesített Óvoda a törvényi előírásoknak
megfelelően kivált a Pedagógiai Szakszolgálatból, így 2013. január 01-től önálló intézményként
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki (a 202/2012. (VII.27.) Kormányrendelet
2§ (4) bekezdése értelmében kezdettől a megyeközponti tankerületekhez tartoztak a szakszolgálati intézmények) Tankerületének fenntartása alatt működtünk. A további átalakítások újabb
változást 2013. szeptember 01-től hoztak; e naptól a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézményeként működünk. Az új jogszabályi környezetben változtak alapfeladataink is; a nevelési tanácsadó, mint belső szervezeti egység megszűnt – az új
alapfeladat neve nevelési tanácsadás lett.
Jelenlegi alapfeladataink:
--gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, fejlesztő nevelés, konduktív pedagógiai ellátás
--szakértői bizottsági tevékenység,
--nevelési tanácsadás,
--logopédiai ellátás,
--továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás,
--gyógytestnevelés,
--iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás
--kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
A megyei intézmények élén, így a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat élén is főigazgató áll, akinek munkáját 2 fő főigazgató helyettes segíti A Székhelyintézményben működik a Szakértői Bizottság, mely illetékességi körébe tartozik változatlanul a
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sajátos nevelési igényű kategóriába sorolás. A Tagintézmények Járási Tankerületenként működnek és az illetékességi, ellátási körzetük is egy – egy Járási Tankerületet fed le. A korábbi
nevelési tanácsadó feladata kettévált, a szakértői bizottsági és nevelési tanácsadás feladatokra. Azok a gyógypedagógus végzettségű szakemberek, akik korábban a nevelési tanácsadó
terápiáit vezették, most nagyrészt a korai fejlesztés és gondozás keretében látják el a nagyrészt 3 év alatti korosztályt.
Tagintézményünk 2013 októberének végén, az őszi szünetben új helyre költözött. A fenti időponttól a Karcag, Kisújszállási út 45. szám alatti iskolaépületben, a JNSZM Kádas
György Ált.Isk. Szakisk. és Do. épületében látjuk el a feladatainkat. Itt hét vizsgáló és terápiás helyiség, mozgásfejlesztő szoba, iroda, konyha és mellékhelyiségek állnak rendelkezésünkre.
Jogszabályok:
--14/1994. (VII. 24.) MKM rendelet.
--4/2010. (I. 19.) OKM rendelet a Pedagógiai Szakszolgálatokról
--2011. évi CXC.tv. a nemzeti köznevelésről
--15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a Pedagógiai Szakszolgálati intézmények működéséről

2010/2011. tanév személyi állománya:
--3 fő gyógypedagógus,
--1 fő integráló gyógypedagógus,
--3 fő logopédus,
--3 fő pszichológus,
--1 fő gyógytestnevelő,
--1 fő szomato-pedagógus (GYED-en),
--1 fő gyermekvédelmi ügyintéző,
--1 fő takarító.
A Nevelési Tanácsadóban 685 tanulót láttunk el. Az ellátás megoszlása a következő volt:
--alap- és felülvizsgálatok összesen:
--MSSST szűrővizsgálat:
--gyógypedagógiai terápia:
--pszichoterápia: 		
--csoportos fejlesztés: 213 fő.

228 fő
149 fő,
58 fő
37 fő

Logopédiai terápiában részesült:
Gyógytestnevelésen részt vett:

227 gyermek.
186 tanuló
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A 2011/2012-es tanév végén a személyi ellátottságunk a következő volt:
--3 fő gyógypedagógus,
--1 fő integráló gyógypedagógus,
--3 fő logopédus,
--1 fő nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus,
--3 fő pszichológus,
--1 fő gyógytestnevelő,
--1 fő szomato-pedagógus (GYED-en),
--1 fő gyermekvédelmi ügyintéző,
--1 fő takarító.

--pszichoterápia:
--MSSST szűrővizsgálat:

35 fő
158 fő

A 2013/2014. tanév szakember létszáma az alábbiak szerint alakult:
--4 fő gyógypedagógus,
--2 fő logopédus,
--3 fő pszichológus,
--1 fő gyógytestnevelő,
--1 fő ügyintéző.

A Nevelési Tanácsadóban 535 tanulót láttunk el. Az ellátás megoszlása a következő volt:
--iskolaérettségi vizsgálaton részt vett gyermekek száma:
--alap- és felülvizsgálatok összesen:
--MSSST szűrővizsgálat:
--gyógypedagógiai terápia:
--pszichoterápia:
--csoportos fejlesztés:

25 fő
228 fő
158 fő
26 fő
37 fő
213 fő.

Logopédiai ellátás:
Gyógytestnevelésen vett részt:

204 gyermek.
143 fő.

2012/2013. tanév szakember-ellátottsága a következőképpen alakult:

A 2014. június 15-i állapot szerint a tantestületünk tagjai közül mindössze egy pszichológus
kolléganő nem rendelkezik szakvizsgával, de már ő is elkezdte tanulmányait; a többi szakember rendelkezik szakvizsgával.
Ebben a tanévben 478 tanulót láttunk el. Az ellátás megoszlása a következő volt:
--alapvizsgálatok:
--felülvizsgálatok:
--iskolaérettségi vizsgálatok:
--MSSST szűrővizsgálat:
--terápia összesen:
--tanácsadás:
--iskolapszichológiai ellátás:

166 fő
174 fő
35 fő
118 fő,
80 fő
18 fő
651 fő

Logopédiai ellátás

--3 fő gyógypedagógus,
--1 fő integráló gyógypedagógus,
--1 fő fejlesztő pedagógus,
--3 fő logopédus,
--1 fő nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus,
--3 fő pszichológus,
--1 fő gyógytestnevelő,
--1 fő szomato-pedagógus (GYED-en),
--1 fő gyermekvédelmi ügyintéző,
--1 fő takarító.

--szűrővizsgálaton részt vett:
--terápiában részesült: 		
--előjegyzett:		
--tünetmentes:		
--tanácsadás:		

421 fő
114 fő
99 fő
45 fő
25 fő.

Gyógytestnevelésen részt vett 131 tanuló.

Nevelési Tanácsadóban 336 tanulót láttunk el. Az ellátás megoszlása a következő volt:

A Pedagógia Szakszolgálatok éves munkatervük összeállítását és annak megvalósítását is
szoros jogszabályi környezetben végzik. A munkaterv célkitűzései valójában egybevágnak a
jogszabályban meghatározott alapfeladatokkal.

--iskolaérettségi vizsgálaton részt vett gyermekek száma:
--alap- és felülvizsgálatok összesen:
--gyógypedagógiai terápia:

A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. vállalta a 3.4.2/B „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja
(Szakszolgálatok fejlesztése)” című kiemelt projekt megvalósítását. A 2013/2014-es tanév során
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42 fő
225 fő
34 fő
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elindult a tagintézmények és az Educatio között egy szoros együttműködés, melynek keretében
adatgyűjtés, vezetői interjúk, igényfelmérés, a diagnosztikus és terápiás eszközök, informatikai
eszközök jelenlegi állapotának, mennyiségének felmérése zajlott.
A pedagógiai szakszolgálatok szolgáltatásainak korszerűsítésére, a szakemberek tudásának
bővítésére mind ezidáig kevés olyan forrás felhasználási lehetőség nyílt, amelyeket az intézmények munkájának korszerűsítésére használhattak volna fel.
A projekt célja, hogy országos szinten legyen biztosított, hogy a pedagógiai szakszolgálati intézményekben a gyermekek, a tanulók és családjaik Magyarország egész területén, azonos színvonalon, helyben vagy a lakóhely körzetében jussanak elérhető, korszerű, komplex, tudatosan
szervezett ellátáshoz.
Összeállította: Farkas Lajosné
mb. tagintézmény vezető

NYITOK
Nyitott Tanulási Központ
A NYITOKról általánában
A NYITOK Projekt
A Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért nevű szervezet, 1.993.961.000 forintból
megvalósuló TÁMOP 5.3.9.-11/1-2012-0001 azonosítószámú „NYITOK hálózat a társadalmi befogadásért” című központi kiemelt programot valósít meg 2012. augusztus 1.
és 2015. január 31. között. A program keretében az ország 50 településén, két éven keresztül térítésmentes idegen nyelvi, informatikai és egyéb területeken tanulási lehetőséget kínálunk, a munkaerő-piaci szempontból hátrányos vagy veszélyeztetett helyzetűek számára.
Célunk, hogy csatlakozva Magyarország Kormánya és az Európai Unió stratégiai célkitűzéseihez, a foglalkoztatottság, az oktatás, az esélyegyenlőség és a szociális biztonság területeit illetően ingyenesen biztosítsuk a rászorulók, a hátrányos helyzetű felnőtt korúak és a munkahelyük elvesztésében fenyegetett személyek részére az alapkompetencia fejlesztés területén a nem
formális és az informális tanulási lehetőségeket.
Ezek jelentik többek között a foglalkoztathatóságot javító, a mindennapi életben való személyes eligazodást és boldogulást segítő alapkészségek, kulcskompetenciák, kiemelten a digitális
írástudás, az anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció fejlesztését, minden esetben igazodva az adott település speciális igényeihez és adottságaihoz. A program alapjául szolgált, hogy
a Szövetség 9 tagszervezetével és a Norvég Oktatási Minisztérium Felnőtt-tanulási Intézetével (VOX) közösen az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok támogatásával 2010ben létrehozta a 9 helyi Nyitott Tanulási Központból álló hálózatát. A kezdeményezés először
Brüsszelben lett jó gyakorlat, majd idehaza is szakmai elismeréseket váltott ki. A létrejövő Nyitott Tanulási Központotokban, egyéni és csoportos képzési terveken alapuló, modern oktatástechnikai eszközökkel felszerelt tanulási környezetben, ingyenes oktatás zajlik. A települések
számára előnyt jelent, hogy egy innovatív, helyi igényekre épülő felnőttoktatási szolgáltatás jön
létre, amely keretében a meglévő munkahelyek megtarthatóbbá válnak és az álláskeresők kompetenciáinak fejlesztésével a résztvevők könnyebben el tudnak helyezkedni a munkaerő-piacon. Ezáltal a településen, hosszú távon javul a munkavállalók foglalkoztathatósága és csökken
a munkanélküliség.
(forrás: www.nyitok.hu)
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Legfontosabb alapelveink:
--rugalmasság,
--nyitottság,
--testre szabott tanulás.
A Nyitok Hálózat valóban mindenki számára nyitott: bármely tanulási tevékenységhez
igyekszünk megfelelő támogatást nyújtani, programjainkat a helyi igényekhez igazodva
alakítjuk ki.
A program célja és célcsoportja:
Célunk, hogy egy innovatív modellt valósítsunk meg a foglalkoztatottság, az oktatás, az esélyegyenlőség és a szociális biztonság területén, ingyenesen biztosítva lehetőséget a munkahelyük elvesztésében fenyegetett vagy a munkanélküliek részére az alapkészségek és a kulcskompetenciák fejlesztésének területén.
A Karcagi Nyitott Tanulási Központról
A Karcagi Nyitott Tanulási Központ a fent említett TÁMOP projekt megvalósulásaként jött
létre. Az országban 50 ilyen tanulási központot hozott létre a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért nevű szervezet.
Jász-Nagykun-Szolnok megyében rajtunk kívül Szolnok és Kisújszállás áll a tanulni vágyók
rendelkezésére. A célunk olyan tanulási körülményeket biztosítani, amely más, mint a megszokott iskolai keretek között végbemenő oktatás. Kis létszámú csoportok számára szervezünk
foglalkozásokat, ezzel biztosítva a családias légkört és a „stresszmentes tanulást”. Az órákat a
tanulni vágyók és az oktató által közösen megbeszélt időpontban tartjuk meg, személyes igényeket figyelembe véve.
A csoportok létrehozásánál figyelembe kell vennünk azt, hogy a projekt szempontjából a célcsoportunk az aktív korúak, azaz akik már betöltötték a 18.-ik életévüket, de még a nyugdíjkorhatárt nem érték el. Nyugdíjasokat csak korlátozott számban áll módunkban tanulási programokba bevonni. Ez most a csoportlétszám 20 %-át teheti ki, ami egy 8 fős csoportnál 1-2
nyugdíjast jelent. Jelentős a nyugdíjas érdeklődők száma is, ez mutatja, hogy szükséges lenne
szélesíteni a bevonhatóak körét ezzel a célcsoporttal. Bízunk benne, hogy erre lesz a későbbiekben lehetőség. De addig is próbáljuk kielégíteni az igényeiket a központok munkatársai által
tartott klubfoglalkozásokkal, illetve egyéb szolgáltatásokon keresztül. Karcagon például számítástechnikai ismereteiket bővíthették ezáltal a nyugdíjasok.
A Karcagi Tanulási Központban (amely a Városi Könyvtár két termében kapott helyet)
2013. április 1-e óta folyik a munka. Minden településen két munkatárs van jelen a képzések
szervezésében. Itt kezdetben Lazányiné Biró Margit tevékenykedett a 8 órás tanulásszervező
munkakörben, Soós Lilla pedig 4 órás munkatársként tanulási tanácsadóként, majd 2013. augusztusától Soós Lilla tanulásszervező lett, és mellé tanulási tanácsadónak Göblyös Mária Katalin nyert felvételt. A munkatársak folyamatos képzéseken, regionális találkozókon való rész-
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vétellel és megfelelő szakmai háttér-támogatással végzik a projekt által elvárt színvonalon a
munkát.
A központot ünnepélyes keretek között Dr. Fazekas Sándor földművelődésügyi miniszter, és
Halász János kultúráért felelős államtitkár nyitotta meg 2013. december 5-én.
Miután a karcagi Városi Könyvtár az Ifjúsági Házba (egykori HEMO épületébe) költözött
a „régi” könyvtár több termét is elfoglalhattuk. Így lett az irodánk a bejárat recepciós részlegénél, az egyik termünk a volt igazgatói iroda, illetve maradt a „gépterem” az informatikai és
egyéb képzéseknek. Ennek köszönhetően már egy időben két helyen is mehet egyszerre tanulási programunk.
Tanulási programjainkat folyamatosan szervezzük. Most is előkészületben van (több) akkreditált képzésünk is, pl. angol, ahol lenne igény kezdő, illetve II. modulos, III. modulos, IV.
modulos csoportokra, (több) II. modulos német és kezdő számítástechnikai képzés is. Idegen
nyelvi programjaink 14 modulból tevődnek össze és a végén egy középfokú nyelvvizsga szintjéig juthatnak el a résztvevők. Minden programunkat ingyenesen vehetik igénybe a hallgatóink.
A fent említett programokon kívül lehet Mindennapi pénzügyek c. képzést is indítanunk, illetve vannak Nyitok Specifikus programjaink, melyekkel a mindennapok során hasznosítható
tudásunkat bővíthetjük. Ezek 20 órásak, nem akkreditáltak és nem modulrendszerre épülnek.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket az alábbi innovatív tanulási programokra:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dolgozni akarok!
Vállalkozást indítok
Okos ügyintézés- tudatos állampolgár
Takarékos háztartás – zöld energia a mindennapokban
Kincsem az egészségem
Együtt tanulunk- segítsük gyermekeinket a tanulásban
Okostelefonok, táblagépek használata a mindennapokban
Irányítom az életem- hatékony önmenedzselés
Találkozás kulturális értékeinkkel
Nőként érvényesülök- sokszínű szerepek

Míg az országos NYITOK hálózatnak köszönhetően az 1000. tanúsítványt is kiadta a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért szervezet szakmai vezetője, addig Karcagon aláírásra került a
100. felnőttképzési szerződés, melynek nagyon örülünk.
Az érdeklődők munkaerő-piaci státuszát figyelembe véve széles spektrummal rendelkezünk.
A több mint 400 regisztráltunk között van munkanélküli, szociális ellátásban részesülő, de van
egyéni vállalkozó is. Az iskolai végzettségeket tekintve van jó néhány olyan, akinek az általános
iskolai bizonyítvány megszerzése is gondot okozott, de többek között orvosok és PhD-vel rendelkezők is kerestek már fel bennünket.
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Karcagon legkedveltebb a német és az angol nyelv. Ezekből tudjuk a legtöbb csoportot elindítani. Nyolc angol, hat német és egy számítástechnika program színesítette eddig a Karcagi Központ életét. Kihelyezett képzésünk is van – egy angol nyelvi képzés Bucsán, - de most éppen egy
szaknyelvi képzés létrehozásán dolgozunk egy helyi vállalat dolgozói számára.
Munkánk remélhetőleg gyümölcsöző, és hozzájárulunk ahhoz, hogy Karcag város lakossága
a neki szükséges tudás birtokába jusson általunk.
Bizakodva várjuk a jövőt, melyben kívánjuk, hogy továbbra is helyet kaphassunk Karcag tanulási színterei között.
Soós Lilla
tanulásszervező

A Déryné Kulturális, Turisztikai,
Sport Központ és Könyvtár
2010-2014. évi tevékenysége
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
több-szörösen módosított 1997. évi CXL. törvény rögzíti a települési önkormányzatok közművelődési feladatait, továbbá az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló többször módosított 23/2007 (VI. 1.) önkormányzati rendelet, a közművelődés terén kialakult hagyományok
hatá-rozzák meg a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár életét.

A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ szervezeti
küldetése
Az intézmény a város és a kistérség legnagyobb kulturális intézménye, mely fő feladata, hogy
biztosítsa
--a település és vonzáskörzete lakói számára a kultúrához, az információhoz és a tudáshoz
való hozzáférést,
--szolgáltatásai révén minél kedvezőbb feltételeket biztosítson használói számára a magyar és
az egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez, a folyamatos önművelődéshez,
--elősegítse a város történetének; kulturális, művészeti és néprajzi hagyományainak; természeti értékeinek; gazdasági és társadalmi folyamatainak kutatását és bemutatá-sát;
--segítse a szabadidő hasznos eltöltését,
--vállalja fel az élethosszig tartó tanulás segítését,
--szolgáltatásai által segítse mindazokat, akik az oktatás különféle formáiban vesznek részt,
--információs hátterével nyújtson segítséget az állampolgári tájékozódáshoz, a közügyek intézéséhez, a közhasznú ismeretek megszerzéséhez,
--helyet biztosítson az önművelődést, a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló rendezvényeknek, civil szervezeteknek,
--hozzájáruljon a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének növeléséhez.
Átfogó cél, hogy lehetővé váljon a településünkön élők és minden bennünket felkereső polgár számára, hogy hozzáférjenek intézményünk közvetlen vagy közvetett szolgáltatásai által
minden olyan kulturális, művészi alkotáshoz, történéshez, információhoz, amely tudást, szellemi élményt eredményez, és a munkában, a közéletben, az élethosszig tartó tanulásban, a mindennapi élet színterein hasznos segítséget biztosít, továbbá céljainkból eredően, minél szélesebb tömegeket ér el.
Az intézmény a fenntartó önkormányzat célkitűzéseivel összhangban arra törekszik, hogy
kultúraközvetítő tevékenységével, szolgáltatásaival és munkatársai szaktudásával a fenti célok
megvalósítását szolgálja.
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--Törekszünk, hogy a rendelkezésünkre álló lehetősséggel (humán erőforrás, szakértelem,
kreatív gondolkodás, tenni akarás, együttműködés), valamint meglévő technikai eszközeink igénybevételével azon leszünk, hogy a hagyományos városi kis és nagy rendezvények, és
az általunk tervezett programok megvalósuljanak.
--A rendezvények szervezése során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy minden korosztály
találjon számára vonzó programot.
--A korábbi évekhez hasonlóan ebben az évben is kiemelten fontosnak tartjuk a kiscsoportok és amatőr művészeti csoportok működésének segítését, a lehetőségekhez mérten a tárgyi feltételek javítását.
--Fontosnak tartjuk új kezdeményezések felkarolását, a kialakuló klubok, közös-ségek működésének segítését.
--Feladatunk a valódi értékek felismertetése, átadása, a programjainkon részt vevő emberek
szellemi, lelki, fizikai felfrissülésének elősegítése.

I. Az intézményi struktúra, személyi feltételek
A Karcag Városi Önkormányzat a16/2011.(III. 31.) „kt” számú határozatának értelmében az
intézmény keretében egységes irányítás alatt működteti az alábbi intézmény egységek és telephelyek:
--Csokonai Könyvtár, Karcag, Dózsa Gy.u.29.(hrsz.:1268)
--Ifjúsági Ház, Karcag, Püspökladányi út 11. (hrsz.: 3959)
--Sportközpont, Karcag, Kálvin u. 6. (hrsz: 3979)
--Liget Úti Sporttelep, Karcag, Liget út (hrsz: 2942/3, 2947/2)
--Nagykun Látogatóközpont Karcag, Táncsics krt.46. (hrsz.: 1292)
--Szélmalmi Fogadóház, Karcag, Vágóhíd u.1. (hrsz.: 539/2)
Az intézmény feladatkörének bővülése miatt az Önkormányzat a 5/2012.(II. 23.) „kt” számú
határozatával módosította az eredeti, a 12/2012. (I. 26.)”kt” számú határozattal jóváhagyott,
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési szabályzatát. Az intézmény feladatköre az alábbiak szerint került meghatározásra:
meghatározott közfeladata:
--helyi közművelődési feladatok
--nyilvános könyvtári feladatok
--sport feladatok
--ifjúsági feladatok
alaptevékenysége:
--a város lakossága számára a művelődéshez, a szabadidő hasznos eltöltéséhez a közösségi
szintér biztosítása,
--a Karcag Városi Vegyeskar és a Karcagi Szimfonikus Zenekar tevékenységének, működésének koordinálása,
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--a lakosság különböző életkorú és érdeklődési körű közösségeinek működtetése (klubok,
szakkörök, egyéb közösségek),
--a városi és az önkormányzati programok, rendezvények szervezése.
--a tanfolyamok, konferenciák és felnőttképzések szervezése, pályázatok meghirdetése, könyv,
képeslap, CD, DVD és egyéb kiadványok megjelentetése, ér-tékesítése,
--ajándéktárgyak készíttetése, értékesítése,
--kiállítások, bemutatók színházi előadások, koncertek szervezése, jegyértékesítés,
--vásárok szervezése és lebonyolítása,
--kirándulások szervezése,
--a város ifjúsági korosztálya számára közösségi színtér biztosítása,
--filmvetítések szervezése,
--városnéző séták, kézműves foglalkozások és táborok, gasztronómiai bemutatók szervezése,
--a város lakossága számára nyilvános könyvtár és fiókkönyvtárak működtetése, a művelődéshez, a tanuláshoz, a továbbtanuláshoz, a továbbképzéshez a szakmai, a közéleti és társadalmi tájékozódáshoz, az igényes szórakozáshoz és a szabadidő eltöltéséhez szükséges
kölcsönözhető és helyben használható, hagyományos és multimédiás dokumentumok biztosítása,
--szövegszerkesztés, fénymásolás,
--sajátos könyvtári rendezvények szervezése,
--sportlétesítmények működtetése,
--városi sport célok és feladatok ellátása, diákverseny, szabadidősport és turisztikai programok, versenyek szervezése, lebonyolítása,
--sporteszközök kölcsönzése,
--terem, helyiség, sportudvar, sportlétesítmény bérbeadása, a Liget Úti Sporttelep működtetése.
A módosított szervezeti szabályzat az irányítás területén is racionalizálta az új integrált intézmény szervezeti struktúráját. Az intézmény szervezetileg három nagy egységre tagolódik:
1. kulturális, turisztikai
2. sport-ifjúsági
3. gazdasági csoport,
amelyek azonos célért, egységes szervezetben működnek, a pénzügyi- gazdasági feladatokat
háromfős gazdasági csoport látja el.
Épületi adottságok, beruházások
Az intézményhez tartozó épületek állagában jelentős változások történtek az elmúlt években.
Déryné Kulturális Központ
A székhely épület felújítása is napirenden volt az elmúlt időszakban. A szűkös anyagi lehetőségek mellett több kisebb felújítást is sikerült elvégezni:
--az emeleti irodái közül többet sikerült felújítani közfoglalkoztatottak segítségével,
--az intézmény összevonások után a berendezési tárgyak átcsoportosításával a közösségi terek megújultak,
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--a hangtechnikai berendezésink folyamatos fejlesztése történt pályázati források bevonásával,
--a Karcagért Közalapítvány támogatásának köszönhetően beszerzésre került egy új 6x8 méteres városi színpad, így az a jövőben a város valamennyi szabadtéri kulturális rendezvényét
kiszolgálhatja,
--a belső telefon és internet hálózat felújítása 2014-ben valósult/ valósul meg. A rendszer egységessé tétele miatt valamennyi intézményi egységre kiterjed.
Nagykun Látogatóközpont
A nagyon jó épület állagú Nagykun Látogatóközpont udvarán kialakításra került a „Nagykun termelői Piac”. A 2013-ban beszerzett piaci standok nemcsak a piac, de a város nagyobb
rendezvényein is jó szolgálatot tesznek. Az udvar füvesítése, további szépítése folyamatosan
zajlik.
Szélmalmi Fogadóház
A Szélmalmi Fogadóház statikai és külső hőszigetelési feladatairól folyamatos egyeztetés és
felmérés zajlik. A Hortobágyi Nemzeti Park jóvoltából és a velük kötött szerződés alapján - iroda használat - az épület homlokzata felújításra került. Az épület tovább működtetése, a turisztikai vonzerő növelése szempontjából szükséges a felújítás.
Ifjúsági Ház (Városi Csokonai könyvtár)
Az Önkormányzat 2011-ben döntött a ház ideiglenes bezárásáról. A lehetőségek folyamatos
keresése mellett az Ifjúsági Ház felújításáról, ezzel együtt funkció bővüléséről - könyvtár elhelyezése, átköltözése - a fenntartó Karcag Városi Önkormányzata 2013. év harmadik negyedévében döntött.
A határozatot hosszas előkészület előzte meg. A jelenlegi könyvtári állomány, a meglévő
polcrendszer alapos felmérését - melyet könyvtáros kollégák végeztek -, az épületben való elhelyezésének vizsgálata követte. A kialakított lehetőségeink, az épület adottságait figyelembe
véve megfelelő lehetőséget biztosítanak az elérendő célok megvalósításához. Az Ifjúsági Ház
felújítása az épület funkció bővülése így 2013. év végén kezdődött meg. A műszaki átadás-átvétel után ünnepélyes keretek között a Magyar Kultúra Napján vehette birtokba a nagyközönség.
Sportcsarnok és udvara
A Városi Sportcsarnok lapos tetejének felújítási munkálati - LEADER pályázati forrásból befejeződtek. Az sorozatos, állandó leázás már a múlté. A belső felújítás - tisztasági és esztétikai meszelés - folyamatos zajlik.
A közösségi terei megújultak az intézmény TÁMOP pályázatának köszönhetően. Szintén e
pályázati keretből a kistérségben is egyedül álló sportfejlesztésként, szabadtéri kondicionáló
parkot sikerült kialakítani.
Liget Úti Sportpálya
A fenntartó Karcag Városi Önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be 2012-ben az öltöző
épület bővítésére, új szárny hozzáépítésére. A munkálatok a 2013. év végén elkezdődtek. A gé-

384

pészeti beszerelések után 2014. év tavaszán vehették birtokba a sportolóink. A Karcagi Sportegyesülettel közösen további fejlesztések is megvalósulhattak a sportpályán:
--új eredményjelző tábla,
--hangtechnikai berendezés,
--játékos kijáró építése,
--labdarúgó kapu beszerzések,
--kerítés, labdafogó háló és cserepad építése.
A környezet folyamatos karbantartása, az épületek, sportpályák üzemeltetése, rendben tartása a mindennapi feladat.
Gazdálkodás, pályázatok
Megnevezés

2011. tényleges teljesítés 2012. tényleges teljesítés 2013. tényleges teljesítés

Felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Felhalmozás

0 Ft

0 Ft

4 620 450 Ft

Támogatás értékű kiadás

0 Ft

0 Ft

3 065 000 Ft

Speciális támogatás

2 356 000 Ft

130 000 Ft

1 155 340 Ft

Személyi juttatások

56 364 875 Ft

56 000 942 Ft

70 086 474 Ft

Munkaadói járulék

14 518 136 Ft

14 371 135 Ft

16 820 687 Ft

Dologi kiadás

33 510 606 Ft

53 437 633 Ft

86 618 144 Ft

Kiadási előirányzat

106 749 617 Ft

122 041 491 Ft

182 366 095 Ft

2011. tényleges teljesítés 2012. tényleges teljesítés 2013. tényleges teljesítés
16 662 972 Ft

15 784 097 Ft

37 751 248 Ft

Átvett pénzeszköz

675 000 Ft

400 000 Ft

3 184 998 Ft

Működési bevételek

3 537 000 Ft

35 318 192 Ft

44 057 610 Ft

Önkormányzati támogatás

72 269 000 Ft

88 510 000 Ft

93 986 000 Ft

Pénzmaradvány

15 032 011 Ft

130 000 Ft

3 065 000 Ft

Bevételi előirányzat

108 175 983 Ft

139 998 084 Ft

182 044 856 Ft

Támogatás értékű bevétel

Kiadási előirányzatok alakulás (tényleges teljesítés)
100000000
Felújítás

80000000

Felhalmozás

60000000

Támogatás értékű kiadás

40000000

Speciális támogatás
Személyi juttatások

20000000

Munkaadói járulék

0
2011. tényleges
teljesítés

2012. tényleges
teljesítés

2013. tényleges
teljesítés

Dologi kiadás
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Bevételi előirányzatok alakulás (tényleges teljesítés)
100000000
80000000

50 000 Ft

JNSZ Megyei Önkormányzat

Fúvószenekari Fesztiválon
való részvétel – Mazsorett
csoport

198 000 Ft

Nemzeti Kulturális Alap
Közművelődési Szakmai
Kollégium

Mazsorett csoportok fellépő ruháinak beszerzési
támogatására

267 500 Ft

Nemzeti Kulturális Alap
Közművelődési Szakmai
Kollégium

Húsvétoló és Segítsük
egymást! – előadássorozat
a tolerancia jegyében című
programok

44 261 363 Ft

ESZA Társadalmi Szolgáltató
Nonprofit Kft.

„Érted és a közösségért –
karcagi fiatalok társadalmi integrációját segítő
programok” (2012.08.012014.07.31)

2 000 000 Ft

Agrármarketing Centrum

AMC Birkafőző Fesztivál

700 000 Ft

Agrármarketing Centrum

AMC

Támogatás értékű bevétel
Átvett pénzeszköz

60000000

Működési bevételek

40000000

Önkormányzati támogatás

20000000

Pénzmaradvány

0
2011. tényleges teljesítés

2012. tényleges teljesítés

2013. tényleges teljesítés

A szakmai munka feltételeinek javítása érdekében több pályázatot nyújtottunk be az
alábbi eredménnyel.
Év

2011.
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Elnyert
összeg

945 470 Ft

Elnyert összeg
(részletesen)

Támogató

Pályázat

50 470 Ft

Karcag Város Önkormányzata
Táborozási alap

Néptánc tábor (Kopogók)

19 000 Ft

Karcag Város Önkormányzat
Civil szervezetek támogatása

Életet az éveknek Nyugdíjas klub

19 000 Ft

Karcag Város Önkormányzat
Civil szervezetek támogatása

Nyugdíjas
Pedagógus Klub

14 000 Ft

Karcag Város Önkormányzat
Civil szervezetek támogatása

„Barna gyöngyök” csoport

150 000 Ft

NKA Népművészeti szakmai
kollégiuma

Élőzenés Táncház

50 000 Ft

JNSZ Megyei Önkormányzat

Karcagi Szimfonikus
Zenekar eszköz beszerzéséhez

2012.

47 476 863 Ft

A XXII. Nagykunsági
Kulturális Napok Hagyo7 000 000 Ft Nemzeti Kulturális Alap (NKA)
mányőrző és Kulturális
Fesztivál megrendezése
Nemzeti Kulturális Alap
(NKA)

Élőzenés táncház megrendezése Karcagon

15000000Ft

MAHIR Kiállítás és Rendezvény Kft.

Nemzetközi programok
(Birkafőző Fesztivál,
Nagykunsági Kulturális
Napok, Lovasnapok,
Mezőgazdasági kis és nagy
gép bemutató Kézműves-Házi termelők vására,
Családi nap. Márton napi
és Adventi programok

200 000 Ft

2013.

31 435 597
Ft

Karcagi Szimfonikus
Zenekar kulturális programjai

100 000 Ft

NKA – Miniszteri döntés
alapján

100 000 Ft

Karcag Város Önkormányzat

Gyermekkarácsony
támogatása

8 574 544 Ft

JNSZ Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása

393 000 Ft

Karcag Város Önkormányzat

Érdekeltségnövelő
pályázat

661 053 Ft

JNSZ Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása
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2014.

18 000 000 Ft

MAHIR Kiállítás és Rendezvény Kft.

3000000

Nemzeti Kulturális Alap (NKA)

24 100 000 Ft

Nemzetközi programok
(Birkafőző Fesztivál,
Nagykunsági Kulturális
Napok, Lovasnapok, Mezőgazdasági kis-és nagygép bemutató, kézművesházi termékek vására,
Családi nap. Márton napi
és Adventi programok
XVI. Birkfőző Fesztivál
megrendezése

600 000 Ft

A Nagykunsági Kulturális
Napok Hagyományőrző
Nemzeti Kulturális Alap (NKA)
és Kulturális Fesztivál
megrendezése

2 500 000 Ft

Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Könyvtári bútorbeszerzés

II. Főbb feladataink az elmúlt 2010-2014. időszakban
II./1. Déryné Kulturális Központ
Helyi kultúra közvetítése
--A Nagykun Látogatóközpont és a Szélmalmi Fogadóház működtetését a Déryné Kulturális
Központban dolgozó közművelődési szakemberek biztosítják.
--Nagy hangsúlyt fektettünk, fektetünk a helyi és elszármazott művészek munkájának bemuta-tására. Elindítottuk és jövőben is rendszeresen meg kívánjuk rendezni a karcagi és Karcagról elszármazott alkotók munkáinak kiállítását,az ahhoz kapcsolódó katalógus kiadásával.
--Minden évben megjelentettük a Karcagi Kalendáriumot
--Lehetőséget biztosítunk a karcagi írók, tudósok számára könyveik bemutatására, értékesítésére.
--Alkalmanként helyet adtunk családi rendezvényeknek, találkozóknak.
--Két alkalommal is megjelentettük a város turisztikai értékeit bemutató kiadványt magyar,
angol és német nyelven.
--A városmenedzselésre is kiemelt figyelmet fordítottunk, újságokban,kiadványokban jelentettük meg a város értékeit,rendezvényeit.
--Részt vettünk az Utazás kiállításon,Csepelen a Hungarikumok napján,valamint az
OMÉK-on is.
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Közösségi színtér biztosítása a város lakosságának
--Példaértékű a kapcsolatunk a helyi civil szervezetekkel, intézményekkel. Aktív közreműködésükkel, együttműködésükkel valósulnak meg egyes városi nagyrendezvények:
--Kun Hagyományok Napja;
--Karcagi Birkafőző Fesztivál;
--Nagykunsági Kulturális Napok;
--Adventi Gyertyagyújtás programsorozat.
--Rendszeresen helyet adunk a Vöröskereszt által rendezett véradásoknak.
--A városban működő oktatási, nevelési intézmények számára – ünnepi megemlékezések, iskolai műsorok, gálaműsorok megrendezéséhez – kedvezményesen biztosítjuk a termek és
az infrastruktúra használatát.
--Hangtechnikai feladatok ellátását vállaljuk az intézményegységeken kívül eső területeken is.
--Befogadtuk és helyet adunk a lakossági kezdeményezésre (újra) induló csoportnak - Baba-mama klub.
--Fontosnak tartjuk a gyermekek, családok tartalmas, értékes szórakozásának biztosítását, így
a nagyobb ünnepekhez, rendezvényekhez kapcsolódva játszóházakat, családi délelőttöket,
programokat szerveztünk:
--Kultúrházak éjjel-nappal
--Húsvétoló;
--Gyermek Nap – Családi Nap, Szülői Labdarúgó Torna;
--Juhszárnyék;
--Karcagi Lovasnapok;
--Márton-napi Ludasságok;
--Szent Miklós-napi Disznótoros és Házipálinka verseny,
--Adventi Játszóház.
--A hagyományőrzés és a néptánccsoportok működtetése miatt az élőzenés táncházak megrendezése nélkülözhetetlen. Az elmúlt években több alkalommal vártuk a népzene, néptánc
kedvelőit élőzenés táncházba.
--Megrendeztük a pályaválasztást elősegítő Térségi Középiskolák Börzéje kiállítást.
Színházi előadások, komolyzenei koncertek, előadói estek
Nem mindenki számára elérhető a fővárosban vagy a közeli megyeszékhelyeken működő
színházak ajánlata, így az előző évekhez hasonlóan az eltelt időszakban is több alkalommal felnőtt színházi előadást szerveztünk (Egy csók és más semmi; Elvámolt nászéjszaka…). A felnőtt
színházi előadások mellett az óvodás és kisiskolás korosztályt is sikerült megszólítani (Robin,
a hód és a Süsü a sárkány,…).
A Karcagi Szimfonikus Zenekar 20 éves megalakulását ünnepelve 2013 májusában adott
nagysikerű koncertet. Nem példa nélküli, de rendhagyó módon a Nagykunsági Kulturális Napok keretében a Zenekar szabadtéri koncertjére vártuk az érdeklődőket. Verdi születésének
200. évfordulójára emlékezve Sempre Libera címmel gálaműsort tartottunk a Magyar Állami
Operaház vendégszereplésével.
Az óvodás és kisiskolás gyerekek számára „mesemozi” előadásokat szerveztünk. A 2013-tól
a Liget úti Sporttelepen meghirdetett szabadtéri mozi előadásaira pedig családokat vártunk.
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Ssz.

Szakkörök, klubok

Korosztály

1.

Modellező Szakkör

Gyermek

3.

Csipkeverő szakkör (kezdő)

Felnőtt

4.

Kunhímző

Felnőtt

Kunsági Kézműves Szakkör

Felnőtt

6.

Barna Gyöngyök Klub

Gyermek

7.

„Életet az éveknek” Nyugdíjas Klub

Felnőtt

8.

Nyugdíjas Pedagógus Klub

Felnőtt

9.

„Kun Kuckó” Városi Diákszínpad

Gyermek

11.

Karcagi Mazsorett

Gyermek

12.

Haladó csoport

Gyermek

13.

Karcagi Mazsorett

Gyermek

Utánpótlás csoport

Gyermek

Néptánc Toporgók

Gyermek

Néptánc Árendás csoport

Gyermek

17.

Néptánc Bokréta csoport

Gyermek

18.

Néptánc Pántlika csoport

Gyermek

19.

Iringó Tánckör

Felnőtt

20.

Nótaklub

Felnőtt

Kunhalom Polgári Kör

Felnőtt

Gombász szakkör

Felnőtt

Baba- Mama Klub

Felnőtt

Városi Diákönkormányzat

Gyermek

5.

14.
15.
16.

21.
22.
23.
24.
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Tevékenység jellege

Alkotó- és művészeti szakkörök, klubok

Tánc, előadóművészeti és
hagyományőrző szakkörök,
klubok, csoportok

Terem és technikai feltétel
biztosítása a működéshez

Ifjúsági és egyéb klubok

Főtéri muzsika címmel a Kossuth téren felállított filagóriánál minden nyáron három alka-lommal zenés programot szervezünk. Amatőr karcagi zenekarok léptek fel, a Karcagi Nótaklub adott műsort, Nagy Emese vezetett táncházat, és több együttes is szórakoztatta a kicsiket.
A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtárban működő csoportok
Néptánc
Az intézményünkben korábban hat néptánccsoport működött, de a 2012/2013-as szakköri
év végén a Kopogók és a Pántlika néptánccsoportokat összevontuk, így a továbbiakban Pántlika csoportként folytatják munkájukat. Bíró Attila nem tudta vállalni a szakkörvezetői feladatokat, 2013 októberétől Nagy Csaba vette át a Pántlika csoport oktatását.
A tánccsoportjaink felmenő rendszerben működnek: legkisebbek a Toporgók, akik az óvodás korosztályba tartoznak, az Árendás nagyóvodás-kisiskolás korcsoport, a Bokréta, az általános iskolás, a Pántlika a középiskolás és az Iringó a felnőtt korosztály képviselőit várja. A
néptánccsoportok a korábbi évekhez hasonlóan természetesen jelen voltak a városi rendezvényeken, de felléptek a környező települések programjain, és megméretették magukat országos
hatókörű versenyen is.
II./2. Városi Csokonai Könyvtár
Könyvtárunk a nyilvános könyvtári rendszer része, általános gyűjtőkörű, elkülönített szakmai szolgáltatásokkal. A lakosság valamennyi szegmensének igyekszik biztosítani az esélyegyenlőségre törekedve a könyvtári szolgáltatásokat. A könyvtárhasználat legfőbb célja az információhoz való hozzáférés biztosítása hagyományos és az informatika korszerű eszközeivel.
Célunk, hogy az itt élők minél szélesebb körben tudják használni és hasznosítani könyvtárunk
szolgáltatásait. A könyvtár nyitva tartása is igazodik az olvasók igényeihez. Online katalógusunk pedig a nap 24 órájában a város lakosainak rendelkezésére áll.
A könyvtárban több rendezvény került megrendezésre, amelyek szerves részei az intézmény
mindennapjainak, ilyenek:
--könyvtári órák,
--vetélkedők,
--foglalkozások,
--könyvbemutatók,
--felolvasó délutánok,
--könyvkiállítások,
--könyvtáros tanárok szakmai találkozója,
--mesemondó verseny.
Az Ifjúsági Ház 2013 novemberében kezdődő felújításával a könyvtár költözésének előkészítése folyamatosan elkezdődött. A könyvtár kölcsönözhető állományának nagy része 2014. április elejére került átköltözésre. A kölcsönzés így 2014. április közepétől teljeskörűen működik,
immáron új helyén.
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A könyvtár új helyen történő nyitva tartási rendje jelenleg egyeztetés alatt van. Alkalmazkodni szeretnénk egyrészt az új helyzetből adódó - ifjúsági és könyvtári feladatok ellátásához a programokhoz, másrészt a dolgozói létszámhoz, illetve a bevált gyakorlathoz, szokásokhoz.
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II./3. Ifjúsági Ház
Az Ifjúsági Ház felújításáról, ezzel együtt funkció bővüléséről - könyvtár elhelyezése, átköltözése - a fenntartó Karcag Városi Önkormányzat 2013. harmadik negyedévében döntött.
A határozatot hosszas előkészület előzte meg. A jelenlegi könyvtári állomány, a meglévő
polcrendszer alapos felmérését - melyet könyvtáros kollégák végeztek -, az épületben való elhelyezésének vizsgálata követte. A kialakított lehetőségeink, az épület adottságait figyelembe
véve megfelelő lehetőséget biztosítanak az elérendő célok megvalósításához.
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A könyvtár városközponti elhelyezésével az olvasóközönség magasabb szintű kiszolgálása válik lehetségessé.
Az ifjúsági feladatok ellátásával - visszaállításával - a korosztály részére adekvát színtér
kerül kialakításra.

Ezen kettős cél, az épület jellegéből adódó további lehetőségek, valamint a tervezett programok lehetővé teszik minden korosztály számára kulturált szórakozás lehetőségét. Az épület kialakítása az alábbiakat tartalmazza:
--színház- és mozi terem,
--büfé valamint ifjúsági közösségi helyiség (biliárd, csocsó),
--könyvtár helyiségek: gyermek, ifjúsági, felnőtt, zene-, és videó tár, helyismeret, olvasóterem,
--számítógépterem,
--könyvraktárak,
--vizesblokkok,
--iroda és kézműves helység,
--alagsori könyvraktárak,
--alagsori zenekari próbatermek,
--alagsori ifjúsági koncert és játék helység,
--udvari terasz.

Csokonai Könyvtár forgalmi adatai

Beiratkozott
olvasók

1.
2.

Csokonai Könyvtár forgalmai adatai

Látogatók száma

Az épület a jövőben kettős célt fog szolgálni:

Az épületben tartandó rendezvények programok, valamint a vagyonvédelem szempontjait is figyelembe véve korszerű kamerarendszer került kiépítésre. A könyvtár épületbe való beköltözése még jelenleg is folyamatosan zajlik. A zenekarokkal a próbahelységek elfoglalásáról
az egyeztetés megtörtént. A próbatermek kialakítása, a pince legnagyobb helységének kialakítása folyamatban van.
II./4. Sportközpont
A Városi Sportcsarnok alapvető feladata, hogy a már meglévő értékekkel minél jobban gazdálkodva, a megszokott magas színvonalon biztosítsa a sportolás, a szabadidő hasznos eltöltésének feltételeit, lehetőségeit. Másrészt olyan új elemekkel bővítse a város sport és kulturális
életét, mely mind a fiatal, mind az idősebb korosztály számára életkori sajátosságaiknak megfelelően szolgálja a sportolás iránti érdeklődését.
A Sportcsarnok alapvető feladata, hogy – a sportolás mellett – tovább kell erősíteni a funkciójából, fekvéséből, a sportolók szokásaiból adódó egyéb lehetőségeket. A Sportcsarnok egyfajta találkozási pontja a város sportszerető fiataljainak. A TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0110 számú pályázat keretében lehetőség nyílt arra, hogy ehhez megfelelő teret, helyiséget alakítsunk
ki. E cél érdekében új bútorok kerültek a bejárati részbe, a földszinti irodából internet szobát
alakítottunk ki. Olvasó sarok, tanácsadások, csoportfoglalkozások nyújtanak további lehetőséget a fiataloknak.
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Az intézmény több diák és szabadidő sport rendezvénynek ad helyet. A diákolimpia versenyek, az országos, nemzetközi szakági versenyek – a Karcagi Sportegyesülettel együttműködve kerültek megrendezésre.
Az elmúlt években az alábbi nagyobb sport- és kulturális rendezvényeknek adott helyet a Városi Sportcsarnok:
--Lekvár Sándor Labdarúgó Emléktorna,
--Nagykun Országos Karate Bajnokság,
--Csokai István és Péter László Asztalitenisz Emlékverseny,
--Húsvétoló,
--Szepesváry Gábor Kosárlabda Emlékverseny,
--Nagykunsági Kulturális Napok, Szent István Kupa,
--Márton Napi Ludasságok,
--Szent Miklós-napi Disznótoros és Házipálinka verseny, Adventi Játszóház,
--Galamb kiállítás.
Az intézmény szervesen közreműködik az amatőr sportolás feltételeinek megteremtésében
és a hozzákapcsolódó rendezvények szervezésének biztosításában.
Így került megrendezésre többek között
--a Kispályás Labdarugó Városi Bajnokság,
--a Szilveszter Kupa, és
--a 24 órás nonstop kispályás Labdarúgó Bajnokság.
A 2013-as évben befejeződött a Városi Sportcsarnok lapos tetejének felújítása, ezt követően
több helyiség tisztasági festést kapott.
A szabadtéri kondipark kialakításával új sportolási, szabadidős lehetőség is várja a város lakosságát A szabadtéri kondipark kialakításával. A 6 db gép beszerzését és telepítését a TÁMOP
pályázatból, a Karcagi Sportegyesület és magánszemélyek adományaiból finanszíroztuk.
II./5. Liget Úti Sporttelep (labdarúgó és edző pályák)
A sportpálya a karcagi sport legfontosabb szabadtéri színtere. A Sportegyesület edzéseinek,
bajnoki mérkőzéseinek otthont adó létesítmény ezen túlmenően a város kulturális életében jelentős programok lebonyolítására is alkalmas.
Ilyen programok voltak:
--Kun Hagyományok Napja,
--Gyermeknap – Családi Nap, Szülői Labdarúgó Torna,
--Diáksport rendezvények,
--Karcagi Lovasnapok.
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Jelenleg az öltözőépítés folyamatban van. Várhatóan április elején átadásra kerül, és megoldódnak a sportolók öltözési gondjai.
Szabadidő sport terén kiemelkedő eredményt értünk el az intézmény szervezésében 2012.
évtől megrendezésre kerülő kerékpártúra sorozatunkkal. Az elmúlt évben két túrát szerveztünk: egy környékbeli strandra (Kunhegyes) tekertünk át megismerve Karcag határát, annak
kulturális és természeti értékeit, illetve egy 7 napos kerékpártúrát a Balaton körül.
A legnagyobb teljesítmény az utóbbi túra volt, melyen 48 fő vett részt. A visszajelzések pozitívak voltak, ez évben a lakosság részéről már igényként jelenik meg, hogy újból szervezzünk
ilyen vagy ehhez hasonló programot. Ezeken a túránkon a tizenéves fiataloktól a nyugdíjasakig
valamennyi korosztály képviseltette magát.
II./6. Nagykun Látogatóközpont
Az épületet és az udvarát az elmúlt években is fejlesztettük, alkalmassá tettük rendezvények
megtartására. A felújított épület és az udvar rendezett, a szabadtéri asztalok, lócák kihelyezésével a nyári rendezvények tárgyi feltételei részben biztosították, de nagyobb rendezvények
esetén székeket, asztalokat a központi épületből biztosítottuk. Az eredeti tervekben kézműves
műhelyek kialakítása is szerepelt. Takarékossági okok miatt a fűtési szezonban a rendezvények
és a kézműves szakkörök a Déryné Kulturális Központba kerülnek át, jelenleg is ott működik
a kezdő és haladó kunhímző és csipkeverő szakkör. A Karcagi Nagykun Népművészeti Egyesületnek kiajánlottuk a műhelyeket kiállítások és bemutató foglalkozások, kézműves táborok
megtartására, sajnos ez évben nem éltek e lehetőséggel. A csipkeverő szakkör kiállítását viszont
már a Látogatóközpontban rendeztük meg. Az egyik szakköri helyiségben kap végleges helyet
az a kamara-kiállítás, amely a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyékére felkerült karcagi örökségelemet mutatja be.
Kiemelkedő az intézmény együttműködése az óvodákkal, az általános és a középfokú oktatási intézményekkel. Az óvodások és az iskolák csoportosan díjtalanul látogathatták az intézmény turisztikai objektumait, így a Látogatóközpontot is. A történelemtanárok szívesen tartanak rendhagyó órákat, foglalkozásokat a Központban.
A Látogatóközpont nyitva tartása a nyári és téli időszakban változik. Nyáron hétfő és kedd
kivételével naponta 10. 00-17. 00 óra között tartottunk nyitva, szeptember 16-tól a következő
év május 5-ig pedig előre bejelentkezett csoportokat, látogatót fogadunk.
Nagykun Termelői Piac
A Nagykun Látogatóközpont udvarára került megszervezésre a helyi termelő piac Nagykun
Termelői Piac néven, mely kéthetente pénteken 14.00 – 18.00 óráig várja az árusokat és a vásárlókat. Az árusításhoz a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár biztosított
egységes standokat, ezzel együtt a helyi termelő piac részére megfelelő arculatot.
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A piacon helyi és környékbeli termelőktől vásárolhatnak saját termesztésű zöldséget, gyümölcsöt, különféle egyéb házi készítésű élelmiszereket (pl. lekvárok, szörpök, méz, házi aprósütemények, sajtok és egyéb tejtermékek, magolajak, házi füstölt húskészítmények, bio-termékek
stb.) valamint kézműves portékákat. A piacon árusítóknak nem kell helypénzt fizetni, viszont
a nyitva tartási idő végéig folyamatosan ki kell szolgálniuk a vásárlókat és az ér-deklődőket.
Az ide látogatók éhségét csillapítandó a Karcagi Birkafőzők Egyesülete birkapörköltet főz,
mely minden egyes piaci napon nagy népszerűségnek örvend, a piacon kínált süteményekkel
(ferdinánd, köles-málé, vízen kullogó, köles-perec, pogácsa, stb.) egyetemben.
A helyi népművészek termékei teszik színesebbé a piacot: mézeskalács, fazekas, csipke, tűzzománc, drótékszer, kunhímzés, nemezelt szappan, gyapjú szőttes. Több kézműves is jelen van
folyamatosan: üveglencse és gyurma-ékszerek, varrott, horgolt ajándékok, hímzés, gobelin,
drótékszerek és fa ajándéktárgyak, kalocsai hímzés, kecsketejes szappan, gyógynövényszappanok, gyógyteák. Legtöbben a kézműves élelmiszereseket képviselik bio-hús és bio-pékáru,
100%-os hidegen sajtolt gyógynövény olajok, házi lekvárok, szörpök, kecskesajt, gomolya, tehéntejből készült termékek, termelői méz, termelői gomba, termelői húsáru, termelői paprika
és paradicsom,
Több alkalommal kulturális programokkal színesítettük a piaci alkalmakat (KUN-Csorgó
Citeraegyüttes , Karcagi Nótaklub műsora, ingyenes kiállítás látogatás, játszóház gyerekeknek,
hogy ezzel is ösztönözzék és támogassák a helyi termelőket.
Általánosságban elmondható, hogy az ide látogatók nagy része főleg élelmiszert vásárol,
a kecskesajt, tehéntejből készült sajtok, méz, házi sütemények, lekvárok és természetesen a
bir-kapörkölt a legnépszerűbbek, de a kézműves szappanok, egyedileg készített játékokat is sokan szeretik. A népszerűsítésen még dolgozunk, nemrég készült egy facebook oldal is - ahol a
Karcagi Hírmondón, helyi rádión, plakátokon kívül - azt reméljük, hogy ezzel is sikerül többek érdeklődését felkelteni.
II./7. Szélmalmi Fogadóház
A Szélmalommal szemben található a Hortobágyi Nemzeti Park déli fogadókapujának is nevezett Szélmalmi Fogadóház. Turisztikai céllal 1997-ben a karcagi jómódú redemptusok házának mintájára épült. A hátsó épületrész előtt szóló oszlopokkal alátámasztott ötnyílású tornác van.
Az épületben kapott helyet a védett területek növény- és állatvilágát bemutató kiállítás és a
Hortobágyi Nemzeti Park irodája is. Az irodát és azzal együtt az épület utcafrontját a Nemzeti
Park Igazgatóság saját forrásból felújította.
A „Zádor földjén, két keréken” kerékpáros túraútvonal kiinduló állomása, udvara a turistacsoportok pihenőhelyeként működik, szalonnasütésre, bográcsozásra, az udvari kemencében
sütésre-főzésre is van lehetőség.
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A „Zádor földjén, két keréken” projektből megvalósult a kerékpáros túratérképet tartalmazó táblarendszer, sajnos a pihenőkből a rögzített asztalt, lócát eltulajdonították, a jelzőtáblákat,
nyilakat letördelték. Az ingatlan udvarán megépült faházak, az udvari kemence a kerékpáros
túrázók részére kiváló pihenőhely lehet. 2010-ben újra elkészült a „Karcag és környéke természeti értékei” című kerékpáros túratérképet tartalmazó turisztikai füzet. Az ismételt megje-lentetése 2014. év második felében várható egy nyertes LEADER pályázatból finanszírozva.
A Szélmalmi Fogadóház megtekintése díjtalan.
Látogatói létszám adatok:
Szélmalmi Fogadóház
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IV. TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0110 számú „Érted és a közösségért – karcagi fiatalok
társadalmi integrációját segítő programok”
Projekt célja az ifjúsági korosztályok társadalmi integrációjának, iskolai előmenetelének, pályaválasztásuknak, munkaerő-piacra való belépésüknek elősegítése, továbbá társas kapcsolataik bővítése, közösségi, közéleti részvételük fejlesztése, családi életre való felkészítésük, életpálya
tervezésük tudatosságának erősítése.
2013. január 1-jével megnyílt az Ugrópont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda a Városi Sportcsarnokban, amelynek keretében minden héten legalább két tanácsadás várja a fiatalokat: jogi, párkapcsolati. pszichológiai és pályaválasztási- pályaorientációs- munkaerő-piaci és
önkéntes tanácsadás. Eddig több mint 300 fiatal vette igénybe a szolgáltatást, összesen több
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mint 100 tanácsadási alkalom során. Az internet szoba, illetve az olvasó sarok népszerű a fiatalok körében. Folyamatosan nyújtunk információt a karcagi programokról, eseményekről, lehetőségekről, a szabadidőpark keretében sportolási lehetőség áll a célcsoport rendelkezésére.

A Györffy István Nagykun Múzeum bemutatása

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon karcagi tagintézményével kialakított együttműködés alapján az intézmény diákjai részére „Én, a Családom,
a Kapcsolataim és a Világ” egy csoport, ami rólunk szól címmel család tervezési kompetenciák
fejlesztésére irányuló csoportfoglalkozásra került sor 15 alkalommal.

A Györffy István Nagykun Múzeum alapvető feladata a gyűjteményében található műtárgyi állomány megőrzése, tudományos feldolgozása és bemutatása. Alapvető célunk, hogy múzeumunk
a tanulás, az ismeretátadás és a szabadidő eltöltésének magas színvonalú kínálatot nyújtó színtere legyen. Fontos, hogy látogatóink több szempontból is megismerjék a múzeum gyűjteményét,
a város és a Nagykunság történetét, valamint a város szerepét a magyar művelődéstörténetben.
Célunk, hogy tevékenységünk hozzájáruljon a kun öntudat megőrzéséhez, illetve erősítéséhez.
Munkánk során nemcsak megyei és országos társintézményeinkkel, hanem az egyetemekkel,
a kulturális terület egyéb képviselőivel, valamint az idegenforgalmi intézményekkel, szervezetekkel tartunk fenn szoros kapcsolatot.
2010-2014 között a Györffy István Nagykun Múzeumban jelentős változások történtek. A
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által korábban megpályázott és elnyert „Jászkun kapitányok nyomában” – tematikus útvonal turisztikai programja a múzeumunk 2010. évi
működését nagymértékben meghatározta. A megvalósult projektben szerepelt a múzeum épületének teljes belső felújítása: akadálymentesítés, fűtéskorszerűsítés, látogatói mosdó kialakítása, teljes elektromos felújítás.
A munkálatok zavartalan elvégzése érdekében, a kiállítási anyag, valamint az egyéb gyűjtemények: adattár, fotótár, könyvtár, illetve a bútorok összecsomagolását követően 2010 januárjában átmenetileg új épületbe költöztünk. Az augusztus 31-én megtörtént műszaki átadás után
a belsőleg megújult épületben kialakítottuk az irodák, a könyvtár, az adattár és a belső raktár új
rendjét. A felújítás ideje alatt megtörtént a múzeum könyvtári állományának a teljes revíziója
és számítógépes nyilvántartásba vétele. A felújított épületet 2011 januárjában – a Magyar Kultúra Napja programjaihoz kapcsolódva – adtuk át a nagy közönségnek. Az átadás alkalmával a
majdani állandó kiállítás termeiben két időszaki kiállítást nyitottunk.
2011-ben a Birkafőző Fesztivál alkalmából a Nagykunsági Népművészek Egyesületével közösen konferenciát rendeztünk a kunhímzésről a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központban. A
Nagykunsági Kulturális Napok rendezvényeihez kapcsolódóan a „Hagyományos malmok a Kárpát-medencében” című fotókiállítással emlékeztünk meg az új kenyér ünnepéről. Októberben egy
francia grafikus, festőművész, Jonathan Ouisse „Karcagi arcok” című kiállítását nyitottuk meg.

2013. április 9-én került sor a Fiatal írók, költők bemutatkozására lehetőséget adó irodalmi
estre, amely teltházas rendezvény volt.
2013.május 27- én ünnepélyes keretek között megalakult a Városi Diákönkormányzat,
amelynek azóta is megtartjuk a havi közgyűlését az intézmény koordinálásával.
A nyár folyamán két tábort szerveztünk fiataloknak Szolnokon. Egyik egy hagyományőrző
tábor volt, másik egy önkéntes tábor önkéntesek és a Városi Diákönkormányzat tagjai részére.
A táborban 21-21 fő vett részt.
A nyár folyamán Filmkészítő Műhely néven mozgóképes foglalkozások indultak, melyen 22
fiatal ismerhette meg a filmkészítés alapjait, fejleszthették kreativitásukat. Jelenleg a harmadik
Filmkészítő Műhely foglalkozás folyik.
2013. október 27-28-án került sor a Nonstop Kispályás Labdarúgó Tornára. 16 csapat, több
mint 200 résztvevő 24 órán keresztül küzdött egymással. A mérkőzések jó hangulatban, nagy
érdeklődés között zajlottak. A résztvevők csapatonként különböző színű pólókat kaptak.
2013. november 20-án az Ugrópont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda több város középiskoláinak meghívásával - Karcag, Mezőtúr, Kisújszállás, Túrkeve, Szolnok, Kenderes, Törökszentmiklós, Kunhegyes, Tiszafüred, Püspökladány, Eger - megrendezte a Térségi Középiskolák Börzéje című napot, ahol a pályaválasztás, pályakorrekció előtt álló fiatalok részére
kívánt segítséget nyújtani.
Szepesi Tibor
mb. igazgató
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Új állandó kiállítás
A lezajlott felújítási munkálatok szükségessé tették egy új állandó kiállítás koncepciójának
tervezését, illetve az új állandó kiállítás forgatókönyvének elkészítését. Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Alfa-programjához benyújtott sikeres pályázatunkkal a forgatókönyv átdolgozásához, új látványterv elkészítéséhez és a kiállított tárgyak restaurálására nyertünk anyagi támogatást. E támogatásnak köszönhetően elkészült a forgatókönyv és egy 50 oldalas látványterv.
Emellett restauráltattuk a kiállításba kerülő tárgyakat. 2011-ben „A kunok öröksége – Népélet a Nagykunságban” című új állandó kiállításunk projektje, a Minisztériumhoz benyújtott
pályázatunk ismét sikeres lett, s 2012 novemberében megnyílhatott a Györffy István Nagykun
Múzeum új állandó kiállítása.
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A múzeum 2012-től az ÉAOP-2007-2.1.1.C. pályázata során életre hívott a „Jászkun Kapitányok Nyomában” című megyei tematikus túraútvonal-projekt állomásaként is várja és fogadja látogatóit.
Fenntartóváltás
A korábban 50 éven keresztül megyei fenntartásban működő Györffy István Nagykun Múzeum 2013. január 1-től a Karcag Városi Önkormányzat fenntartásába került, így új keretek
között folytatta a megkezdett munkáját. Az új alapító okirat értelmében a Kálvin utcai épület,
a Kántor Sándor Fazekasház és a Nagykunsági Tájház működtetése mellett feladatunk lett az
Orvos- és Patikatörténeti Kiállítás és a Szélmalom működtetése is.
2010-ben csupán két tájházunk fogadott a nyári időszakban látogatókat. Május 1-től, szeptember 30-ig volt látogatható a Nagykunsági Tájház és a Kántor Sándor Fazekasház. A Nagykunsági Tájház nyitva tartását belső átcsoportosítással oldottuk meg, külön teremőrt ebben
az időszakban csak a Kántor Sándor Fazekasházban alkalmaztunk, napi 4 órában. Az épületek nagy udvarainak karbantartását pedig a városi közmunkások segítségével oldottuk meg. A
tárlatvezetések mellett a Fazekasházban a szeptemberi Kulturális Örökség Napjai programhoz csatlakozva kézműves foglalkozásokat szerveztünk a Nagykunsági Népművészeti Egyesület tagjainak bevonásával.
A Nagykunsági Tájház 2011-ben alkalmatlanná vált látogatók fogadására. A felújítási munkálatokra 2013 második felében került sor, s ezek elvégzését követően 2014-ben ismét látogathatóvá vált a kiállítóhely.
2011-ben a Kántor Sándor Fazekasház egyik termében a padozat cseréjét kellett végrehajtanunk, amelyet a megyei múzemigazgatóság el is végeztetett, s már ekkor is felmerült az épületben látható állandó kiállítás felújítása. A fenntartóváltást követően, 2013-ban lehetővé vált,
hogy az immár önállóan működő karcagi múzeum pályázatot nyújtson be a Fazekasház kiállításának felújítására. Az Emberi Erőforrások Minisztériumától elnyert anyagi támogatás lehetővé tette, hogy a munkálatokat a kivitelezők 2013 év végén és 2014 év elején elvégezzék. A felújított Fazekasház 2014 június végén megnyithatta kapuját az érdeklődő látogatók előtt.
A múzeumhoz került Orvos- és Patikatörténeti Kiállítás 2013-tól a korábban kialakult gyakorlatnak megfelelően látogatható és a korábbi gyakorlatnak megfelelően tekinthető meg a
Szélmalom is. A műemlék Kövesdaráló és Malomtörténeti Kiállítás ugyan nem a múzeum kezelésében lévő kiállítóhely, de az egész évben látogatható kiállítás működéséhez a múzeum –
szükség szerint – szakmai segítséget nyújt.

A múzeum és kiállítóhelyei látogatottságának alakulása:
2011. évi adatok

2013. évi adatok

Összes látogatószám

Mutatók

4165 fő

6748 fő

ebből: teljes árat fizető látogató

147 fő

416 fő

kedvezményes árat fizető

153 fő

1773 fő

Ingyenes

3965 fő

4559 fő

Diák látogatók

851 fő

3550 fő

Ebből külföldi látogatók (becsült százalék)

15 %

15 %
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(Megjegyzés: 2012-ben a múzeum kiállítása felújítás alatt állt, az új kiállítás novemberben nyílt
meg, ezért azok az adatok nem relevánsak.
A 2011. évi látogatói adatok nem tartalmazzák a Szélmalom látogatottságának adatait, mert
akkor az még nem volt a múzeum kezelésében.)
Időszaki kiállítások
2011-ben megvalósult időszaki kiállításaink:
--Válogatás a szolnoki Damjanich Múzeum Képzőművészeti Gyűjteményéből
--A Nagykunsági Népművészek Egyesületének bemutatkozó tárlata.
(Mindkét kiállítás egész esztendőben látogatható volt.)
2013-ban megvalósult időszaki kiállításaink:
--Szobor és ünnep született – Horvay János köztéri szobrai fényképeken
--Torok Sándor festőművész emlékkiállítása
--Mezőkövesd népművészete
--Földközelben – 110 éve született Szűcs Sándor, a „Háromföld krónikása
--... Ég és Föld között... Kabai László fotókiállítása – október 21. - december 13.
2013-ban tervezett időszaki kiállításaink és egyéb tervezett programjaink mellett kiemelt
programunk volt az októberben rendezett Szűcs Sándor emlékkiállítás és emlékkonferencia
megszervezése, amelyet az egykori karcagi múzeumigazgató születésének 110. évfordulója alkalmából tervezünk. A program megvalósítását a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott sikeres pályázatunk eredményeképpen valósítottuk meg.
2014-ben a Györffy emlékév alkalmából kiemelt programunk a Györffy István születésének
130. évfordulója alkalmából rendezett „Erdélyen innen – Alföldön túl – A Fekete-Körös völgye a századfordulón” című időszaki kiállítás. 2014 márciusában az ugyancsak ebből az alkalomból – a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Testület által – szervezett emlékkonferencia lebonyolításában a múzeum társrendezőként vett részt.
Gyűjteménygyarapítás
A múzeum tárgyi gyűjteményét gyűjteménygyarapítási irányelveinkkel összefüggésben fejlesztettük és fejlesztjük. Ennek megfelelően 2011-ben a sikeres pályázaton elnyert támogatásnak köszönhetően 40 db tárgyat vásároltunk meg Kántor Sándor hagyatékából. 2013-ban pedig - a Karcagért Közalapítványtól kapott anyagi támogatásnak köszönhetően - 51 db Kántor
Sándor által az 1960-70-es években készített kerámiatárgy gyarapította a múzeumi törzsanyagot. Emellett szintén a Közalapítvány támogatta annak 20 db cserépedénynek a megszerzését,
amelyet ifj. Szabó Mihály (1944-2009) készített az 1980-as években. A gyűjteménygyarapítási
terven kívül időnként a gyűjteményünkbe kerülhetnek ajándékként felajánlott tárgyak is. Ilyen
felajánlás eredménye az a közel 80 db-os Kántor-kerámia tárgyegyüttes, amely dr. Cseppentő
Róza hagyatékából került a múzeumba szintén a 2013. év folyamán. A múzeumi gyűjteménybe
került tárgyak nyilvántartása szakmai leltárkönyvünkben, a vonatkozó minisztériumi rendelkezéseknek megfelelően zajlott és zajlik.
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Tudományos kutatások, tudományos konferenciákon való részvétel
A múzeum tudományos munkatársai helyi kutatási programjaik mellett több konferencián is részt
vettek az elmúlt időszakban. 2011-ben az egri Tradicionális agrárközösségek és mezőgazdasági
szövetkezetek a 19-21. században című konferencián és a Magyar Tájház Szövetség éves közgyűlésén tartottak előadásokat. A konferenciákon tartott előadások később tanulmányként is megjelentek.
2012-ben a múzeum új állandó kiállításához kapcsolódva elkészült a múzeum új kiállítás-vezetője is, amely - a nyomtatott változat mellett - CD formájában is elérhető.
2013-ban ünnepeltük a „háromföld tudósa”, a jeles néprajzkutató Szűcs Sándor születésének
110. évfordulóját, aki 1952-1962 között a Györffy István Nagykun Múzeum igazgatója volt. Ez
alkalomból októberben tudományos konferenciát szerveztünk a karcagi Városháza dísztermében, amelyet a Nemzeti Kulturális Alap sikeres pályázatán elnyert pályázati támogatás tett lehetővé. A programot a Néprajzi Társaság Tájkutató Alapítványával, illetve a Szűcs Sándor Emlékbizottsággal közösen szerveztük.
2014-ben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Testület Karcagra szervezett
Györffy István emlékkonferenciájának társrendezője volt a múzeum.
Múzeumi honlap
Múzeumunk 2013 októberétől saját honlappal rendelkezik, mely a www.karcagimuzeum.hu
címen érhető el. A honlap elérhető a www.karcag.hu városi honlapról, illetve a www.djm.hu
honlapról is. A saját honlap létrejöttét a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Szakmai Kollégiuma támogatta. A honlapon található szolgáltatásaink folyamatos bővítését tervezve távlati célunk az interneten keresztül elérhető virtuális múzeum. Az önálló honlap megléte mellett
továbbra is fontosnak tartjuk a múzeum szerepeltetését egyrészt a helyi információs, üzleti és
reklám oldalakon, illetve az országosan is meghatározó szakmai, múzeumi portálokon, és lényeges, hogy a legnépszerűbb keresőprogramok mindenképpen megtalálják az intézményről
szóló információkat.
Szakmai kapcsolataink
A Györffy István Nagykun Múzeum a megyebeli múzeumok mellett jól működő szakmai
kapcsolatokat tart fent a régióban található Hajdú-Bihar megyei és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei múzeumokkal. Az együttműködés a múzeumi munka több területére is kiterjed. A régiós kapcsolataink mellett jelentős szakmai kapcsolattal rendelkezünk a Néprajzi Múzeummal,
illetve a szentendrei székhelyű Szabadtéri Néprajzi Múzeummal, ezen kívül más vidéki múzeumokkal is. Múzeumi szakmai kapcsolatainkat mélyíteni szeretnénk, ezért is kértük felvételünket a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének tagjai sorába, amelynek 2013 óta a karcagi múzeum is rendes tagja.
Ugyancsak jó szakmai kapcsolatokkal rendelkezünk a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékével, valamint az ELTE Néprajzi Tanszéke mellett a Szegedi Egyetem Néprajz és Kulturális Antropológiai Tanszékével. Az országos társadalmi szervezetek közül kapcsolataink közül kiemelkednek a Magyar Néprajzi Társasággal, a Györffy István Néprajzi Egyesülettel meglévő kapcsolataink.
Dr. Nagy Molnár Miklós
igazgató
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Képviselő-testület eskütétele.

Az Akácliget fürdő fedett uszodáját és új gyógymedencéjét 2013 nyarán adták át.
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Az Akácliget Fürdő új szolgáltatásaival egész évben várja a látogatókat.

A vasútrekonstruksiós munkák részeként készült el az aluljáró a Püspökladányi út végén

A pályaudvart az uniós elvárásoknak megfelelően modernizálták.

2014.március 18-án megkezdte a munkát az Elektronikai Hulladékhasznosító Központ.
Az üzem ünnepélyes átadásán Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett.
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Az Elektronikai Hulladékfeldolgozó 170 embernek ad majd munkát.

2014 tavaszán befejeződött a karcag-madarasi országút felújítása.

2012 szeptemberében újból megnyílt a Kazak Köztársaság Konzulátusa Karcagon. Rasid
Ibrajev Turarovics nagykövet, Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és
Horváth László tiszteletbeli konzul az iroda átadásán

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat vezetője egy iskolai rendezvényen
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Készül az új térburkolat a Múzeumparkban (2014)

A Karcagi Járási Hivatal 2013 januárjában kezdte meg a munkát

A Városgondnokság egyik legfontosabb feladata a közterületek karbantartása.

Kapacitás- és infrastruktúra fejlesztések jelenleg is zajlanak a Kátai Gábor Kórházban.
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A legszebb konyhakertek verseny díjazottjai 2013-ban.

A Kátai Gábor Kórház felújításának harmadik ütemében megújul a járóbeteg szakellátás,
a laboratórium ...

Az Idősek Otthona épülete felújítási munkáinak elindítása - alapkőletétel.

és modern diagnosztikai eszközöket állítottak munkába.
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Újraélesztő készüléketkapott a Sportcsarnok

Szakmai napok, bemutató foglalkozások az óvodákban

414

A Györffy István Tagiskola helytörténeti pályázatának díjazottjai 2013-ban

A Györffy Néptánc Gála alapítása óta népszerű rendezvény
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Az Arany János Ált.Isk. 50 éves évfordulójára rendezett ünnepségsorozat megnyitója

A Szent Pál Marista Általános Iskola épületén számos felújítást hajtottak végre, az udvaron pedig új játszótér készült.

Az Arany J. Ált.Isk megyei 1. helyezett futballcsapata 2012-ben

A Szentannai S. Gimnázium diákjai Schwarzheidében.
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ÖNKORMÁNYZATI
JELENTÉS
KARCAG VÁROS
2006–2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL

A kunok öröksége c. állandó kiállítás megnyitója 2012 novemberében
Pillanatkép a 2013-as Karcagi Lovasnapról.

A Kántor Sándor Fazekasház megnyitójának közönsége, 2014.06.
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Karcag

XXII. Nagykunsági Kultuláris Napok - Hagyományőrző
és Kulturális Fesztivál a város
2010
lakosságának gazdag és tartalmas kikapcsolódást kínált.

Elektronikai Hulladékhasznosító Kft.
új üzemének épülete

Az Akácliget Fürdő új épölete

A Jókai utcai óvoda új épülete

