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Önkormányzati jelentés

Karcag város 2014-2019. évi állapotáról

Karcag
2019

Tisztelt Karcagi Polgárok!
Kedves Olvasók!
Karcag városában immár hagyomány, hogy időnként megállunk egy rövid számvetésre, s egy
jelentésben összegezzük az addig megtett utat, számba vesszük korábbi terveink megvalósulását, az eltervezett fejlesztések elkészülését, illetve állapotát.
A számvetés ideje ebben az esztendőben is eljött, ideje tehát megvizsgálnunk, és számot adnunk, hogy elképzeléseink mennyiben valósultak meg, mennyit fejlődött, szépült és vált élhetőbbé városunk. Ez az összegzés mintegy alapfeltétele a következő évek tervezésének. A most
összegyűjtött és közölt információk is segítenek végiggondolnunk, hogy mit szükséges tennünk
városunk fejlődésének érdekében.
A mostani kötet a képviselő-testület, a polgármesteri hivatal, a városi intézményrendszer
és a társhatóságok elmúlt ötévi tevékenységét bemutatja be, érintve a város fenntartásának és
működtetésének minden területét. A könyvben látható fotókon az elmúlt évek legjelentősebb
fejlesztéseit láthatjuk.
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 évek mérlegének megvonása mellett városunk minden lakójának adjon lehetőséget és ösztönzést a további munkához, feladataink elvégzéséhez!
Hasznos olvasást kívánok!

Dobos László
polgármester
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Karcag Városi Önkormányzat

A képviselő-testület tagjainak bemutatása
Az Alaptörvény értelmében hazánkban a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
általános választását ötévente, az országgyűlési választásokat követően októberben kell megtartani.
2014 őszén a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) alapján került sor.
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 2014 októberében megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása
során 11 fős testület jött létre. Ebből férfi: 9 fő, nő: 2 fő.

I. Egyéni választókerületi képviselők
Evk. száma
1

Képviselő neve

Lakcíme

Molnár Pál

Szegfű u. 8.

Kovács Sándor (lemondott)

Pipacs u. 12.

Dr. Kanász-Nagy László

Kertész J. u. 4.

3

Nagyné László Erzsébet

Széchenyi István sgt. 19.

4

Gyurcsek János

Ady E. u. 64/b

5

Dobos László

Kuthen u. 2.

6

Karcagi-Nagy Zoltán

Kuthen u. 7.

7

Szepesi Tibor

Móricz Zsigmond u. 19.

8

Pánti Ildikó

Erkel F. u. 3/a

2

II. Kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselők
Sorszám

Képviselő neve

Lakcíme

Nagy János (lemondott)

Kátai Gábor u. 59.

Lengyel János

Zádor u. 31.

2

Andrási András Pál

Széchenyi I. sgt. 60.

3

Dr. Kovács László

Nap u. 4/a

1

A helyi képviselő-testületet a választópolgárok által megválasztott polgármester vezeti, aki
főállásban látja el feladatát. Karcagon a választópolgárok Dobos László képviselő úrnak másodjára szavaztak bizalmat.
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A jogszabály alapján a képviselő-testület a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére saját tagjai közül legalább egy főállású alpolgármestert, valamint nem a képviselő-testület
tagjai közül egy társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.
A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Gyurcsek János települési képviselőt
főállású alpolgármesternek – a 226/2014. (X.20.) „kt.” számú határozatával – második alkalommal választotta meg.
Kovács Szilviát – aki nem a képviselő-testület tagja –, társadalmi megbízatású alpolgármesterré a 227/2014. (X.20.) „kt.” számú határozatával szintén másodjára választotta meg. A nem
a képviselő-testület tagjai közül választott társadalmi megbízatású alpolgármester tanácskozási
joggal vehet részt a képviselő-testület munkájában.

Gyurcsek János
főállású alpolgármester

Dobos László
polgármester

Kovács Szilvia
társadalmi megbízatású alpolgármester

Képviselő-testület eskütétele
Miután Kovács Sándor képviselő urat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a Megyei
Közgyűlés elnökévé választotta, az Mötv. 36. § (2) bekezdése alapján – összeférhetetlenség miatt – 2014. november 21-i hatállyal lemondott a Karcag 02. számú egyéni választókerületben
elnyert képviselői mandátumáról.
Ezért Karcagon 2015. március 1-jén időközi települési önkormányzati képviselő választásra
került sor, ahol a 02. számú egyéni választókerület települési önkormányzati képviselőjévé Dr.
Kanász-Nagy László urat választották.
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A Képviselő-testület működésének mennyiségi mutatóit a következő táblázat tükrözi:
Ülések
év

Ülések száma

Rendeletek
száma

Határozatok
száma

Tárgyalt
napirendek

2014. X. 20-tól

5

7

93

85

2015.

20

28

299

261

2016.

19

27

327

272

2017.

16

22

334

270

2018.

15

21

346

256

2019. VI. 30-ig

7

17

170

145

Összesen:

82

122

1569

1289

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-testületi ülések meghívóját és a nyilvános napirendek előterjesztéseit külön honlapra (www.testuleti.karcag.hu) tölti fel a hivatal.

A Képviselő-testület a megalakulását követően évente 2 alkalommal tartott közmeghallgatást, melyeken az állampolgárok közérdekű kérdésekre kaptak választ, valamint javaslatokat, észrevételeket tehettek.
Közmeghallgatás időpontja, témája:
-- 2015. február 12. költségvetési rendelet, november 26. általános közmeghallgatás
-- 2016. február 15. költségvetési rendelet, november 24. általános közmeghallgatás
-- 2017. január 26. költségvetési rendelet, november 29. általános közmeghallgatás
-- 2018. január 25. költségvetési rendelet, november 29. általános közmeghallgatás
-- 2019. január 31. költségvetési rendelet
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KIMUTATÁS

Karcag Városi Önkormányzat hatályos rendeletei 2019. július 01-ei állapot
Száma

Tárgya

Módosítás

1/1991. (II. 05.)

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.)

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.)

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.)
16/2019. (VI. 28.)

20/1996. (V. 29.)

Nagykunságért Díj alapításáról és adományozásáról 15/1997. (IV. 30.)
27/2001. (X. 3.)
10/2002.(V. 29.)
14/2016. (VI. 24.)
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Száma

Tárgya

Módosítás

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.)
11/2014. (IX. 26.)
10/2015. (III. 12.)
16/2019. (VI. 28.)

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.)
4/2015. (I. 30.)
27/2015. (XII. 18.)
(Hat. lép: 2016.01.02.)
22/2016. (XI. 25.)
(Hat. lép: 2016.12.25.)
27/2016. (XII. 16.)
(Hat. lép: 2016.12.31.)
13/2017. (IX. 28.)
(Hat. lép: 2017.10.28.)
9/2018. (III. 29.)

32/2001. (X. 3.)

Karcag Város címeréről, zászlajáról, és ezek
használatáról

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

36/2001. (X. 26.)

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

9/2010. (IV. 30.)

19/2002. (X. 11.)

Szakmai feladatok keretében végzett szellemi
tevékenység szolgáltatási szerződéssel történő
feladatellátás szabályozásáról

4/2005. (II. 16.)

a vásárokról és piacokról

15/2005. (IV. 16.)

A Karcag város és berekfürdő község Önkormányzatainak helyi hulladékgazdálkodási tervéről

23/2007. (VI. 01.) Önkormányzat közművelődési feladatairól

28/2011.(XI. 25.)
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Száma

Tárgya

Módosítás

4/2009. (II. 27.)

A helyi vállalkozások és nonprofit szervezetek
25/2009. (IX. 30.)
önkormányzati költségvetési támogatási keretéről 16/2019. (VI. 28.)
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

21/2011. (IX. 30.)

Helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi
részvételről

35/2011. (XII. 22.) Tanyagondnoki szolgálatról

16/2019. (VI.28.)

23/2012. (X.16.)

Karcag Városi Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól

3/2015. (I. 30.)
13/2015. (V. 01.)
17/2016. (IX. 30.)

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

Karcag Város Mezei Őrszolgálatáról

23/2013. (VI. 28.)

A közterületek elnevezéséről, valamint az
ingatlanok házszámozásáról

26/2016. (XII. 16.)
6/2019. (III. 01.)

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
12/2014. (X.31.)

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 30.)
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
5/2015. (II. 13.)
22/2015. (XI. 27.)
12/2016. (V. 27.)
13/2018. (V. 25.)

14/2014. (XI. 28.)

a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok,
tanácsnokok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

7/2015. (II.27.)

a települési támogatások rendszeréről

9/2015. (III. 12.)
28/2015. (XII. 18.)
4/2016. (III. 31.)
21/2016. (XI. 25.)
4/2017. (III. 31.)
7/2018. (III. 29.)
7/2019. (III. 29.)
16/2019. (VI. 28.)

14/2015. (V. 01.)

az idegenforgalmi adóról

18/2015. (VI. 26.)
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Száma

Tárgya

Módosítás

15/2015. (V. 01.)

a helyi iparűzési adóról

2/2016. (II. 26.)
11/2016. (IV. 29.)
25/2016. (XII. 16.)

21/2015. (XI. 27.)

az államháztartáson kívüli források átvételéről és
átadásáról

4/2018. (II. 23.)
16/2019. (VI. 28.)

23/2015. (XI. 27.)

a követelésekről való lemondás eseteiről

8/2016. (IV. 29.)

a Karcag város jó tanulója, jó sportolója díj
alapításáról

16/2019. (VI. 28.)

9/2016. (IV.29.)

az egészségügyi alapellátások körzeteinek
megállapításáról

20/2016. (XI. 25.)

15/2016. (VI.24.)

az építészeti örökség és a táji-természeti értékek
helyi védelméről

9/2018. (III. 29.)
16/2019. (VI. 28.)

18/2016. (X. 28.)

Karcag Város Sportjáért Díj alapításáról és
adományozásáról

16/2019. (VI. 28.)

19/2016. (X. 28.)

a Karcag Város Kultúráért Díj alapításáról és
adományozásáról

16/2019. (VI. 28.)

3/2017. (II. 24.)

a talajterhelési díjról

7/2017. (V. 26.)
8/2018. (III. 29.)

12/2017. (IX. 28.)

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 21/2017. (XII. 15.)
intézményi térítési díjának megállapításáról
10/2018. (IV. 27.)
15/2018. (V. 25.)
8/2019. (IV. 26.)
15/2019. (VI. 28.)
(hatályos: 2019.08.01.)
16/2019. (VI. 28.)

14/2017. (X. 27.)

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és
településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

15/2017. (X. 27.)

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számának megállapításáról

16/2017. (X. 27.)

a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn
túli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat
engedélyezésének szabályairól és díjairól

18/2017. (XI. 30.)

A Karcag Város Közbiztonságáért Díj alapításáról 16/2019. (VI. 28.)
és adományozásáról

16/2019. (VI. 28.)

22/2017. (XII. 15.) Karcag Város Egészségügyi és Szociális
9/2019. (IV. 26.)
Szolgálatáért Díj alapításáról és adományozásáról 16/2019. (VI. 28.)
2/2018. (I. 26.)

a közterület térfigyelő kamerarendszer
működtetéséről

5/2019. (III.01.)
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Száma

Tárgya

Módosítás

5/2018. (II. 23.)

a szociális rászorultságtól független alanyi jogon
nyújtott támogatásokról

9/2018. (III. 29.)

a településkép védelméről

16/2018. (V. 25.)

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

2/2019. (II. 01.)

a filmforgatási célú közterület-szabályairól

3/2019. (II. 01.)

a közterület rendeltetéstől eltérő használatáról

10/2019. (IV. 26.)

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
16/2019. (VI. 28.)
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról

16/2019. (VI. 28.)

16/2019. (VI. 28.)

17/2019. (VI. 28.) az elektronikus ügyintézésről

Száma

Hatályos költségvetési rendeletek
Tárgya

10/1996.( III.27.)

Önkormányzat 1995. évi pénzmaradványának és
eredményének felülvizsgálatáról és jóváhagyásáról

40/2000.(XII.21.)

2001. évi átmeneti gazdálkodásról

Módosítás

26/2002. (XII. 18.) 2003. évi átmeneti gazdálkodásról
1/2003.(II. 12.)

Karcag Város Önkormányzata 2003. évi
költségvetéséről

4/2003. (IV. 16.)

Karcag Város Önkormányzata 2002. évi
költségvetésének végrehajtásáról

6/2003.(IV. 16.)
10/2003.(VI. 11.)
13/2003.(VIII. 27.)
18/2003.(X. 29.)
16/2004. (II. 25.)

21/2003. (XII. 17.) 2004. évi átmeneti gazdálkodásról
6/2004. (II. 11.)

2004. évi költségvetésről

19/2004. (IV. 15.)

Karcag Város Önkormányzata 2003. évi
költségvetésének végrehajtásáról

20/2004. (IV. 5.)

Karcag Város Önkormányzata 2003. évi
pénzmaradványának és vállalkozási eredményének
felhasználásáról

16

21/2004. (IV. 28.)
24/2004. (VI. 30.)
26/2004. (IX. 11.)
28/2004. (X. 06.)
31/2004.(XII. 01.)
8/2005. (III. 30.)

Száma

Tárgya

2/2005. (II. 16.)

Karcag Város Önkormányzata 2005. évi
költségvetéséről

11/2005. (IV. 16.)

Karcag Város Önkormányzata 2004. évi
költségvetésének végrehajtásáról

12/2005. (IV. 16.)

Karcag Város Önkormányzata 2004. évi
pénzmaradványának és vállalkozási eredményének
felhasználásáról

2/2006. (II. 15.)

Karcag Város Önkormányzata 2006. évi
költségvetéséről

14/2006. (IV. 26.)

Karcag Város Önkormányzata 2005. évi
költségvetésének végrehajtásáról

15/2006. (IV. 26.)

Karcag Város Önkormányzata 2005. évi
pénzmaradványának és vállalkozási eredményének
felhasználásáról

2/2007. (II. 16.)

Karcag Város Önkormányzata 2007. évi
költségvetéséről

13/2007. (IV. 27.)

Karcag Város Önkormányzata 2006. évi
költségvetésének végrehajtásáról

14/2007. (IV. 27.)

Karcag Város Önkormányzata 2006. évi
pénzmaradványának és vállalkozási eredményének
felhasználásáról

2/2008. (II. 01.)

Karcag Város Önkormányzata költségvetési és
zárszámadási rendeleteinek kötelező
tartalmáról, a rendelet mellékletét képező
mérlegekről és kimutatásokról

Módosítás
10/2005.(IV. 02.)
13/2005. (IV. 16.)
19/2005.(V. 31.)
20/2005.(VII. 06.)
23/2005. (VIII. 31)
33/2005.(XI. 30.)
12/2006. (IV. 05.)

16/2006. (V. 31.)
22/2006. (VIII. 30.)
26/2006. (IX. 29.)
29/2006. (XI. 8.)
32/2006. (XII. 7.)
3/2007. (III. 9.)

19/2007. (IV. 27.)
21/2007. (VI. 01.)
24/2007. (VI. 20.)
26/2007. (VIII. 31.)
30/2007. (X. 05.)
33/2007. (XII. 05.)
7/2008. (III. 13.)

2/2010. (III. 19.)
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4/2008. (II. 15.)

Karcag Város Önkormányzata 2008. évi
költségvetéséről

10/2008. (IV. 25.)

Karcag Város Önkormányzat a 2007. évi
költségvetésének végrehajtásáról

11/2008. (IV. 25.)

Karcag Város Önkormányzata 2007. évi
pénzmaradványának és vállalkozási eredményének
felhasználásáról

3/2009. (II. 13.)

Karcag Város Önkormányzata 2009. évi
költségvetéséről

14/2009. (V. 01.)

Karcag Város Önkormányzata 2008. évi
költségvetésének végrehajtásáról

15/2009. (V. 01.)

Karcag Város Önkormányzata 2008. évi
pénzmaradványának és vállalkozási eredményének
felhasználásáról

1/2010.(II. 26.)

Karcag Város Önkormányzata 2010. évi
költségvetéséről

5/2010. (IV. 30.)

Karcag Város Önkormányzata 2009. évi
költségvetésének végrehajtásáról

6/2010. (IV. 30.)

Karcag Város Önkormányzata 2009. évi
pénzmaradványának és vállalkozási eredményének
felhasználásáról

2/2011. (II. 17.)

Karcag Város Önkormányzata 2011. évi
költségvetéséről

11/2011. (IV. 29.)

Karcag Város Önkormányzata 2010. évi
költségvetésének végrehajtásáról

12/2011. (IV. 29.)

Karcag Város Önkormányzata 2010. évi
pénzmaradványának és vállalkozási eredményének
felhasználásáról
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Módosítás
9/2008. (III. 28.)
13/2008.( VI. 06.)
18/2008. (VII. 03.)
20/2008. (IX. 26.)
23/2008. (XI. 21.)
30/2008. (XII. 19.)
6/2009. (III. 20.)

13/2009. (IV. 09.)
19/2009. (VI. 26.)
28/2009. (XI. 13.)
3/2010. (III. 19.)

10/2010. (VI.04.)
11/2010. (VII. 16.)
16/2010. (XI. 26.)
3/2011.(II. 16.)

8/2011. (IV. 01.)
17/2011. (VI. 30.)
20/2011. (IX. 15.)
32/2011. (XII. 22.)
4/2012. (II. 24.)

Száma

Tárgya

Módosítás

1/2012.(I. 27.)

Karcag Város Önkormányzata 2012. évi
költségvetéséről

12/2012. (IV. 27.)
15/2012. (VI. 01.)
17/2012. (VIII. 31.)
22/2012. (X. 16.)
28/2012. (XII. 14.)
2/2013. (I. 31.)

10/2012. (IV. 27.)

Karcag Város Önkormányzata 2011. évi
költségvetésének végrehajtásáról

11/2012. (IV. 27.)

Karcag Város Önkormányzata 2011. évi
pénzmaradványának és vállalkozási eredményének
felhasználásáról

1/2013. (I. 31.)

Karcag Város Önkormányzata 2013. évi
költségvetéséről

10/2013. (IV. 26.)

Karcag Város Önkormányzata 2012. évi
költségvetésének végrehajtásáról

11/2013. (IV. 26.)

Karcag Város Önkormányzata 2012. évi
pénzmaradványának és vállalkozási maradványának
felhasználásáról

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

5/2015. (II.13.)

a Karcag Városi Önkormányzat költségvetéséről

11/2015. (V. 01.)

a Karcag Városi Önkormányzat 2014. évi
költségvetésének végrehajtásáról

12/2015. (V. 01.)

a Karcag Városi Önkormányzat 2014. évi
költségvetési maradványának felhasználásáról

21/2017. (XII. 15.)

1/2016. (II. 16.)

a Karcag Városi Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről

13/2016. (VI. 24.)
16/2016. (IX. 30.)
24/2016. (XII. 16.)
2/2017. (II. 24.)

20/2013. (VI. 28.)
26/2013. (IX. 26.)
31/2013. (XII. 20.)
1/2014. (I. 31.)

4/2014. (III. 28.)
7/2014. (VI. 27.)
10/2014. (IX. 26.)
15/2014. (XII.19.)
6/2015. (II.27.)

17/2015. (VI. 26.)
19/2015. (IX. 25.)
26/2015. (XII. 18.)
3/2016. (II. 26.)
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6/2016. (IV. 29.)

a Karcag Városi Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének végrehajtásáról

7/2016. (IV. 29.)

Karcag Városi Önkormányzat 2015. évi
költségvetési maradványának felhasználásáról

Módosítás

23/2016. (XII. 16.) A 2017. évi átmeneti gazdálkodásról
1/2017. (I. 26.)

a Karcag Városi Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről

5/2017. (V. 26.)

a Karcag Városi Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének végrehajtásáról

6/2017. (V. 26.)

Karcag Városi Önkormányzat 2016. évi
költségvetési maradványának felhasználásáról

1/2018. (I. 26.)

a Karcag Városi Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről

11/2018. (V. 25.)

a Karcag Városi Önkormányzat 2017. évi
végrehajtásáról

12/2018. (V. 25.)

Karcag Városi Önkormányzat 201. évi
költségvetési maradványának felhasználásáról

1/2019. (II. 01.)

a Karcag Városi Önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről

11/2019. (V. 31.)

a Karcag Városi Önkormányzat 2018. évi
zárszámadásáról

12/2019. (V. 31.)

Karcag Városi Önkormányzat 2018. évi
költségvetési maradványának felhasználásáról
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9/2017. (VI. 30.)
11/2017. (IX. 28.)
20/2017. (XII. 15.)
3/2018. (II. 23.)

6/2018. (III. 09.)
17/2018. (VI. 29.)
18/2018. (IX. 28.)
19/2018. (X. 26.)
21/2018. (XII. 14.)

4/2019. (III. 01.)
13/2019. (V. 31.)
14/2019. (VI. 28.)

Karcag Városi Önkormányzat bizottságainak
bemutatása, működése
A Mötv. 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 12/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 30. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület az alábbi bizottságok
létrehozásáról döntött:
A képviselő-testület bizottságai:
a)
Idegenforgalmi, Társadalmi és Külkapcsolati Bizottság
b)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
c)
Ügyrendi és Jogi Bizottság
d)
Pénzügyi, Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság
e)
Szociális és Egészségügyi Bizottság
1. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjainak névsora
elnöke:
Molnár Pál
alelnök:
Dr. Kovács László
tagjai:
Nagyné László Erzsébet
Szepesi Tibor
Ézsiás Antal
Pekár Éva
Csányi Sándor

Szegfű u. 8.
Nap u. 4/A.
Széchenyi I. sgt. 19.
Móricz Zsigmond u. 19.
Szentannai S. u. 5.
Tőkés u. 11/a.
Kisújszállási út 137/C.

2. A Pénzügyi, Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság tagjainak névsora
elnöke:
Karcagi Nagy Zoltán
Kuthen u. 7.
alelnök:
Nagyné László Erzsébet
Széchenyi I. sgt. 19.
tagjai:
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:
Szepesi Tibor
Móricz Zsigmond u. 19.
alelnök:
Pánti Ildikó Anna
Erkel F. u. 3/a.
tagjai:
Karcagi Nagy Zoltán
Kuthen u. 7.
Dr. Kovács László
Nap u. 4/A.
Dr. Kanász-Nagy László
Kertész József u. 4.
Kurucz István
Pap Béla u. 6/b.
Gyökeres Sándor
Sarkantyús u. 4.
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Perge Tiborné
Kovácsné Kerekes Katalin

Sport u. 25.
Kazinczy u. 10/A.

4. Az Idegenforgalmi, Társadalmi és Külkapcsolati Bizottság tagjainak névsora
elnöke:
Pánti Ildikó Anna
Erkel F. u. 3/a.
alelnök:
Karcagi Nagy Zoltán
Kuthen u. 7.
tagjai:
Dr. Kanász-Nagy László
Kertész József utca 4.
Nagyné László Erzsébet
Széchenyi I. sgt. 19.
Szepesi Tibor
Móricz Zsigmond u. 19.
Spisák Dezső
Fürdő 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:
Nagyné László Erzsébet
Széchenyi I. sgt. 19.
alelnök:
Molnár Pál
Szegfű u. 8.
tagjai:
Pánti Ildikó Anna
Erkel F. u. 3/a.
Karcagi Nagy Zoltán
Kuthen u. 7.
Fazekas Lajosné
Kerekes I. u. 28.
Szilágyi Lajosné
Kórház u. 8/D. II/9.
Szabóné Péter Éva
Kórház u. 8/A.
Bíró Ágnes
Pacsirta u. 21.
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 a
Mötv. alapján lett létrehozva, de tevékenységük igen jelentős, mivel azok működése a „közpénzek” felhasználását érinti.
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. § (3-4) bekezdése szerint létrehozott egy
meghatározott szakértelemmel rendelkező, öttagú bírálóbizottságot, a Közbeszerzési Bíráló Bizottságot, mely köteles részt venni a közbeszerzési eljárás előkészítésében, ajánlatok elbírálásában.
A képviselő testület megbízta
elnökének:
Molnár Pál
tagjainak:
Nagyné László Erzsébet
Andrási András
Dr. Kovács László
Kacsándi István Zoltán
települési képviselőket és a Karcagi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőjét, 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) A Mötv. értelmében a képviselő-testület egyes hatásköreit – többek között - a polgármesterre, a bizottságaira, jegyzőre, a társulásra 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
-- 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 évente rendszeresen beszámolnak a képviselő-testületnek.

KIMUTATÁS
Karcag Városi Önkormányzat bizottságainak üléseiről, határozatairól

ülések száma

határozatok száma

ülések száma

határozatok száma

ülések száma

határozatok száma

ülések száma

határozatok száma

Összesen

határozatok száma

2019.
VI. 30.

ülések száma

2018.

határozatok száma

2017.

ülések száma

2016.

határozatok száma

2015.

ülések száma

2014.
IX-től

Idegenforgalmi,
Társadalmi és
Külkapcsolati
Bizottság

2

8

11

33

11

48

11

39

11

45

6

28

52

201

Oktatási,
Kulturális és
Sport Bizottság

2

4

13 228 12 233 13 176 12 149

8

70

60

860

Pénzügyi,
Fejlesztési és
Mezőgazdasági
Bizottság

8

96

24 229 27 262 20 232 17 229 11 118 107 1166

Bizottság neve

Szociális és
Egészségügyi
Bizottság
Ügyrendi és Jogi
Bizottság

4 116 14 129 12 112 11

93

11 111

7

49

59

610

4

36

11

6

33

54

229

20

12

54

12

49

9

37
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Díjak, kitüntetések
Karcag Város jó tanulója,
jó sportolója díj

Díjak, kitüntetések

2015. év

Egyed Judit, Györffy István Általános Iskolai Tagintézmény tanulója
Tóth Gergely, Karcagi Nagykun Református Általános Iskola
tanulója
Koncz Tibor, Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola tanulója

Karcag Város Sportjáért díj Varga János KSE labdarúgó edző
Karcagért Emlékérem

Laczik Dénes Imréné a Kovátsos Gyermekekért Közhasznú
Egyesület elnöke

Karcag Város
Kultúrájáért Díj

Perge Tiborné óvodapedagógus,
Dorkovics Ágnes pedagógus,
Kalocsai Lászlóné pedagógus,
Gyökeres Sándor a Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatója

Karcag Város
Közbiztonságáért Díj

Sebők János tűzoltó őrnagy

Karitatív tevékenységért díj „Varga József Nyelvtanulás” Alapítvány
Díjak, kitüntetések

2016. év

Karcag Város jó tanulója, Czinege Tamás, Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézmény
jó sportolója díj
tanulója
Vajó Gergely, Györffy István Katolikus Általános Iskola tanulója
Lippai Anna Lilla, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium
és Egészségügyi Szakközépiskola tanulója
Szepesi Bence, Varga Katalin Gimnázium – Szolnok tanulója
Karcag Város Sportjáért díj Orosz István pedagógus
Karcagért Emlékérem

Perge Tibor rendezvényszervező,
Bene Sándor emeritus nagykunkapitány

Karcag Város
Kultúrájáért Díj

Bereczkiné Nagy Erzsébet pedagógus,
Romhányi Sándorné óvodapedagógus

Karcag Város
Közbiztonságáért Díj

Ecsedi Sándor László tűzoltószázados,
Laboncz Mihály c.r. főtörzszászlós

Díjak, kitüntetések

2017. év

Karcag Város jó tanulója, Pataki Máté, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola
jó sportolója díj
tanulója
Szőke Evelin, a Györffy István Katolikus Általános Iskola tanulója
Pintér Ágnes, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és
Egészségügyi Szakgimnázium tanulója
Tóth Zoltán, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és
Egészségügyi Szakgimnázium tanulója
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Karcag Város Sportjáért díj Kun László Attila pedagógus
Karcag Város
Kultúrájáért Díj

Molnárné Győri Erika óvodapedagógus,
Dr. Szabó Jánosné pedagógus,
Nagy Jánosné pedagógus,
Nagytiszteletű Koncz Tibor elnök-lelkész

Karcag Város
Közbiztonságáért Díj

Kele János r. őrnagy

Karitatív tevékenységért díj Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mozgássérültek Egyesülete
Karcagi Csoportja
Nagykunságért Díj

Dr. Sántha József

Díjak, kitüntetések

2018. év

Karcag Város jó tanulója, Kun László Ákos, a Györffy István Katolikus Általános Iskola
jó sportolója díj
tanulója
Simon Máté, a Györffy István Katolikus Általános Iskola tanulója
Lukács Gábor, Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézmény
tanulója
Szabó Klaudia Amarillisz, a Karcagi Nagykun Református
Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium tanulója
Egyed Judit, a Karcagi Sport Egyesület Sakk Szakosztály
versenyzője
Karcag Város Sportjáért díj Lévainé Kovács Róza KÁIAMI intézményvezető-helyettese
Karcagért Emlékérem

Rusói István cserépkályha készítő mester

Karcag Város
Kultúrájáért Díj

Gyulainé Nagy Zsuzsanna óvodapedagógus,
Csányiné Nagy Juliánna pedagógus,
Csináthné Bakó Éva Erzsébet pedagógus,
Gánóczy Ferenc pedagógus,
Kolostyák Gyula, magyar nóta énekes

Pro Urbe Díj

Fülöp Gábor az AgroSprint Kft. ügyvezetője

Karcag Város
Közbiztonságáért Díj

Vajó Imre c. r. törzszászlós,
Borsos Imre tü. százados

Karitatív tevékenységért díj Vasárnapi Iskola karcagi szervezete
Budai Antalné a Kátai Gábor Kórház osztályvezető ápolója
Karcag Város Díszpolgára Varga Mihály pénzügyminiszter
Karcag Város
Lévainé Olajos Cecília nappali ellátásvezető (Idősek Klubja)
Egészségügyi és Szociális Csízi Mária Katalin terápiás munkatárs (Idősek Otthona)
Szolgálatáért Díj
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Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése

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 Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (X.31.) önkormányzati rendelete
(továbbiakban: SZMSZ), valamint a Karcagi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 282/2014. (XII.18.) „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.

Polgármester

Jegyzői Iroda
vezetője:
jegyző
helyettese:
aljegyző
I.

A Hivatal belső tagozódása:
- Alpolgármesterek
- Önkormányzati főtanácsadó
- Önkormányzati tanácsadó
- Adócsoport
- adócsoport vezető
- adóügyi ügyintézők
- hagyatéki ügyintéző
- ügykezelő
- Beruházási Csoport
- beruházási csoportvezető
- beruházási ügyintézők
- Kötelezően közvetlenül a jegyző irányítása alatt állók
- aljegyző
- jogi referens
- humánpolitikai ügyintéző
- belső ellenőrzési vezető
- revizorok
- főépítész

26

- Egyéb közvetlen jegyzői irányítás alatt állók
- intézményi és civil kapcsolatok ügyintéző
- szervezési ügyintéző
- informatikus
- ügykezelő
Aljegyzői Iroda
vezetője:
aljegyző

II.

helyettese:
Igazgatási és Szociális
Iroda vezetője

- Szervezési Csoport
- szervezési ügyintézők
- ügykezelők
- Hatósági Csoport
- hatósági csoportvezető
- építési ügyintézők
- környezetvédelmi és közbiztonsági referens
- környezetgazdálkodási ügyintéző
- közterület-felügyelők
- ügykezelő
- Technikai Csoport
- hivatalsegéd
- rendész
- gépjárművezető
- alközpontos
- takarítók
- postás-kézbesítők

III.

Igazgatási és Szociális - Igazgatási Csoport
Iroda
- anyakönyvvezetők
- igazgatási ügyintéző
vezetője:
- ügykezelők
irodavezető
- Szociális Csoport
helyettese:
- szociális ügyintéző
a jegyző által írásban
- gyámügyi ügyintéző
megbízott ügyintéző
- lakásügyi ügyintéző
- ügykezelő
Költségvetési,
Gazdálkodási és
Kistérségi Iroda

IV.

vezetője:
irodavezető
helyettese:
költségvetési
csoportvezető

- Költségvetési Csoport
- költségvetési csoportvezető
- pénzügyi ügyintézők
- Gazdálkodási Csoport
- gazdálkodási csoportvezető
- vagyongazdálkodási ügyintéző
- Kistérségi Csoport
- kistérségi csoportvezető
- kistérségi ügyintéző
- ügykezelő
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HUMÁN ERŐFORRÁS JELLEMZŐK
LÉTSZÁM

2015.

2016.

2017.

2018.

Összes dolgozó

61

67

69

68

Ebből köztisztviselő

51

53

54

54

KÖZTISZTVISELŐK/ ÜGYKEZELŐK NEMENKÉNTI MEGOSZLÁSA
nemek

fő

fő

fő

fő

2015

2016

2017

2018

férfi

11

9

11

12

nő

40

44

43

42

összesen

51

53

54

54

KÖZTISZTVISELŐK/ÜGYKEZELŐK ÉLETKOR SZERINTI MEGOSZLÁSA
Életkor

2015.

2016.

2017.

2018.

20 év alatt

-

-

-

-

20-30 év között

2

4

5

5

31-40 év között

19

20

18

13

41-50 év között

18

18

19

23

50 év felett

12

11

12

13

összesen

51

53

54

54

KÖZTISZTVISELŐK / ÜGYKEZELŐK ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZERINTI MEGOSZLÁSA
Iskolai végzettség

2015.

2016.

2017.

2018.

szakmunkásképző

-

-

-

-

szakközépiskola

5

5

5

5

gimnázium

10

14

15

14

főiskola

34

30

29

30

egyetem

2

4

5

5

KÖZTISZTVISELŐK/ÜGYKEZELŐK BEOSZTÁS SZERINTI MEGOSZLÁSA
Beosztás

2015.

2016.

2017.

2018.

hivatalvezető

1

1

1

1

aljegyző

1

1

1

1

irodavezető

1

1

1

1

csoportvezető

2

4

4

4

ügyintéző felsőfokú végzettséggel

31

27

29

30

ügyintéző középfokú végzettséggel

5

8

8

6

ügykezelők

10

13

12

13
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KÖZTISZTVISELŐK/ÜGYKEZELŐK KÖZIGAZGATÁSI GYAKORLATA
Év

2015.

2016.

2017.

2018.

0-5 év

1

4

14

12

5-10 év

11

11

5

5

10-15 év

13

13

16

16

15-20 év

5

5

11

13

20 év fölött

11

7

8

8

2015. év
Az év végére jelentősen lecsökkent a felsőfokú végzettséggel rendelkező aktívan dolgozó
köztisztviselők létszáma.
2015 év elején 40 fő ügyintéző (kivéve a hivatalvezetőt és az aljegyzőt) rendelkezett főiskolai
vagy egyetemi végzettséggel. Ebből 3 fő kisgyermekével volt otthon. 2015. december 31. napjáig
ez a létszám azonban 6 fővel csökkent. Két köztisztviselő élt a nők 40 éves korkedvezményének
igénybevételével és vonult nyugdíjba, 4 köztisztviselő más munkahelyen kezdett dolgozni.
Így a hivatalban 2015. évben aktívan 29 felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő
látta el a feladatokat.
Két álláshelyünk meghirdetésre került, melyek 2016. január 01. napjával voltak betölthetők.
A középfokú végzettséggel rendelkező ügyintézők létszáma 5 fő, közülük 3 fő felsőfokú tanulmányait befejezte, a záró vizsgát letette, oklevelük nyelvvizsga hiányában még nem került
átvételre.
A táblázat magába foglalja az ügykezelőket is, ők mindannyian középfokú végzettséggel rendelkeznek.
A Közigazgatási alapvizsgát minden ügyintézőnk letette, vagy az új kollégák most készülnek
letenni. A felsőfokú végzettségű kollégáink már túl vannak a közigazgatási szakvizsgán.
2016. év
A 2016. év elején 30 fő ügyintéző (kivéve a hivatalvezetőt, az aljegyzőt és az önkormányzati
tanácsadót) rendelkezett főiskolai vagy egyetemi végzettséggel. Ebből 1 fő kis gyermekével volt
otthon. 2016. december 01. napjáig ez a létszám azonban 3 fővel emelkedett. Ebben az évben
nem vonult nyugdíjba ügyintézőnk, azonban 1 köztisztviselő más munkahelyen kezdett dolgozni.
2016. évben 8 fő középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő dolgozik a hivatalban közülük 6 fő ügyintézőként, ebből 1 fő kis gyermekével van otthon, és 2 fő közterület-felügyelő.
13 fő ügykezelő segíti az ügyintézők munkáját, ők érdemi ügyintézést a hivatalban nem végezhetnek.
Így a hivatalban 2016. évben aktívan 32 felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő
és 5 fő középfokú végzettségű ügyintéző látta el a feladatokat, és 2 középfokú végzettségű
közterület-felügyelő.
Két álláshelyünk 2016. évben meghirdetésre került, és egy kivételével (jogász) betöltésre kerültek.
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A középfokú végzettséggel rendelkező ügyintézők létszáma 6 fő, közülük, 2 fő felsőfokú tanulmányait befejezte a záró vizsgát letette, oklevele nyelvvizsga hiányában még nem került átvételre.
2017. év
A 2017 év elején 33 fő ügyintéző (kivéve a hivatalvezetőt, az aljegyzőt és az önkormányzati
tanácsadókat) rendelkezett főiskolai vagy egyetemi végzettséggel.
2017. december 31. napjáig ez a létszám 2 fővel emelkedett. Ebben az évben nem vonult nyugdíjba ügyintézőnk, azonban 1 középfokú végzettséggel rendelkező ügyintézőnk más munkahelyen kezdett dolgozni, helyére felsőfokú végzettséggel rendelkező munkatárs került felvételre.
7 fő középfokú végzettséggel rendelkező ügyintéző dolgozik a hivatalban közülük 5 fő ügyintézőként, ebből 1 fő kisgyermekével van otthon, és 2 fő közterület-felügyelő.
2017. évben már 12 fő ügykezelő segíti az ügyintézők munkáját, ők érdemi ügyintézést a
hivatalban továbbra sem végezhettek.
A hivatalban 2017. évben aktívan 35 felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő és
4 fő középfokú végzettségű ügyintéző látja el a feladatokat, és 2 középfokú végzettségű közterület-felügyelő.
Két álláshelyünk 2017. évben meghirdetésre került, és az álláshelyek betöltésre kerültek. Sajnos a jogász álláshelyünk 2017 júniusára újra megüresedett.
A középfokú végzettséggel rendelkező ügyintézők létszáma 5 fő, közülük, 1 fő felsőfokú tanulmányait befejezte a záró vizsgát letette, oklevele nyelvvizsga hiányában még mindig nem
került átvételre.
2018. év
A 2018 év elején 34 fő ügyintéző (kivéve a hivatalvezetőt, az aljegyzőt és az önkormányzati
tanácsadókat) rendelkezett főiskolai vagy egyetemi végzettséggel.
2018. december 01. napjáig ez a létszám azonban 3 fővel emelkedett. Ebben az évben nem
vonult nyugdíjba ügyintézőnk, azonban 2 felsőfokú végzettséggel rendelkező ügyintézőnk más
munkahelyen kezdett dolgozni. Két fő gyermeket várt és már nem dolgoztak.
7 fő középfokú végzettséggel rendelkező ügyintéző dolgozik a hivatalban közülük 5 fő ügyintézőként, 2 fő közterület-felügyelő.
13 fő ügykezelő segíti az ügyintézők munkáját, ők érdemi ügyintézést a hivatalban nem végezhetnek.
A hivatalban 2018. évben aktívan 33 felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő és
4 fő középfokú végzettségű ügyintéző látja el a feladatokat, és 2 középfokú végzettségű közterület-felügyelő.
A középfokú végzettséggel rendelkező ügyintézők létszáma 6 fő, közülük, 1 fő felsőfokú tanulmányait befejezte a záró vizsgát letette, oklevele nyelvvizsga hiányában még nem került átvételre.
Összegzés
A mellékelt táblázat soraiból is kitűnik, hogy fiatalodik a hivatal állománya és egyre magasabb
a felsőfokú végzettek aránya, az ügyintézőink 40 fős létszámából már 35 fő rendelkezik főiskolai
vagy egyetemi végzettséggel 2018. év végén. Ez 87,5%.
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A táblázat magába foglalja az ügykezelőket is, mindannyian középfokú végzettséggel rendelkeznek, ők az ügyintézők munkáját segítik, érdemi ügyintézést a hivatalban nem végezhetnek.
Az közigazgatási alapvizsgával minden ügyintézőnk és ügykezelőnk rendelkezik. A felsőfokú
végzett kollégáink vagy már túl vannak a közigazgatási szakvizsgán, vagy az új kollégák most
készülnek letenni.
A Karcagi Polgármesteri Hivatalban a személyzeti ügyintézést egy fő látja el. Az önkormányzat és a hivatal állományának foglalkoztatási feladatinak intézése mellett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával együttműködve
koordinálja a városban a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás és a nyári diák munka lebonyolítását.
A négy év folyamán nagyon sok jogszabályváltozást megértünk, melyek módosították, a végzettségi előírásokat, életpálya modellünket, továbbképzéseinket, és az értékelési rendszerünket.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal ezen időszakban minden évben ellenőrzést
tartott személyügyi területen. A kinevezések, a besorolások, a jutalom megállapítások és kifizetések jogszerűségét, a teljesítményértékeléseket, a szabadság kiadását, szabályzatok meglétét
vizsgálták. Megállapításaik a hatályos jogszabályi keretek között hiányosságokat nem tártak fel.
Új illetmény számfejtési rendszer is bevezetésre került a hivatalban 2015 évben.
A felsőoktatásban résztvevő diákok közül többen töltötték le nálunk gyakorlatukat, a kollégák
mentorálásával.
Felkészült ügyintézők intézik a hivatal ügyeit.
Szabóné Fábián Éva
humánpolitikai ügyintéző

Önkormányzati tanácsadó
Munkáját a polgármester és alpolgármester közvetlen irányítása alatt látja el. Felügyeli és figyelemmel kíséri a városban folyó nagyobb beruházásokat, függetlenül attól, hogy ez önkormányzati beruházás, vagy más által végzett, közterületet érintő beruházás. A polgármester és
alpolgármester által adott operatív feladatokat közvetlenül ellátja és beszámol róla. Szükség szerint bevonja a polgármesteri hivatal ügyintézőit, amennyiben az ügy megkívánja.
A 2017. évi költségvetési rendeletben került bevezetésre először az egyéni önkormányzati képviselők részére 2-2 millió forintos keret, mely kizárólagosan közterületi munkákra, ill.
önkormányzat által fenntartott intézmények részére, kisebb fejlesztések elvégzésére lett létrehozva. Ezen keret képviselői felhasználásának ügyintézését, teljes körű lebonyolítását látja el a
ciklus végéig.
Az általa végzett és felügyelt munkák éves bontásban:
2015
Közlekedési balesetből adódóan a Kisújszállási út Villamos utcai kereszteződésben egy kandeláber cseréje történt, melynél a költséget a balesetet okozó gépjármű felelősség biztosításából
biztosítója finanszírozott, amihez teljes körű ügyintézést kellett lefolytatni (rendőrség, biztosító,
E.ON KÖZVIL Zrt.)
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2015. évtől a Karcag Városi Önkormányzat egy főtéri járda-felújítási programot indított el,
melynek keretében 2015 évben az alábbi járdaszakaszok kerültek megvalósításra:
Szakaszszám

Megnevezés

m2

1. szakasz

Dózsa Gy. út-Táncsics krt. sarok szürke kiselemes térkő

19

2. szakasz

Dózsa Gy. út-Déryné előtt új térburkolat és szegélykő
közötti terület kiselemes térkő

75

3. szakasz

Dózsa Gy. út - Áruház melletti járdaszakasz térburkolat
szürke kiselemes térkő folyókával

97

4. szakasz

Dózsa Gy. út-Kossuth tér sarokjárda színes kombi

30

5. szakasz

Angyalos kút előtti járda színes kombi térkőből

126

6. szakasz

Kossuth tér Dísztér előtti járdaburkolat színes kombi
térkőből

45

7. szakasz

Kossuth téri járda (Kálvin-Bajcsy Zs. u. között, kivéve
dísztér előtti rész színes kombi térkőből

345

8. szakasz

Bajcsy Zs. úti járdaszakasz színes kombi térkőből

219

Összesen

956

-- A Millenniumi emlékhely előtti térburkolat felújítása.
-- A Kisvénkerti kertgerád építése a Zugkerttől a vasútig, valamint a vasúttal párhuzamosan
lévő szakasz kiépítése.
-- Az új rendőrségi épület helyének bontása, az épület helyének előkészítése meglévő épületek
teljes körű elbontásával.
-- A Széchenyi sgt.-i Bölcsőde ivóvíz rendszerének felújítása.
-- A Kálvin u. 9. iskola szertár fölötti tetőfelújítás.
-- A téli karácsonyi díszkivilágítás bővítése és teljes körű lebonyolítása.
-- A Kisújszállási úti körforgalom mellett közlekedési balesetből adódó 1 db kandeláber cseréje, helyreállítása vétkes gépjárművezető biztosítójának finanszírozásából.
-- 2015 évi útkátyúzási munkák felügyelete, valamint belvízelvezető rendszer karbantartásának, felújításának figyelemmel kísérése.
2016
-- Főtéri járdafelújítás folytatása (Északi szervizútnak a Dózsa Gy. és Szent István közötti szakasza, valamint 2 db átkötő a Déli szervizútig (Németh Gyula szobor előtti és az OTP-Kertész u. közötti összekötő járda).
-- A bíróság előtti félköríves térburkolat folytatása (2. félkörív Városgondnokság kivitelezésében az általa gyártott anyagból).
-- A volt főtéri autóbuszmegálló helyének leburkolása (a Református templom közelében, Városgondnokság kivitelezésében, az általa gyártott anyagból).
-- A lőtér melletti parkoló létesítése a Lógerpálya közelében.
-- Deák körúti csapadékcsatorna lefedése a Fürdő u. és Liget u. közötti szakaszán.
-- Baross úti zug útalap építés.
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-- Éves útkátyúzások.
-- Éves belvízelvezető rendszer karbantartása, felújítása.
-- A Táncsics krt. 19. sz. óvoda felújítása.
-- A Horváth F. úti Idősek Otthona felújítása.
-- A volt cipőipari épület kereskedelmi egységgé történő átalakítása (PEPCO és MINI BUY
üzlet).
-- Önerős szennyvízbekötések (35 bekötési igény érkezett) teljes körű lebonyolítása.
Önkormányzati tulajdonú épületek felújításának lebonyolítása, melynek keretében az alábbi
munkák készültek el:
-- a Kiskulcsosi Általános Iskola meleg vizes problémájának megoldása
-- a Tiszta u. 6. sz. épület felújítása
-- Idősek Otthona liftépítés
-- Táncsics krt. 17. sz. óvoda felújítása
-- Munkásőrbázis komplett felújítása
-- Rendőrség új épületének helyén lévő régi épületek elbontásának befejezése
-- Horváth F. u 7. 1/6. sz. ingatlanban javítások, bővítések
-- Vásárcsarnok elektromos hálózatának felújítása, a Városgondnokság bonyolításában
-- nagy fogyasztónak számító önkormányzati tulajdonú intézmények földgáz energia beszerzésének lebonyolítása
-- helyi személyszállítás, közösségi közlekedés tevékenységének, újrapályáztatásának teljes
körű lebonyolítása
-- víziközmű szolgáltatás-gördülő fejlesztési terv összeállításában és elfogadtatásában való
közreműködés
-- Tilalmas és Béke 100-as tanyaközpont ivóvízellátása
-- TRV szivattyúk javításának engedélyezése
-- karácsonyi díszvilágítás kivitelezése és teljes körű lebonyolítása
Feladatai közé tartozott a nem önkormányzati beruházásban készült, a várost érintő fejlesztések:
-- a 100-as vasútvonal rekonstrukciója (felüljáró, útcsatlakozás Magyarka, Apavár, aluljáró, stb.)
-- a postai csomópont átalakítása, és háromfényű jelzőlámpával való felszerelése a Magyar
Közút beruházásában
-- a vasútállomás épületének felújítása
-- 4. sz. körforgalmi csomópont javításának figyelemmel kísérése (kb. 50 m3 mart aszfalt önkormányzat részére történő megszervezése)
2017
-- A Kádas György Általános Iskola tálalókonyhájának felújítása, berendezési eszközök beüzemeltetésében való közreműködés.
-- A Zöldfa út, Vágóhíd út, Kisújszállási út szennyvíz rekonstrukciók műszaki felügyelete.
-- A Karcag város TRV Zrt. által üzemeltetett víziközmű rendszerében történő gépek, berendezések (szivattyú), meghibásodások kivizsgálása, és szükségszerű engedélyezésében való
közreműködés.
-- A Dózsa György és Vágóhíd utcák javítása.
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-- A 2017-2031. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosítása, összeállítása.
-- A 2018-2032. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv összeállítása.
-- Technikumi műfüves pálya létesítésénél bevezető út és elektromos táplálás kiépítésében való
közreműködés, majd a kivitelezés pótmunkával együtt történő műszaki lebonyolítás felügyelete.
-- Karcagi Rendőrkapitányság új épület építésének kivitelezés beindításában való közreműködés.
-- Önkormányzati képviselők körzeteiben lévő feladatok összegyűjtése, kiadása, az elkészült
munkák visszaellenőrzése, műszaki felügyelete.

Hideg utcai útalap

Képviselői keretből megvalósuló munkák

Kungát u. 2. és 4. sz. előtti járdaépítés

400.000 Ft
122.428 Ft

Varró u. 15-17. sz. alatti csapadékvíz-elvezető árokrendszer javítása
Kungát-Kacsóh sarok 3 db fa kivágása

17.145 Ft
247.650 Ft

Kossuth L. u. 35. nyárfa kivágása

86.360 Ft

Folyóka építése Ady E. u. – Rövid u. kereszteződésénél

500.000 Ft

Attila u. 36. előtti ároklefedés

139.194 Ft

Jókai u. 16. – Petőfi u. 8. előtti járdaépítés

617.220 Ft

Délibáb utcán gyalogjárda újjáépítése 25 m hosszan
2

Haladás, Burai-Haladás sarok, Tiszta utcák alatti átkötések

79.375 Ft
103.632 Ft

Tiszta u. – Bíró u. áteresz

27.940 Ft

Albert u. vége áteresz mosatás

27.940 Ft

Bíró utcai útalapépítés

822.595 Ft

Vörösmarty utcai zug, járda és folyóka átépítése 18 fm

406.400 Ft

Járdaaszfaltozás 100 m (8.sz. körzet)

890.000 Ft

Ároklefedés Délibáb utca

176.784 Ft

2

Összesen:

4.664.663 Ft

Képviselői keret felhasználásából közvilágítás bővítése

Táncsics M. u. 141/14 hrsz. elé lámpatest felszerelése, szerelvény
cseréje, kábel bekötése

268.884 Ft

IV. Béla Király u. 8 db lámpatest felhelyezése

169.843 Ft

Temető u. oszlopaira vezérlőszál és lámpatest felszerelése
Szűcs S. u. közvilágítás hálózatbővítés

220.434 Ft
1.974.971 Ft

Deák krt. – Liliom u. sarok 2 db villanyoszlop felállítása 2 db világítótesttel

232.829 Ft

Liliom u. Futó I. u. – Akácos u. közötti szakaszán 2 db villanyoszlop
felállítása 2 db világítótesttel

232.829 Ft

Összesen:

3.099.790 Ft
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-- A Magyar Nemzeti Múzeum Országjáró Múzeum projekt keretében interaktív gömbsátor
felállításában, az elektromos rendszer kiépítésében való közreműködés, az egész rendezvény műszaki felügyelete.
-- A Magyar Közút beruházásában megvalósuló postai csomópont jelzőlámpás átalakítás kivitelezésében felügyelet, kiegészítő beavatkozások lebonyolítása.
-- 2015. évi Milánói pavilon leszállított építőelemei átvételében való közreműködés (35 kamion).
-- Az Idősek otthona Zöldfa úti telephelyén elkészült fűtéskorszerűsítés miatt a termálvizes
üzemmód beindításának műszaki koordinációja, műszaki felügyelete.
-- A város közvilágításának bővítésében való közreműködés az önkormányzati képviselők
igényeinek megfelelően: IV. Béla Király út mögötti út világítása 8 db, Városudvar 1 db,
Liliom út 2x2 db, Szent I. sgt. vége 1 db, Szűcs S. út 6 db, Haladás–Bura S. u. 1 db, mely
kivitelezés jelenleg folyamatban van.
-- Útalap építések megvalósításában való műszaki közreműködés: Nyár u. Gyarmati út kicsatlakozás, valamint Csokonai úti zug, illetve Hideg utca, Napsugár és Kátai G. utca közötti szakaszán.
-- Lakossági önerős közműépítések támogatási rendszerének kidolgozásában való közreműködés.
-- A Főtéri, a Madarasi, a Kisújszállási úti körforgalmakban fenyőfák felállításában való közreműködés, fenyőfák műszaki technikai lebonyolításában, valamint a város díszkivilágításában való közreműködés, mely jelenleg is folyamatban van.
-- A Főtéri járdafelújítási program folytatásában való műszaki közreműködés és felügyelete,
melynek keretében Püspökladány út I. II. szakasz, Szent István sgt., Piac környéke, Dózsa
Gy. utcának a Táncsics krt. - Dózsa Gy. u. 2. közötti szakasza.
-- A II. világháborús emlékmű térburkolatának helyreállításában való közreműködés.
-- A Városgondnokság által végzett közmunka program műszaki-szakmai felügyeletének ellátása.
-- A SZIM Óvoda felújításának műszaki felügyelete.
-- A vasútállomás épülete ünnepélyes átadásának szervezésében, lebonyolításában való közreműködés.
-- A Varró utcai műfüves pálya kiviteli munkáinak koordinálása, önkormányzatunkat érintő
feladatok elvégeztetése, felügyelete.
2018
-- A Nagyvénkerti „Kosárlabda liget” megvalósításában való közreműködés.
-- Technikumi Műfüves pályánál a pálya körbekerítése, és 150 férőhelyes lelátó létesítése.
-- 7 db klíma szerelése, beüzemelése a Városháza épületében.
-- Elektromos töltőhely létesítése Bajcsy-Zsilinszky u. (nem önkormányzati beruházás).
-- Karácsonyi díszvilágítás bővítése:
-- Kacsóh u. Dózsa Gy. út - Szent I. sgt. között,
-- Püspökladányi út Bajcsy Zs. u. – Széchenyi sgt. között
-- 2 körforgalom közepére 1-1 élő fenyőfa ültetésére került sor az év őszén, advent kezdetére
-- a szokásos városi karácsonyfa is felállításra és feldíszítésre került lakossági felajánlásból
a városháza előtt,
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-- pályázati pénzből ez évben sikerült 25 db karácsonyi díszt, és 2 db nagyobb világító
fadíszt beszerezni, melyek a főtéri parkokban kerültek felállításra, míg az oszlopdíszek
a bővítéseknél, ill. a meglévő díszvilágítások pótlásánál kerültek felszerelésre.
-- A Kisújszállási út felújítása Magyar Közút beruházásában.
-- Új zúzottköves parkoló kialakítása a kórház területén (24 db parkoló).
-- A meglévő burkolaton új parkoló kiosztása, felfestése a Kórház úti parkolónak a lakótelep
és Zöldfa u. közötti szakaszán:
-- Pályázati útalap építés: Csemetekerti bekötőút és Méntelepi út közötti hiányzó szakaszon
és a Rokkantkertben.
-- Útalap építés képviselői keretből:
-- Hideg u. (Napsugár u.- Kátai u. között)
-- Haladás u. (Báthori u.- Arany J. u. között)
-- Arany u. (Haladás u. – Nyár u. között)
-- Bíró u.
-- Asztag u.
-- Közvilágítás bővítése képviselői keretből: Liliom u. eleje és vége 5 db lámpa, Szűcs S. utca
ALDI és Bodrog utca közötti szakaszán 5 db, Temető u. - Szent I. sgt. kereszteződés 1 db,
Városudvar garázs 1 db, Kinizsi u. - Kisújszállási u. kereszteződés 2 db, Bura u. 1 db.
-- Zúzottköves parkoló építése képviselői keretből: József A. u. – Széchenyi sgt. kereszteződés.
-- Meglévő útalapok burkolása képviselői keretből: Toldi, Sólyom u. kimaradt szakaszán.
-- Meglévő útalapok felújítása képviselői keretből: Magyarka, Gyep u. Kisvénkert utak.
-- Járdafelújítás képviselői keretből: Jándi u., Kálvin u. – Kisújszállási út sarok, Rimaszombati
u. Kátai u. - Dózsa Gy. u. közötti szakasza, Liliom u., Kinizsi u., Vasút út, Kacsóh u. több
kisebb szakaszon.
-- Új járda, térkőburkolat építés: Északi szervizút Kálvin u. – Dózsa Gy. út közötti szakasz +
Petőfi szobor előtti tér.
-- A város területén több mint 2000 m2 útkátyú került kijavításra.
-- A Városgondnokság kivitelezésében az alábbi utcákon kerültek meglévő vízelvezető árkok
lefedésre: Zádor u., Kossuth L. u., Sport u., József A. u. mintegy 808 fm-en.
-- Földárok rendezés: Hunyadi u., Vörösmarty u., Mészáros u. zugaiban, valamint az Északi és
Déli külváros számos utcájában mintegy 6570 fm-en.
-- Szennyvíz gerincvezeték csere 150 fm Kisújszállási út és Széchenyi sgt.
2019
-- A Horváth F. utcai Idősek Otthona pincefelújítás műszaki-szakmai felügyelete.
-- A Zöldfa úti óvoda felújításának műszaki-szakmai felügyelete.
-- A Városgondnokság épülete felújításának műszaki-szakmai felügyelete.
-- Kondipark létesítésének (Nagyvénkert) műszaki-szakmai felügyelete.
-- A karcagi Rendőrkapitányság új épülete befejező munkáinak műszaki-szakmai felügyelete
(közterületet érintően).
-- A volt Rizshántoló malom területén a kukoricamalom építésének műszaki-szakmai felügyelete.
-- Kátyúzási munkák.
-- Rokkantkerti útalapépítés.
-- A Szűcs Sándor utcai közvilágítás bővítése képviselői keretből.
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-- Utcai szennyvíz-gerincvezeték rekonstrukciók helyreállítási munkálatai (Széchenyi sgt.,
Kisújszállási út).
-- A (4. sz. főút melletti) laktanyai körforgalomnál közvilágítási oszlop helyreállítása a kárt
okozó gépjármű biztosításának terhére.
-- A Milánói Pavilon előkészítő munkálatai.
-- A Kinizsi utcai szolgálati lakás felújítása.
-- A Rákóczi utcai szolgálati lakás felújítása.
-- A Szakképzési Centrum tetőfelújítása.
-- Képviselői keretből megvalósuló beruházások:
-- A Füredi utca (Damjanich és Zöldfa utca között) útalap építése.
-- IV. Béla király utcai útalapépítés (Nagyvénkerti út és Szövetkezet utca összekötő).
-- Attila úti aszfaltozás (hiányzó 60 fm szakasz).
-- Haladás utcai (Vajda – Tó utca között) útalap építés.
-- Bihari utcai útalap építés.
-- Járdaépítés:
-- József A. u. 4-től Kazinczy u. sarokig 60 m2
-- Kinizsi úti óvoda: Kinizsi úti járdaszakasz 25 m2
-- Villamos u. 40. sz. alatti ingatlannál besüllyedt nagykapu bejáró helyreállítása 6 m2
-- Vasút út 4. sz. ingatlan előtt teljes járdaszakasz 14 m2
-- Széchenyi sgt. 67/C társasházi lakásoknál a Vasút út felöli nagykapu bejáró felújítása 5 m2
-- Futó I. u. 5. sz. alatti ingatlannál a balesetveszélyes két gödör szakasz megszüntetése 3 m2
-- Hunyadi u. 51. sz. ingatlannál járdafelújítás 10 m2
-- Sarkantyús u. 17. sz. járdajavítás 20 m2
-- Dózsa Gy u. és Zöldfa U kereszteződésében kiemelt gyalogátkelőhely engedélyes kiviteli terveinek elkészítése.
-- Dózsa Gy u. és Kígyó u. kereszteződésében kiemelt gyalogátkelőhely engedélyes kiviteli terveinek elkészíttetése.
-- Főtéri térköves járdaépítés:
-- Püspökladányi út (Bajcsyi Zs. u. és rendőrségi szervizút között)
-- Kertész J. u. (Kossuth tér és Kacsóh u. között a Zsinagóga oldalában)
-- BM-es pályázatból aszfaltjárda felújítás az alábbi helyeken:
-- Táncsics krt. (1-3. számtól 13. számig) 246 fm 670 m2
-- Beépítetlen terület (Kórház út a Mentőállomástól a Kántor S. u. 23-ig) 266 fm 800 m2
-- Szent I. sgt. (Kacsóh u. saroktól a Szent I. sgt. 46-ig) 360 fm 635 m2
-- Ady E. u. (2-54-ig, az Ady E. u. 18. és 44. sz. előtt kimarad) 515 fm 690 m2
-- József A. u. (Kiss A. u. saroktól a Kálvin útig) 180 fm 330 m2
-- Püspökladányi út (Kiss A. u. saroktól a Széchenyi sgt. sarokig) 90 fm 110 m2
-- Szabó J. u. (Kálvin úttól a Széchenyi sgt-ig) 190 fm 220 m2
-- Baross u. (a 2. számtól a Mészáros u. sarokig, Baross u. 10. kimarad) 450 fm 700 m2
-- Széchenyi sgt. (Villamos u. saroktól a Dankó P. u. sarokig) 300 fm 380 m2
-- Szentannai S. u. (Kisújszállási úttól az iskoláig) 260 fm 300 m2
-- Deák krt. (Kisújszállási úttól a Liliom u. sarokig) 590 fm 765 m2
Nyester Ferenc
önkormányzati tanácsadó
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Az informatika szerepe, helyzete
Hardver/Szoftver környezet:
A közigazgatásban továbbra is nagy szerepet kap az informatikai rendszerek használata.
A Karcagi Polgármesteri Hivatalnál használatban lévő személyi számítógépek fokozatos cseréjének tervszerű, ütemezett, évekre bontható felújításának köszönhetően elmondható, hogy
a kliens számítógépek többsége három évnél fiatalabb. Az operációs rendszerek folyamatos
cseréje megtörtént az 5 éve használt Windows XP operációs rendszereket a Windows 7 majd
a Windows 10-es operációs rendszer váltotta fel, ami az adatbiztonság területén jelent fontos
előrelépést.
A Hivatal fontos feladatnak tartja, 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. Önkormányzatunk 2019-ben kötelezően csatlakozott
az ASP-hez. Az ASP (Application Service Providing) - magyarul alkalmazás-szolgáltatás, vagy
alkalmazás-bérlet – egy új üzleti és egyben technológiai konstrukciót jelent. Ennek köszönhetően az eddig használt szoftverek nagy része lecserélésre került és ezáltal központi moduláris
felépítésű, egy-egy szakterületet támogató szoftverek használatára váltott át Hivatalunk.
Információbiztonság, szabályzatok:
A Karcagi Polgármesteri 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 állásának megőrzésére
és fenntartására irányuló szabályozási eszközöket alakított ki és vezetett be.
A magyar Országgyűlés 2013. április 15-én fogadta el az állami és önkormányzati szervek
elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényt (a továbbiakban: Ibtv.), melynek hatálya kiterjed a Hivatalra is. A törvény értelmében az elektronikus információs rendszereknek 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 a 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. A szabályzatok első körben 2016 júniusában
kerültek felülvizsgálatra, aktualizálásra, majd ezt követően 2019-ben fogadta el a Hivatal az új
Informatikai Biztonsági Szabályzatát, Elektronikus Információs Rendszerek Kockázatelemzési
eljárásrendjét. A törvény által kötelezően előírt Információbiztonsági felelős személy megvá-
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lasztása, kijelölése megtörtént. A Karcagi Polgármesteri Hivatal elvégezte az Ibtv. által, továbbá
a 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet szerinti technológiai biztonsági, valamint biztonságos információs eszközökre, termékekre vonatkozó, valamint a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe
sorolási felülvizsgálatát.
A személyes adatok és az információk megfelelő védelme az önkormányzati szektor jogszabályban meghatározott feladata. A 2018. május 25. óta hatályos európai általános adatvédelmi
rendelet (GDPR – General Data Protection Regulation) megjelenésével az Európai Unió területén adatkezelést végző minden közfeladatot ellátó szerv köteles betartani az új szabályozás
előírásait. Ennek értelmében külső adatvédelmi tisztviselő megbízására került sor a 2018-as évben. A hivatal kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok kezelésére az informatika területén is.
Elektronikus ügyintézés:
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 108. § (1) bekezdése alapján – fő szabályként – az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervezetek 2018. január 1. napjától kötelesek az
ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben meghatározottak szerint biztosítani. Az
E-ügyintézési tv. 1. § 17. pontja alapján ez a kötelezettség a helyi önkormányzatra is kiterjed. A
feladatok ellátására intézkedési terv valamint Információátadási szabályzat készült. Az E-ügyintézési törvénynek való önkormányzati oldali minimális megfelelés biztosításának alapkövetelményeinek megfelelően az elektronikus ügyintézés biztosításához kötelezően használandó
szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat (SZEÜSZ) és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat (KEÜSZ) veszünk igénybe. 2018. január 1-től biztosított a lakosság és a
cégek számára a jogszabályokban meghatározott esetekben az elektronikus ügyintézés lehetősége. Minden kiadmányozási joggal rendelkező vezető és hivatali dolgozó rendelkezik minősített
elektronikus aláírással.
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. Lényeges terület az elektronikus ügyintézés, amely jelentős változáson ment keresztül az évek során. Korábban az e-ügyintézésen belül az ügymenethez szükséges tájékoztatók mellett nyomtatványok letöltésére is lehetőség volt (pl: gépjárműadó
bevallás, idegenforgalmi adó bevallás, iparűzési adó bevallási nyomtatvány, fakivágási engedély
kérelem, közterület használati kérelem, stb.) a gyorsabb ügyintézés érdekében. Ezt a folyamatot
az ASP egyik szakrendszere az Elektronikus Ügyintézési portál más néven az Önkormányzati
Hivatali Portál váltotta fel. A Portál az ASP Központot igénybe vevő önkormányzatok természetes személy és jogi személy ügyfelei számára lehetőséget biztosít az önkormányzat által választott
szakrendszeri alkalmazásokhoz kialakított, elektronikusan elérhető szolgáltatások igénybevételére. Igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások: adóegyenleg lekérdezés, ügykövetés, ügyindítás. Ez az új elektronikus ügyintézés egy újabb szintet jelent az e-közigazgatási feladatok fejlődésében, ami eleget tesz a középtávú informatikai fejlesztési koncepció elvárásainak,
miszerint folyamatosan fejleszteni kell az e-közigazgatási feladatok megvalósításához szükséges
szolgáltatásokat. Hivatalunk 2019-ben alkotta meg és fogadta el az Elektronikus Ügyintézési
Szolgáltatási Szabályzatát, illetve sor került a helyi rendeletek jogharmonizációjára.
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ASP:
Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet szabályozza
„Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0)” elnevezésű projekt bevezetését és működését. A projekt célja – a szakrendszerek bővítése és továbbfejlesztése mellett – az önkormányzati ASP 2.0 rendszer önkormányzati csatlakoztatások központi
támogatása, az elektronikus ügyintézés fejlesztése, bevezetése, valamint az ASP szakrendszerekhez kapcsolódó hálózat és infrastruktúra bővítése.
Az ASP-ben alkalmazott szakrendszerek:
-- gazdálkodási rendszer
A gazdálkodási rendszer feladata a települési önkormányzatok, a települési nemzetiségi
önkormányzatok és az irányításuk alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodási tevékenységének támogatása.
-- önkormányzati adórendszer
Az adórendszer feladata, hogy biztosítsa a települési (helyi) önkormányzatok hatáskörébe
tartozó központi és helyi adók, az adók módjára behajtandó köztartozások, díjak, valamint
pótlékok, bírságok, továbbá az államigazgatási eljárási illeték nyilvántartását, elszámolását,
kezelését. Lehetővé teszi az adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos ügyek elektronikus úton történő intézését. A rendszer segítséget nyújt az önkormányzat gazdálkodásának
megalapozásához, a bevételi javaslatok kidolgozásához.
-- iratkezelő rendszer
Az iratkezelő rendszer feladata az önkormányzati iratkezelési és általános ügyintézési tevékenységek támogatása, a vonatkozó jogszabályokban előírt funkcionalitás biztosításával.
Az iratkezelő rendszer megfelel a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési
szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló 27/2014. (IV. 18.) KIM rendeletben foglalt előírásoknak. Az ASP rendszeren belül önálló szakrendszerként, illetve ASP
keretén belül működő más szakrendszerekkel integrált módon is használható.
-- elektronikus ügyintézési portál rendszer
Az Elektronikus Ügyintézési Portál más néven az Önkormányzati Hivatali Portál (a továbbiakban: Portál) az önkormányzati ASP Központban az elektronikus önkormányzati
ügyintézés helyszíne.
-- önkormányzati települési portál rendszer
Digitális Jólét Programról szóló 2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozat nevesíti a települési portálokkal szemben támasztott követelményeket, amelyeket az ASP települési portál
megvalósít.
-- adattárház
Az Adattárház lényege az önkormányzati adórendszer és a gazdálkodási rendszer által szolgáltatott adatok tárolása, összesítése.
-- hagyatéki leltár rendszer
A hagyatéki leltár rendszer az önkormányzatok hagyatéki ügyekkel kapcsolatos nyilvántartási és ügyintézési feladatait támogatja. A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló
29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet előírásainak megfelelően a rögzített adatok alapján elkészíti a szükséges ügyiratokat, és létrehozza a hagyatéki leltárt.
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-- ingatlanvagyon-kataszter rendszer
Az ingatlanvagyon-kataszter szakrendszer feladata az önkormányzat tulajdonában vagy
vagyonkezelésében lévő ingatlanok nyilvántartása. A szakrendszer a 147/1992. (XI. 6.)
Korm. rendelet szerint tartja nyilván a kataszterek adatait.
-- ipar- és kereskedelmi rendszer
Az Ipar- és kereskedelmi szakrendszer feladata, hogy biztosítsa az önkormányzati hatáskörbe utalt ipari és kereskedelmi igazgatási ügyek ügyintézésének teljes körű elektronikus
támogatását és az adatok nyilvántartását, lehetővé tegye az ügyek elektronikus úton történő
intézését, valamint támogassa a jogszabályokban meghatározott KSH és egyéb rendszeres
vagy eseti adatszolgáltatások, közzétételi feladatok elektronikus úton történő teljesítését.
Az ASP rendszerhez történő csatlakozási folyamatok elkezdődtek 2017-ben. Pályázat keretében 7 munkaállomás, 25 e-Személyi Igazolvány kártyaolvasó, és nagyteljesítményű szünetmentes áramforrást biztosító eszközök kerültek beszerzésre, beüzemelésre. A működésfejlesztés és
szabályozási keretek kialakítása 2018-ban elkezdődött (Informatikai Biztonsági Szabályzat felülvizsgálata, Iratkezelési Szabályzat felülvizsgálata), majd Önkormányzatunk 2019. januárban
sikeresen csatlakozott az ASP rendszerhez.
Egyéb fejlesztés:
A hivatalban teljesen új IP-alapú telefonos rendszer került kiépítésre a korábbi analóg rendszer helyett, fizikai új IP-alközpontot valamint kedvező áru korszerű IP-telefonokat vásároltunk, melyek segítségével csökkentek a percdíjaink és megszűntek az előfizetési díjaink. Jelenleg
a korábbi telefonos havi díj a 20%-ra csökkent, amely jelentős megtakarítást eredményez, így a
beruházási költség várhatóan 2 éven belül megtérül.
Donkó Gábor
informatikus

Belső ellenőrzési tevékenység
A beszámolási időszakban az ellenőrzési feladatokat 2 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 nyomon követése.
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 intézményi ellenőrzéseken túl vizsgálatra került az önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságok gazdálkodása is.
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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 és gazdasági
társaságok vezetői számára:
-- a költségvetési szervek és a gazdasági társaságok 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 a felső vezetés javaslatára soron kívüli ellenőrzésre is van lehetőség.
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 vették 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.
A 18/2009. (X.6.) PM. rendelet előírásainak megfelelően a belső ellenőrök a Pénzügyminisztérium által vezetett nyilvántartásban az előirt határidőig regisztrálásra kerültek.
2012.; 2014.; 2016.; 2018. év folyamán sikeresen elvégezték az ÁBPE II. kötelező továbbképzést is.
Az elvégzett ellenőrzések túlnyomó részére az éves ellenőrzési munkatervek alapján került sor.

Az elvégzett ellenőrzések típusonként: 2015 – 2019 június közötti időszakban:
„A” revizor

„B” revizor*

Összesen

Pénzügyi ellenőrzés

16

16

32

Rendszerellenőrzés

12

15

27

Teljesítményellenőrzés

1

1

2

Utóellenőrzés

8

1

9

Informatikai ellenőrzés

0

1

1

Szabályszerűségi ellenőrzés

0

0

0

Összesen
37
34
*2016 januárjától személyi változás következett be „B” revizor esetében.

71

43

Valamennyi ellenőrzésről az év végéig ellenőrzési jelentés készül, amelyet záradékkal ellátva
az ellenőrzött szervezetek vezetői átvettek, illetve átvesznek.
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

Czeglédi András
revizor

Az Adócsoport tevékenysége
Az Adócsoport a helyi adóhatósági feladatokat 2014-től a Jegyzői Iroda keretein belül látja el.
Feladatai:
-- adóhatósági feladatok,
-- adó- és értékbizonyítványok kiállítása,
-- hagyatéki ügyintézés,
-- birtokvédelmi eljárások lefolytatása,
-- talált tárgyak kezelése, értékesítése,
-- hirdetmények kifüggesztése, záradékolása.
Mindezen feladatokat 1 fő csoportvezető, 3 - majd 2018. március hónaptól - 4 fő adóügyi ügyintéző, továbbá 1 fő hagyatéki ügyintéző és 1 fő ügykezelő látja el. Személycserék történtek, így
jelentős betanulási, betanítási feladatok voltak ebben az időszakban. A csoport jelenlegi helyét
2016 tavaszán foglalta el.
Az adócsoport fő tevékenysége a helyi és központi adókkal kapcsolatos adóigazgatási feladatok ellátása, az adók módjára behajtandó köztartozásoknál a végrehajtási eljárás lefolytatása.
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 Városi Önkormányzat a fenti adónemek közül a tartózkodás utáni idegenforgalmi
adót 1991. június 1-től, az állandó jelleggel végzett tevékenység utáni helyi iparűzési adót 1996.
február 1-től, míg az ideiglenes jelleggel végzett 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. Az adómentes adóalanyok kizárólag a törvényben meghatározott személyek (pl. kiskorú).
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Év

Idegenforgalmi adómérték
(személyenként és
vendégéjszakánként forintban)

Idegenforgalmi adóbevétel
(Ft)

2015.

440

3.528.610

2016.

440

4.014.200

2017.

440

5.227.200

2018.

440

5.163.440

2019. (06.30-ig)

440

2.202.919

A Képviselő-testület az idegenforgalmi adó mértékét 2015.01.01-vel emelte 440 Ft/fő/vendégéjszakára, azóta az adónemben az adómértéke változatlan, így az ezen adónemből befolyó adóbevétel
változásokat ezen időszakban a szálláshelyeken eltöltött adóköteles vendégéjszakák száma okozza.
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.
Továbbá 2016-tól a háziorvosi mentesség is bevezetésre került. Ennek értelmében azon háziorvos, védőnő adóalanyok, akiknek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20
millió forintot nem haladja meg adómentességben részesülnek.
Mindez azt jelenti, hogy az iparűzési adóalanyok jelentős része, mintegy 35-40%-a mentesül
az adó megfizetése alól. Ennek ellenére az önkormányzat adóbevételeinek legjelentősebb része
helyi iparűzési adó befizetésből származik. Az adómérték 2%.
A 2015-2019-es időszakban az adóalanyok számában jelentősebb változás nem történt, de
az adófizetésre kötelezettek számának és az adóbevétel összegének emelkedése következett be.

Év

Iparűzési adóbevétel
állandó jelleggel végzett
tevékenység esetén (Ft)

Adóalanyok
száma (db)

Adófizetésre kötelezett
adózók száma (db)

2015.

530.530.107

1500

547

2016.

570.470.991

1680

583

2017.

600.828.709

1764

628

2018.

598.956.156

1774

669

2019. (06.30-ig)

331.996.693

1606

653

Az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni helyi iparűzési adót 2012. január 1-ével vezette
be a Képviselő-testület. Ezen adónemben 2015-ben 2.278.900 Ft, 2016-ban 80.000 Ft, 2017-ben
375.000 Ft, 2018-ben 3.365.000 Ft, míg 2019.06.30-ig 1.345.000 Ft bevétel realizálódott.
Az adó mértéke 2015-2019-es időszakban sem változott: 5.000 Ft/nap volt.
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A gépjárműadó bevétel a második legjelentősebb adóbevételi forrása az Önkormányzatnak.
Ez egy központi adó, mellyel kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság
látja el. 2013-tól azonban már csak a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40%a illeti meg a települési önkormányzatot, a 60% állami bevétel lett.
Adómérték emelésére utoljára – a törvényi előírások értelmében - 2010.01.01-jén került sor.
Az elmúlt években megfigyelhető, hogy nőtt az adóköteles gépjárművek száma, s ezzel arányosan az adóbevétel is.

Év

Gépjárműadó
bevétel (Ft)

Önkormányzatot
megillető gépjárműadó
bevétel (Ft)

Adóköteles
adótárgyak
száma (db)

Adómentes
adótárgyak
száma (db)

2015.

100.213.002

40.085.201

6.075

115

2016.

100.180.407

40.072.163

6.302

123

2017.

106.863.751

42.745.500

6.576

124

2018.

111.365.251

44.546.100

6.921

134

2019. (06.30-ig)

76.186.216

30.474.492

7.309
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Másik központosított adóbevétele az Önkormányzatnak a termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó. A vonatkozó törvényi előírások értelmében a legalább 5 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 2015-ben mintegy 159 ezer Ft, 2016-ban 233 ezer Ft, 2017-ben 32 ezer Ft,
2018-ban 523 ezer Ft, míg 2019-ben június 30-ig 36 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)

2015.

648.917

2.026.827

2016.

1.255.005

2.106.817

2017.

377.659

1.479.541

2018.

843.931

3.820.475

2019. (06.30-ig)

496.735

820.882

2017.07.01-jei hatállyal a Képviselő-testület a törvényi előírások értelmében bevezette a talajterhelési díjat. Azon kibocsátókat terheli ez a fizetési kötelezettség, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá. A rendeletalkotás során a Képviselő-testület 95%-os
adókedvezmény elfogadásáról döntött, így 90 Ft/m3 a ténylegesen fizetendő díj. A 2017. évről
2018-ban kellett bevallást tenni az adózóknak, a befolyt bevétel 1.713.247 Ft volt, 2019.06.30-ig
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pedig 1.515.974 Ft folyt be ezen a címen. Az új adónem kapcsán az adózók jelentős számban
vették igénybe az ügyintézők segítségét.
2015. évtől új feladattal bővült az adócsoport tevékenysége, miszerint a desztillálóberendezés
tulajdonosait az önkormányzati adóhatóság felé bejelentési kötelezettség terheli. Kizárólag 2015.
év tekintetében bevallási kötelezettsége is volt a berendezés tulajdonosainak adóhatóságunk felé.
Az adók módjára behajtandó köztartozások azok a köztartozások, amelyek beszedését,
nyilvántartását törvény az adóhatóság hatáskörébe utalja. Ezen hátralékok köre az elmúlt években fokozatosan szűkült adóhatóságunknál. 2016-ban elkerült a megelőlegezett gyermektartási
díj, a közigazgatási bírság, majd 2017-ben az állami adóhatósághoz kellett átadni a Kormányhivatalok által korábban adóhatóságunkhoz kimutatott köztartozásokat. Ezek a hatáskör átadási
ügyek minden évben több százas nagyságrendet képviseltek. Ennek ellenére az adóhatóságunknak még mindig több mint 200 db köztartozás esetében maradt meg a hatásköre, illetékessége.
Ezen ügyek behajtásából bevétele az önkormányzatnak nem származik. Ilyen tartozások pl.:
elővezetési költség, gondozási díj, szabálysértési költség.
A hagyatéki ügyintézőnél 2015-ben 407 db, 2016-ban 378 db, 217-ben 383 db, 2018-ban 378
db, míg 2019.06.30-ig 213 db hagyatéki eljárás lefolytatására került sor.
Ezen ügyintéző feladata a birtokvédelmi eljárások lebonyolítása is. A hivatalnak az önkormányzat illetékességi területén megvalósuló birtoksértő magatartások esetén van illetékessége
eljárni, mely ügyek száma éves szinten nem haladja meg a 10 db-ot.
Az adóhatósági munka kapcsán jelentős változás történt 2018. január 1-jétől, mivel jogszabályi előírás értelmében bevezetésre került az elektronikus ügyintézés. Így a gazdálkodó szervezetek - ideértve az egyéni vállalkozókat is - csak elektronikus úton tarthatnak kapcsolatot az
adóhatósággal. Mindez azt is jelenti, hogy ezen adózókkal az adóhatóság is elektronikusan köteles kapcsolatot tartani. Ez az új jogszabály a hivatalnál ügyviteli, informatikai téren is jelentős
változtatásokat eredményezett, illetve ez az ügyfeleknek is fontos változás volt, mely kapcsán
segítségért gyakran keresik meg ügyintézőinket.
Ezen kívül 2018-ban az adórendszerben megindult egy adattisztítási folyamat, ugyanis 2019től át kellett térni az ASP szakrendszerek használatára. Emiatt 2018-ban több ütemben, kötelezően elvégzendő feladatokat írt elő az adóhatóság számára a Magyar Államkincstár. Az iktató
és hagyatéki rendszer tekintetében 2019. január 1-vel történt meg az átállás, míg az adórendszer
tekintetében 2019.03.14-én volt a migráció. A folyamat a megfelelő előkészítő munkák alapján
zökkenőmentesen lezajlott. E változások az ügyintézők munkáját jelentősen megváltoztatták,
illetve szakmai továbbképzéseken is részt kellett venni.
Sánta Lászlóné
csoportvezető

Beruházási csoport tevékenysége
A Jegyzői Iroda keretében 2015. január 1-től alakult meg a Beruházási Csoport.
Jelenleg 3 fő ügyintézővel végzi feladatait, amik a beruházások, pályázatok gazdasági előkészítése, teljes körű lebonyolítása és a fenntartási időszak lezárásáig tartó adminisztrációja.
A feladatok körébe tartozik a pályázatokkal kapcsolatos jogszabályok figyelése, a pályázati
felhívások követése, a pályázatok elkészítése és beadása. A beadáshoz szükséges engedélyezési
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eljárások lebonyolítása. A pályázatok lebonyolításának keretében a csoport napi szinten irányítja, felügyeli a felújítási munkálatokat, pénzügyi, szabályszerűségi és műszaki szempontból is.
Továbbá feladatai közé tartozik a pályázatokkal kapcsolatos képviselő-testületi és bizottsági
döntések előkészítése, előterjesztések készítése, döntések végrehajtása, a pályázatok elszámolása, teljes körű adminisztratív kezelése és a lezárást követően a fenntartási jelentések elkészítése,
valamint a pályázatokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek (statisztikai jelentések)
teljesítése.
A 2015-2019. évi időszakot két projektidőszak érinti, a 2007-2013 és 2014-2020-as.
A 2007-2013-as projektidőszakot érintő projektek egy részének megvalósítása áthúzódott
a jelentés időszakára is. Összességében ezt a projektidőszakot érintően a jelentési időszakban
megvalósult és fenntartás alatt lévő projektek az alábbiak szerint alakultak:
Sz.

Megnevezés

Kedvezményezett

Fenntartás
vége

1.

Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás
Idősek Otthona fejlesztése

Karcagi Többcélú Kistérségi
Társulás

2021.06.11.

2.

Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás
Idősek Otthona épületenergetikai
fejlesztése

Karcag Városi Önkormányzat

2020.09.29.

3.

Karcag-Berekfürdő települések közötti
kerékpárút II. ütemének megépítése

Karcag Városi Önkormányzat

2016.02.29.

4.

Karcag kistérség hulladéklerakóinak
rekultivációs programja

Karcagi Többcélú Kistérségi
Társulás

2018.12.31.

5.

A karcagi Madarász Imre Egyesített
Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat két
tagintézményének felújítása, korszerűsítése

Karcag Városi Önkormányzat

2017.02.28.

6.

Karcagi egészségügyi alapellátás fejlesztése

Karcag Városi Önkormányzat

2020.12.31.

7.

A karcagi Madarász Imre Egyesített
Óvoda Kuthen utcai tagintézményének
felújítása, korszerűsítése

Karcag Városi Önkormányzat

2021.12.31.

8.

Nagykunság főtere - Karcag városközpont funkcióbővítő fejlesztése

Karcag Városi Önkormányzat

2020.10.12.

9.

Napelemes rendszer telepítése Karcag
településen

Karcag Városi Önkormányzat

2020.12.09

10.

Karcag-Kenderes Ivóvízminőség-javító
Projekt

Víziközmű Társulás

2021.05.24

A 2014-2020-as projektidőszakot érintően a beruházási csoport által kezelt pályázatokat és
azok alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:
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Állapot

BM támogatás

3.

megvalósult

megvalósult
megvalósult
megvalósult

2018.április 16.
2016. július 22.
2016. július 28.

Focipálya építése (Szentannai Sámuel
Gimnázium területén)

A háború ködében - könyvkiadás

Sportcsarnok felújítás

Kedvezményes pályaépítés (Varró műfüves pálya)

I. világháborús hadisírok felújítása

Karcag zöldfelületeinek fejlesztése

Városháza, Déryné energetikai fejlesztése

5.

6.

7.

8.

9.

10.

megvalósult

megvalósult

2016. december 16. megvalósult

megvalósult

Válogatómű előkészítése

megvalósult

Civil központ épületének felújítása

4.

megvalósult

Szociális otthon fűtéskorszerűsítése

250

141

4,4

29

43,25

1

111

60

20,6

2016. június 23. megvalósult

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések
támogatása (Kinizsi óvoda konyha)

2.

Támogatás

0

0

0

2,9

18,6

0
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0

3,6

4,90

Önerő

100%

100%

100%

90%

70%

100%

70%

100%

85%

85%

Támogatási
arány

Költségigény, Millió Ft-ban

28

Megvalósult projektek

Benyújtás ideje

Óvodai kapacitást bővítést célzó beruházások 2016. június 15. megvalósult
támogatása (SZIM óvoda)

Projekt elnevezése

1.

S.sz.

A 2014-2020-as projektidőszakot érintő projektek

TOP-3.2.1-15JN1-2016-00024

TOP-2.1.2-15JN1-2016-00011

Hadtörténeti Intézet
és Múzeum

MLSZ

MKSZ

CP-01

MLSZ

BM

BM

BM

Projekt kódszáma
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Szociális bérlakások felújítása (Déli 10 lakás) 2018. január 31. megvalósult
2016. augusztus 11. megvalósult
2018. január 31. megvalósult

Nemzeti szabadidős - Egészség sportpark
program

Zártkertek felújítása Karcagon

2016. május 2.
2016. augusztus 11.
2017. május 28.
2017. július 14.
2019. február 28.

2016. május 27.
2018. december 28.

Idősek Otthona tetőfelújítása

Barnamezős területek
rehabilitációja Karcagon

VP - Piac fejlesztés és IO
konyha

Varró utcai bölcsőde
felújítása

Ivóvízhálózat

Idősek Otthona konyhájának felújítása

Rónai malom közösségi
célú felújítása

Eszközfejlesztés - szivattyúk 2019. február 28.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

döntés alatt

döntés alatt

döntés alatt

Döntés alatt lévő projektek

nem támogatott

nem támogatott

nem támogatott

nem támogatott

nem támogatott

Nem támogatott projektek

Szociális bérlakások felújítása (Északi 1 lakás) 2018. január 31. megvalósult

11.

17,5

136

120

96,2

300

70

800

50

10

bekerülési
érték

10

1

17,5

0

0

41,2

0

7,9

0

5,5

0

0

0

0

50%

100%

100%

70%

100%

90%

100%

90%

100%

100%

100%

100%

ITM_ERK/21375/2019

TOP-7.1.1116-H-068-01

TOP-4.2.1-15JN1-2016-00011

KIEFO/26636/2019

TOP-1.4.1-16JN1-2017-00004

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17

TOP-2.1.1-15JN1-2016-00005

VP-6.7.4.1.1-16

ZP-1-2017

BMSK

EFOP-2.4.2-20172018-00021

EFOP-2.4.2-20172018-00020
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előkészítés folyamatban
előkészítés folyamatban

2019. július 19.

Támogatási szerződés:
2016. március 31. 2017.06.15. Várható befejezés: 2019.03.31.
Támogatási szerződés:
2017.09.12. Várható befejezés: 2020.08.31

2019. június 14.

Mobilitás Hét 2019.

30 éve szabadon

Szerves hulladék kezelése Karcagon

Barnamezős területek rehabilitációja
Karcagon

Zártkertek felújítása Karcagon II.

Kerékpárút hálózat kiépítése Karcagon

Iparterület infrastrukturális fejlesztése

Városgondnokság infrastrukturális
fejlesztése

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
2016. május 30.

2016. május 30.

20

500

240

10

1,5

Támogatási szerződés:
2017.09.12. Várható befejezés: 2020.08.31.

Támogatott projektek

előkészítés folyamatban

Előkészítés alatt lévő projektek

döntés alatt

döntés alatt

550

25.

döntés alatt

2019. május 30.

Varró utcai bölcsőde
felújítása II.

99,4

24.

döntés alatt

2019. február 28.

Szennyvízhálózat

23.

120

120

500

0

0

60
BM
önerő

0

0

0

42,6

0

0

0

100%

100%

100%

100%

100%

80%

100%

100%

100%

70%

TOP-1.1.1-15JN1-2016-00011

TOP-1.1.1-15JN1-2016-00010

TOP-3.1.1-15JN1-2016-00021

ZP-1-2019

TOP-2.1.1-15

KEHOP-3.1.2

KKETTKK

AMN/2019/0040

TOP-1.4.1-19JN1-2019-00003

KIEFO/24808/2019
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Támogatási szerződés:
2016. augusztus 31. 2017.02.23. Várható befejezés: 2019.12.31.
Támogatási szerződés:
2017.08.11. Várható befejezés: 2019.12.01.

2016. április 27.

Karcagi turisztikai attrakciók
fejlesztése

Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Karcagi
járásban

Komplex hulladékgazdálkodási
rendszer fejlesztése Karcag Város,
valamint a Tisza-tó térségében,
különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és
előkezelő rendszerre

KVÖ ASP rendszerhez való
csatlakozása

Karcag közösségi szintű fejlesztése

Nők a családban és a munkahelyen
szakmai programok megvalósítása
Karcag város térségében

36.

37.

38.

39.

40.
2017. június 20.

2016. július 6.

Támogatási szerződés:
2017.11.20. Várható befejezés: 2020.12.31.

Támogatási szerződés:
2017.11.29. Várható befejezés: 2022.02.28.

Támogatási szerződés:
2017. március 10. 2017.05.31. Várható befejezés: 2019.06.30.

2017. június 30.

Támogatási szerződés:
2017.09.15. Várható befejezés: 2019.09.01.

Támogatási szerződés:
2017.09.08. Várható befejezés: 2019.08.31.

35.

2016. május 23.

Zöldfa úti Óvoda korszerűsítése

Támogatási szerződés:
2017.09.14. Várható befejezés: 2020.08.31.

34.

2016. május 30.

Karbantartó műhely kiépítése

33.

200

60
(400)

9

2.4
Mrd. Ft
(Karcag:
880,6)

500

200

200

120

100%

100%

100%

100%

0

0

0

100%

100%

100%

0,27
100%
Mrd.
Ft BM
önerő

0

0

0

0

EFOP-1.2.9-172017-00075

TOP-7.1.1-16-201600068

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00897

KEHOP-3.2.1-152017 - 00023

TOP- 5.1.2-15-JN12016-00005

TOP-1.2.1-15JN1-2016-00005

TOP-1.4.1-15JN1-2016-00016

TOP-1.1.1-15JN1-2016-00012
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Támogatási szerződés:
2019.01.01. Várható befejezés: 2026.12.31.
Támogatási szerződés:
2018.08.16. Várható befejezés: 2019.12.31.
Támogatási szerződés:
2019.03.30. Várható befejezés: 2020.12.31.

Karcagi kistérség közösségi fejlesztése

LIFE Integrált levegőminőség-védelmi Projekt

Járdafelújítás

Karcagi termékek piaca

Zádor hídhoz vezető út fejlesztése

44.

45.

46.

47.
2017. január 7.

2016. május 31.

2017. július 31.

Támogatói okirattal rendelkezünk

Támogatási szerződés:
2018.05.25. Várható befejezés: 2022.09.30.

Támogatói okirat:
2018.02.08. Várható befejezés: 2019.12.31.

43.

2017. május 2.

Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása
(Táncsics 19. tornaszoba)

Támogatási szerződés:
2018.02.16. Várható befejezés: 2020.12.20.

42.

2017. július 14.

Idősek Otthona energetikai felújítása

41.

125

100

30

350

100

20

215,34

6

0

10

0

0

6,67

0

90%

100%

75%

100%

100%

75%

100%

Czampó Klaudia
beruházási ügyintéző

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

TOP-1.1.3-15JN1-2016-00015

BM

Herman Ottó
Intézet

TOP-5.3.1-16JN1-2017-00006

BM

TOP-3.2.1-16JN1-2017-00002

Az intézményi és civil kapcsolatok ügyintézői tevékenység
A Jegyzői Iroda keretében végzi a munkáját az intézményi és civil kapcsolatok ügyintézője.
Feladatait meghatározza a Mötv. 13. § (1) bekezdés 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 feladatok ellátása.
A 2014. októberi alakuló ülésen megválasztott bizottságok közül az Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsághoz (továbbiakban: OKSB), valamint az Idegenforgalmi, Társadalmi és Külkapcsolati Bizottsághoz (továbbiakban: ITKB) tartozó feladatok ellátása az ügyintéző feladatkörébe
került. Az SZMSZ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 83 § (2) bekezdés (b) és (d)
pontjaiban foglalt fenntartói döntéseket az OKSB-re ruházta át.
A Madarász Imre Egyesített Óvoda első és második félévi nyitva tartási rendje a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelethez igazodva évente kétszer elfogadásra került. Az indítható óvodai csoportok számának, a csoportonkénti maximális létszámnak meghatározását a nevelési év
megkezdése előtt fogadta el az OKSB, figyelemmel a gyermeklétszámra és a normatív finanszírozásra.
Az óvodába történő jelentkezés módjáról, és a nagyobb létszámú gyermekek - egy időszakon belüli - felvételének időpontjáról szóló döntést minden évben az általános iskolai beiratkozás rendjéhez igazítva fogadta el az OKSB. A Karcagi Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló
beszámoló, a nemzeti köznevelési törvény hatálya alá tartozó, a köznevelésben és a kulturális
intézményekben dolgozók szervezett képzésére vonatkozó továbbképzési és beiskolázási terveiknek jóváhagyására vonatkozó fenntartói hatáskört is gyakorolta.
Az ügyintéző feladatkörébe a Képviselő-testület döntéseinek az előkészítésére és végrehajtásra irányuló feladatok tartoznak.
Jogszabály változások szükségessé tették a Karcag Város Kultúrájáért Díj alapításáról és adományozásáról szóló rendelet-tervezet, a Karcag Város Sportjáért Díj alapításáról és adományozásáról szóló rendelet-tervezet, Karcag Város jó tanulója és jó sportolója cím adományozásáról
szóló rendelet tervezet elkészítését.
A Karcag Városi Önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez (Karcag Város Díszpolgára cím, Pro Urbe Díj, Karcagért Emlékérem, Karitatív tevékenységért díj, Karcag Város
Kultúrájáért Díj, Karcag Város Sportjáért Díj, Karcag Város Közbiztonságáért Díj, Karcag Város
Közszolgálatáért díj, Karcag város jó tanulója, jó sportolója díj, valamint a Nagykunságért díj),
tartozó javaslatok elkészítése és a további technikai feladatok ellátása kiemelt feladatot jelentett.
A Karcagi Tankerületi Központhoz és más fenntartókhoz került köznevelési intézmények
részére, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdése h) pontja
szerint a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatnak az intézmény átszervezésének minősülő szakmai alapdokumentumokat, intézményvezetői megbízatások előtt a véleményezési javaslatokat elkészítette.
A Madarász Imre Egyesített Óvoda, a Györffy István Nagykun Múzeum, a Déryné Kulturális,
Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár pályázatokon való részvételét folyamatosan figyelemmel
kísérte. Az elmúlt öt év alatt közel ötven pályázat került benyújtásra, elsősorban a Madarász
Imre Egyesített Óvoda ez irányú tevékenysége volt aktív. Ezen kívül a fenntartó által benyújtható pályázatok előterjesztéseit, megvalósítását és szakmai valamint pénzügyi beszámolót készítette el. Ennek megfelelően az Európa a polgárokért, a hungarikumok népszerűsítése, az első
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világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételéről, renoválásáról, helyreállításáról szóló pályázaton való részvételt, a járásszékhely múzeumok szakmai támogatása, a muzeális intézmények szakmai támogatása, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő pályázatain való
részvételt.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1) bekezdése alapján javaslatot készített az általános iskolák felvételi körzetének a meghatározására, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek
és tanulók létszámára vonatkozó statisztikai adatokat szolgáltatott.
A változó jogszabályi környezetben az intézmények alapító okiratait és szakmai alapdokumentumait folyamatosan figyelemmel kísérte és a szükséges változásokat átvezette.
A Képviselő-testület a Déryné Kulturális Központ és a Györffy István Nagykun Múzeum éves
munkatervét és szakmai beszámolóját minden évben jóváhagyja.
A Déryné Kulturális Központ könyvtári állomány ellenőrzését és az ellenőrzésről szóló jegyzőkönyv Könyvtár telephelyének minőségpolitikai nyilatkozatát, elfogadását előkészítette.
Folyamatosan figyelemmel kísérte a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által
alapított alapítványok illetve közalapítványok és a városban működő közel nyolcvan civil szervezet tevékenységét.
Az államháztartáson kívüli szervezetek számára kiírt pályázat teljes körű lebonyolítását végezte.

pályázó civil
szervezet száma
támogatás összege

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

29

56

52

52

51

2.000 000 Ft 2.000.000 Ft 1.500.000 Ft 2.000.000 Ft 2.000.000 Ft

Karcag Városi Önkormányzat nemzetközi kapcsolataiból adódó feladatok teljes körű ellátását
a Polgármesteri Hivatal intézményi és civil kapcsolatok ügyintézője végzi.
Az alábbi táblázat foglalja össze szám szerint hány ülés, napirend és határozat kapcsolódott az
elmúlt öt évben a munkájához:
év

ülések száma:

Napirendek száma:

Határozatok száma:

ITKB

OKSB

ITKB

OKSB

ITKB

OKSB

2014. XI-től

2

2

2

2

8

4

2015.

11

13

23

53

33

157

2016.

11

12

32

47

48

139

2017.

11

13

28

47

39

121

2018.

11

12

27

37

45

109

2019.

5

6

16

25

21

61

ÖSSZESEN:

51

57

107

241

161

481

Jegyzői hatáskörben hozott határozatok: az óvodai nevelés alóli felmentési kérelmek, felvétellel kapcsolatos fellebbezések és az óvodai nevelésben való részvétel ellenőrzése. Nyilvántartja
és ellenőrzi a sajátos nevelési igényű óvodáskorúakat és a fejlesztésükbe bevont szakemberek
megbízási szerződéseit.
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Feladata a jegyzőhöz és a polgármesterhez érkezett egyéni kérelmek, javaslatok írásbeli megválaszolása. Kapcsolattartás a Karcagról elszármazottakkal, kérdéseik, kérelmeik és kéréseik
megoldása, egyéni máshova nem sorolható kérelmek kezelése. Külhoni, országos és megyei civil
szervezetekkel is folyamatos kapcsolattartásra törekedett.
Nagyné Major Mária
intézményi és civil kapcsolatok ügyintézője

Aljegyzői Iroda

Az iroda vezetését az aljegyző látja el. Az iroda csoportokra tagozódik, melyek az alábbiak:

Hatósági Csoport
A csoport az alábbi jegyzői hatáskörbe sorolt hatósági feladatokat végzi: építésügyi, vízügyi,
környezetvédelmi, kereskedelmi, telepengedélyezési, állatvédelmi és növényvédelmi hatósági
feladatok.
A Hatósági Csoport 2014.08.05-től 2019.06.30-ig tevékenységét az alábbi dolgozói létszámmal látta el:

Időszak:

ÉpítésMezőgazdasági és
Közbiztonságihatósági környezetvédelmi
referens:
ügyintéző:
ügyintéző:

Közterületfelügyelő:

2014.08.05. -2014.12.31.

2

1-1

1

2

2015.01.01. - 2015.07.31.

2

1-1

1

2

2015.08.01. - 2015.12.31.

1

1-1

1

2

2016.01.01. - 2016.02.28.

1

1-1

1

2

2016.03.01. - 2016.12.31.

2

1-1

1

2

2017.01.01. - 2017.02.28.

2

1-1

1

2

2017.03.01. - 2017.12.31.

3

1-1

1

2

2018.01.01. - 2018.12.31.

3

1-1

1

2

2019.01.01. - 2019.06.30.

3

1-1

-

2

A csoport munkáját 1 fő ügykezelő segíti.
Építéshatósági feladatok:
A beszámolási időszakban Karcag mellett teljes jogkörű építéshatósági feladatot láttunk el
Kunmadarason, Berekfürdőn, Kenderes-Bánhalmán és Kisújszálláson is.
Feladataink elsősorban az építési, használatbavételi és fennmaradási engedélyezési, illetve
tudomásulvételi eljárások, továbbá az ezekkel összefüggő ellenőrzési és kötelezési ügyek (általános építésügyi igazgatási ügyek), építési előírás, építési információ szolgáltatása az egyes
ingatlanok beépíthetőségéről, építésügyi hatósági ellenőrzés.
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Kisújszállás

Kenderes

Kunmadaras

Berekfürdő

Karcag

Összesen

Az építéshatósági ügyekben az illetékességi területen hozott hatósági intézkedések és engedélyek számát az alábbi táblázatok mutatják be:

építési engedély

21

2

6

12

35

76

használatbavételi engedély

3

2

2

2

15

24

használatbavétel tudomásulvétele

-

3

1

2

15

21

fennmaradási engedély

3

-

-

-

-

3

hatósági bizonyítvány

-

-

-

1

5

14

szakhatósági hozzájárulások

-

-

-

-

22

22

egyéb építéshatósági ügy

5

8

8

3

15

39

Kisújszállás

Kenderes

Kunmadaras

Berekfürdő

Karcag

Összesen

2015. év

építési engedély

20

4

9

9

48

90

használatbavételi engedély

1

2

-

-

7

10

használatbavétel tudomásulvétele

8

1

3

4

11

27

fennmaradási engedély

1

2

-

-

6

9

hatósági bizonyítvány

6

1

4

2

10

23

szakhatósági hozzájárulások

-

-

-

-

39

39

egyéb építéshatósági ügy

3

1

1

2

7

14

-

6

1

fennmaradási engedély

2

hatósági bizonyítvány

Összesen

4

Karcag

-

Berekfürdő

Kenderes

11

Kunmadaras

Kisújszállás

2016. évi

-

4

20

35

2

-

14

20

1

6

16

30

1

-

1

1

5

19

2

2

6

49

78

szakhatósági hozzájárulások

-

-

-

1

26

27

egyéb építéshatósági ügy

12

9

3

10

81

115

2017. év
építési engedély
használatbavételi engedély
használatbavétel tudomásulvétele

57

Kisújszállás

Kenderes

Kunmadaras

Berekfürdő

Karcag

Összesen

építési engedély

14

3

2

6

32

57

használatbavételi engedély

7

1

2

4

21

35

használatbavétel tudomásulvétele

-

-

1

4

18

23

fennmaradási engedély

3

-

-

-

5

8

hatósági bizonyítvány

22

2

5

2

27

58

szakhatósági hozzájárulások

-

-

-

-

34

34

egyéb építéshatósági ügy

4

4

1

2

3

14

Kisújszállás

Kenderes

Kunmadaras

Berekfürdő

Karcag

Összesen

2018. évi

építési engedély

4

-

1

5

4

14

használatbavételi engedély

4

-

-

-

2

6

használatbavétel tudomásulvétele

2

-

-

2

4

8

2019. I. félév

fennmaradási engedély

-

-

-

2

3

5

hatósági bizonyítvány

5

2

1

1

21

30

szakhatósági hozzájárulások

-

-

-

-

-

-

egyéb építéshatósági ügy

-

-

-

-

-

-

A beszámolási időszakban több esetben is építésügyi hatósági ellenőrzésen vettünk részt az
I. fokú építésfelügyeleti jogkörrel felruházott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Karcagi Járási Hivatal Építésügyi Osztályával, mely során megállapítható, hogy az építési fegyelem jónak mondható, mivel engedély nélküli, vagy szabálytalan építés miatt csak kevés építésrendészeti bírságot kellett kivetni.
Egyéb hatósági feladatok:
Az építéshatósági feladatokon túlmenően vízügyi, környezetvédelmi, kereskedelmi, telepengedélyezési, állatvédelmi hatósági feladatokat is alapfeladatként végez a csoport. Ezen ügyekben
az illetékességi területen hozott hatósági intézkedések és engedélyek számát az alábbi táblázat
mutatja be:
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Kereskedelmi
Telepengedélyezési
Állatvédelmi
hatósági jogkörben hatósági jogkörben hatósági jogkörben
keletkezett
keletkezett
keletkezett
ügyiratok száma:
ügyiratok száma:
ügyiratok száma:

Időszak:
2014.08.05. - 2014.12.31.

73

9

2

2015.01.01. - 2015.12.31.

216

12

18

2016.01.01. - 2016.12.31.

169

35

30

2017.01.01. - 2017.12.31.

131

3

4

2018.01.01. - 2018.12.31.

72

8

15

2019.01.01. - 2019.06.30.

84

10

5

A városban történt beruházások
2014.08.05. és 2019.06.30. közötti időszakban
A beszámoló időszakában a közterület-felügyelők által összeírt út- és járdajavítások az alábbi
táblázatban találhatók éves bontásban:
Út- és járdajavítások:
Év

Terület (m2)

Ráfordított összeg (Ft)

2015.

600

32.733.000.-

2016.

565,5

32.733.200.-

1017.

2759

32.733.200.-

2018.

2316

32.733.200.-

2019.

1050,75

32.733.200.-

Térköves járdák építése (Főtér)
Térfigyelő kamerák 2017-2018-2019
Nem önk. beruházások: pl.: Kisújszállási út pályaszerkezet felújítása
Közterület-felügyelők:
A közterület-felügyelők folyamatosan ellátják a közterület, közrend, köztisztaság védelmével
kapcsolatos feladataikat. A közterületek rendszeres napi bejárásával segítik a polgárok életét és
a hivatali ügyintézést. Feladatkörükben eljárva a törvényes rend, építési szabályok és a közterület-használatra vonatkozó előírások betartását ellenőrzik.
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a közösségi együttélés alapvető
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 16/2018. (V.25.) számú rendeletét, aminek hatására 2018 szeptemberétől a zöldterületen történő parkolást közigazgatási
bírsággal sújtja.
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Szervezési Csoport
A csoport feladatát 2 fő szervezési ügyintéző és 4 fő ügykezelő látja el.
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 októberében megtartott helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásával, a 2018 áprilisában megtartott országgyűlési képviselők választásával, valamint a
2019 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
-- 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
-- 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
-- a bizottságok titkári teendőinek ellátása, a bizottság tájékoztatása az általa nyújtott támogatások elszámolásáról
-- önkormányzati kitüntetések adományozásával kapcsolatos feladatok ellátása
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-- 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
-- végzi a gépelési feladatokat
-- szervezi és végrehajtja az Európai Parlament tagjai, az országgyűlési és a helyi önkormányzati képviselők, a polgármesterek választásával kapcsolatos, valamint a népszavazásból eredő feladatokat.

Technikai Csoport
Biztosítja a hivatal funkcionális működéséhez szükséges feltételeket, az épület tisztántartását,
a tárgyi, technikai eszközök beszerzését. Végzi a küldemények postai átadás-átvételét, a telefon,
telefax kezelését.
Biztosítja a hivatali gépkocsik üzemeltetését és a „rendészeti” tevékenységet ellátók által a
Polgármesteri Hivatal vagyonvédelmét és rendjének fenntartását.
Dr. Czap Enikő
aljegyző

Igazgatási és Szociális Iroda
Az Igazgatási és Szociális Iroda Igazgatási és Szociális Csoportra tagozódik, és 11 fővel látja el
a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatokat. Az Igazgatási Csoporthoz
tartoznak az anyakönyvvezetők, valamint a Hivatal központi iratkezelését és postázási feladatokat ellátó ügykezelők. A Szociális Csoporthoz tartoznak a szociális ügyek és a gyermekvédelemhez kapcsolódó ügyek mellett többek között az önkormányzati lakásügyek, valamint a szociális
ösztöndíjak.

Anyakönyvi igazgatás
Az állami anyakönyvezést 125 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 történetének első nagy fejezete, melyet lezár a 2010. évi I. tv. 2014. július 1-jei hatálybalépése, bevezetve az elektronikus anyakönyvezést. A 2014-től 2019-ig terjedő
önkormányzati időszak már az anyakönyvi igazgatás második fejezetébe tartozott, melyben az
elektronikus anyakönyvezésé és az egyre inkább elterjedő elektronikus ügyintézésé volt a főszerep. A hivatalunkban megtalálható négyféle papíralapú anyakönyv (születési, házassági, bejegyzett élettársi, halotti) manuális vezetése megszűnt, további fontos feladatunk azok védelméről
és őrzéséről gondoskodni.
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.
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A születések anyakönyvezésével kapcsolatos bejegyzések száma csökkent, de még mindig jelentős az ezzel összefüggő ügyiratforgalom, 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 apai 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: 2015-ben: 121, 2016-ban: 122, 2017-ben 107,
2018-ban 113, 2019. 07. 01-ig: 50.
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 emelkedő tendenciát mutat, és még mindig sok válásról érkezik adatlap a bíróságoktól (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 Városi Önkormányzat 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 összeget
kötelesek megfizetni a párok. Lehetőség van 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 a harmadik anyakönyvi terület, a bejegyzett 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
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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 hat évben nagyon
magas, 2013-ban már meghaladta a születések számát, azóta pedig évről-évre egyre nagyobb a
különbség. Összevetve a helybeli születések és halálozások számát pedig nyilvánvaló, hogy az
eltelt években több halálesetet anyakönyveztünk, mint ahány baba született az azonos időszakban Karcagon.
A névváltoztatások közül Budapest Főváros Kormányhivatalának 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 kormányhivatal felé, engedélyezés után pedig az anyakönyvi bejegyzést követően saját hatáskörben vezeti át
a változást a központi nyilvántartásban.
A korrekciós eljárás tárgykörébe tartozó ragadványnév, a kötőjel használata és 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
Budapest Fővárosi Kormányhivatalához, az eljárás az anyakönyvvezetőnél indul.
Honosítási és visszahonosítási, állampolgárság-megállapítási, az állampolgárságról történő
lemondási kérelmek átvételére és továbbítására 2013-tól a járási hivatalok rendelkeznek hatáskörrel. Mára csak az állampolgársági eskütételek szervezése, lebonyolítása maradt anyakönyvvezetői hatáskörben.
Állampolgársági esküre 2015-ben -, 2016-ban 7, 2017-ben 1, 2018-ban 1, 2019. 07.01-ig 3 alkalommal került sor.
Bármely anyakönyvvezetőnél és a kormányablakoknál 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.
A kormányablakok 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.
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A 255/2008. (X.21.) Korm. rendelet 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 Magyarország Kormánya emléklapjának átadása mellett gratuláló lappal, virágcsokorral és a 100. születésnapját
ünneplő szépkorú esetén 10.000 forint értékű ajándékkal kedveskedik.
2019-ben a 90. életévet betöltött karcagi lakosok száma 30 fő, 95. évet betöltött lakos 14 fő, 100.
életévét 1 személy tölti.
Az anyakönyvi kivonatok kiállítására irányuló írásban benyújtott kérelmeket a lehető legrövidebb – általában 1-8 nap – időn belül igyekszünk teljesíteni. A kiadott anyakönyvi kivonatok
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 jelentett az anyakönyvezés történetében. Eddig a négyféle
anyakönyvet kézzel vezettük, ám 2014. júliustól az adatokat elektronikus formában tartalmazó
egyetlen, személyhez kötött központi nyilvántartás jött létre. Az elektronikus rendszer kiépülésével jelentősen felgyorsult és egyszerűsödött az ügyintézés, hiszen bárhol, bármelyik anyakönyvvezetőnél lehet kérni az anyakönyvi kivonatokat, s vannak 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, 2015-2019.07.01.)
Házasságkötések
száma

Hétköznapi házasságkötések száma

Válások száma

Anyakönyvi
bejegyzések száma

Helybeli
halálesetek száma

Állampolgársági
eskütételek száma

Halálozás

Helybeli
születések száma

Házasságkötés

Anyakönyvi
bejegyzések száma

Születés

2015

701

152

84

48

53

771

256

-

2016

682

147

90

46

49

799

239

7

2017

653

149

82

53

46

799

206

1

2018

591

120

113

65

57

803

241

18

2019. 07. 01.

280

60

45

69

24

513

146

3
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2. sz. melléklet: A Karcagon anyakönyvezett legnépszerűbb utónevek (2015-2019)
Fiú: Bence, Dominik, Botond, Milán, Máté, Gergő, Levente, Noel
Leány: Hanna, Csenge, Janka, Jázmin, Dorina, Zselyke, Lili

Szociális Csoport
Önkormányzatunknál a lakosság szociális ügyeinek hatósági jellegű feladatait továbbra is az
Igazgatási és Szociális Iroda Szociális Csoportja látja el. A szociális 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.
Az önkormányzat a gyermekvédelmi feladatok körében a pénzbeli és természetbeni ellátások
közül biztosította a jogosultak részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt. A 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 elbírálásával egyidejűleg kérelemre – külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal
egyező időtartamra – megállapításra került a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos
vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállása.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 2015. augusztus hónapban 5.800
Ft összegű pénzbeli támogatást kaptak, 2015. november hónaptól kezdve természetbeni támogatásban részesültek, Erzsébet-utalvány formájában.
A fent említett gyermekvédelmi törvény 2017. január 1-jén hatályba lépett módosításával az
Erzsébet-utalvány formájában nyújtott természetbeni támogatás összege 2017 évtől emelésre
és differenciálásra került. A központi költségvetésről szóló törvény az emelt összegű támogatás
értékét a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek részére 6.500 Ft-ban, az alapösszegű
támogatás értékét 6.000 Ft-ban határozta meg, mely a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, de nem hátrányos helyzetű gyermekek részére állapítható meg.
2015.

2016.

2017.

2018.

2019
májusig

Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult kiskorúak

965

226

128

125

103

Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult nagykorúak

24

21

11

6

8

Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult hátrányos,
ill. halmozottan hátrányos helyzetű
kiskorúak

884

1491

1.072

995

1.033

Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult hátrányos,
ill. halmozottan hátrányos helyzetű
nagykorúak

71

74

50

38

47

65

2015 évben 131 fő részesült óvodáztatási támogatásban, első alkalommal 20.000 Ft összegű
támogatásban, további alkalmakkor 10.000 Ft összegű támogatásban részesültek, összesen
1.470.000 Ft összegben. A támogatás megállapításának az volt a célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek rendszeres óvodába járását minél korábbi életkorban elősegítse.
Az óvodáztatási támogatás 2015. októbert 31-én megszűnt, tekintettel a kötelező óvodáztatás
bevezetésére.
2016. február 1. napjától kötelező feladatként a szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli
meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítjuk.
A szünidei gyermekétkeztetést a szülő, törvényes képviselő kérelmére az őszi, téli és tavaszi
szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső
valamennyi munkanapon, a nyári szünetben legalább 43 munkanapon keresztül kell megszervezni. Az önkormányzat a bölcsődés kortól, azaz a gyermek 5 hónapos korától a házasságkötésig, de legfeljebb 18. életévének betöltéséig gondoskodik e tekintetben a rászoruló gyermekről.
A szünidei gyermekétkeztetést az étel elvitelével biztosítjuk a jogosultak számára. Minden egyes
szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a helyben szokásos módon, valamint az intézményi gyermekétkeztetést biztosító intézményeken keresztül felhívjuk a jogosultak figyelmét a
szünidei gyermekétkeztetésre, annak időtartamára és helyszínére.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (3) bekezdése által szabott kötelezettség, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerinti
támogatási formák: települési támogatás és közköltséges temetés
Közköltséges temetés

Fő

2015.

21

2016.

23

2017.

21

2018.

29

2019. május hónapig

11

A rendelet a települési támogatást két részre bontja: rendszeres települési támogatás (lakhatási támogatás, gyógyszertámogatás) és rendkívüli települési támogatás.
Rendszeres települési
támogatás

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.
májusig

Lakhatási támogatás (fő)

741

787

788

586

333

Gyógyszertámogatás (fő)

58

136

102

145

102

Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni,
akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy
alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez,
elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
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iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával
való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó
kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.
2015.

2016.

2017.

2018.

2019.
májusig

Pénzbeli támogatás

465

811

587

844

581

Élelmiszer utalvány

185

412

297

316

21

Gyógyszer utalvány

39

97

48

27

11

Tüzelő utalvány

405

912

149

492

113

1.094

2.232

1.081

1.679

726

Rendkívüli települési támogatás

Összesen:

A normatív lakásfenntartási támogatás megszűnését követően önkormányzatunk a települési lakhatási támogatás bevezetésével továbbra is támogatja a jogosult háztartásokat, valamint
ez év április 1-vel differenciálásra került a rendszeres gyógyszertámogatás adható összege, így
magasabb gyógyszerköltség esetén 4.000 Ft helyett 8.000 Ft összegű támogatást állapítunk meg,
ezáltal is könnyítve a betegséggel küzdők, illetve az idősebb lakosok helyzetét.
Az elmúlt négy évben társhatósági megkeresésekre környezettanulmányt, gyámhivatal felkérésére gyámsági és gondnoksági ügyekben leltározási feladatokat végeztünk évente 60-70 esetben. A
védendő fogyasztói státusz igényléséhez igazolást adunk ki valamely támogatás fennállását illetően.
Fentieken túlmenően az Igazgatási és Szociális Csoport rendszeresen készített beszámolókat a
munkájáról a hivatalban működő bizottságok, a Képviselő-testület, valamint a megyei fenntartó
számára, évente több alkalommal küldtünk kimutatást a pénzben és természetben nyújtható támogatások vonatkozásában és egyéb ügyekben is rendszeresen adatszolgáltatást nyújtottunk, mely
által az éves adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesítettük. A PTR adatbázist - Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerét- teljes körűen vezetjük, a támogatásokat és a támogatottakat rögzítjük.
A nyilvántartás folyamatos vezetése kiemelkedő jelentőséggel bír a Rászoruló Személyeket
Támogató Operatív Program (a továbbiakban: RSZTOP) eredményes megvalósítása során,
mely program második üteme településünkre is kiterjesztésre került 2017 decemberétől. A
program egyik célcsoportját a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek,
ezen belül különösen a 3 év alatti, intézményi ellátásban nem részesülő gyermeke képezik. Az
RSZTOP keretében részükre élelmiszersegély és fogyasztási cikkek kerülnek biztosításra.
Lakásügyek
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Karcag Városi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának
rendjét 2019. április 25. napjáig a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Karcag
Városi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 21/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete szabályozta.
A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 10/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet megalkotásával fenti rendelet hatályon kívül lett helyezve.
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A lakás-és helyiséggazdálkodási ügyekkel kapcsolatos ügyintézés 2013. január 01. napjától
2015. június 30. napjáig a Költségvetési, Gazdálkodási és Kistérségi Irodához tartozott. 2015.
július 01. napjától szétválasztásra került a lakásügy és a helyiséggazdálkodás. Az önkormányzati
bérlakásokkal kapcsolatos ügyekkel az Igazgatási és Szociális Iroda foglalkozik, a helyiséggazdálkodás változatlanul a Költségvetési, Gazdálkodási és Kistérségi Iroda feladata maradt.
A Karcag Városi Önkormányzat tulajdonában jelenleg 148 db önkormányzati bérlakás van.
Az Igazgatási és Szociális Iroda feladata az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában a lakásbérleti szerződések, bérleti jogviszonyból eredő, hozzájárulásra irányuló ügyek
előkészítése.
Elkészítik a lakások bérbeadásáról; a lakásbérleti jogviszony meghosszabbításáról; a lakás,
pályázat útján történő hasznosításáról; a lakáspályázatot benyújtott pályázók személyének kijelöléséről szóló előterjesztéseket.
Az Iroda folyamatosan tartja a kapcsolatot a bérlőkkel, szükség esetén tájékoztatja az önkormányzati bérlakást igénylőket.
A megüresedő vagy újonnan épült lakások bérlőjét elsődlegesen pályázat útján kell kiválasztani.
Nem kell pályázat útján kijelölni a lakás bérlőjét abban az esetben, amennyiben az Önkormányzat szakember lakáshoz jutását kívánja elősegíteni, a lakást városi, intézményi, munkáltatói érdekből kívánja bérbe adni.
A Képviselő-testület bérbeadásról szóló döntését követően előkészítik a lakásbérleti szerződést,
amelyet a Polgármester - mint bérbeadó – megköt a bérlővel. A lakásbérleti szerződés megkötésével megállapodás születik a jogokról és kötelezettségekről, a fizetendő bérleti díj összegéről, a lakás
karbantartását, felújítását érintő kérdésekről, a bérleti jogviszony időtartamáról.
A lakásbérleti jogviszony időtartama legtöbb esetben határozott időre szól. A bérleti jogviszony lejártakor a bérlő írásban kérheti a bérleti joga időtartamának meghosszabbítását.
A bérleti jogviszony meghosszabbításáról átruházott hatáskörben a Szociális és Egészségügyi
Bizottság dönt.
Az Iroda a Szociális és Egészségügyi Bizottságot az önkormányzat tulajdonában lévő lakások
helyzetéről minden évben tájékoztatja.
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetője a Karcagi „Erőforrás” Vagyonhasznosító és Szolgáltató Kft. (5300 Karcag, Kossuth tér 14.).
Az Iroda kapcsolatot tart az Erőforrás Kft. munkatársaival, egyeztet a lakbérhátralékok alakulásáról.
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások lakbérének mértékét a Lakásrendelet állapítja meg.
A lakbér mértéke függ az ingatlan komfortfokozatától, valamint attól, hogy a bérlakás bérbeadása szociális vagy nem szociális jelleggel történik. (Lakásrendelet 1., 2., melléklete).
A költség elven megállapított lakbért a Széchenyi-Terv keretében épült, 2001. évben átadásra került 2 X 6 db Nagyvénkertben található lakás esetén kell alkalmazni. (Lakásrendelet 3. melléklete).
A szociális jelleggel bérbe adott lakások bérlőjének jogosultságát minden év október 31. napjáig felül kell vizsgálni.
A lakások bérleti díjának mértékéről a Lakástörvényben foglaltak alapján a Képviselő-testület
dönt. A bérleti díjak megállapításánál a jogszabályban foglaltakon kívül figyelembe veszik a környező települési önkormányzatok által alkalmazott lakbérek mértékét, illetve az évenkénti inflációs változásokat. A jelenleg érvényben lévő bérleti díjak 2013. január 01. napjától kerültek megállapításra.
A lakásbérleti jogviszony megszűnésére a Lakástörvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni a Lakásrendeletben foglalt kiegészítésekkel.
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A lakásbérleti jogviszony megszűnhet közös megegyezéssel, a bérlő halála miatt, a bérleti
jogról való lemondással, bérbeadó részéről rendkívüli felmondással.
A bérleti szerződés bérbeadó általi felmondására legtöbb esetben a lakbér nem fizetése miatt
kerülhet sor. A jelentős lakbér, illetve használati díj hátralékot felhalmozókat az Iroda fokozottan figyelemmel kíséri.
Szociális ösztöndíjak
Ebben az önkormányzati ciklusban is minden évben kétszer meghirdetésre került a „tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű” karcagi lakóhellyel rendelkező hallgatók és tanulók ösztöndíj pályázata.
A Karcag Városi Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága átruházott hatáskörben hirdette meg az ösztöndíj pályázatokat, majd döntött a beérkezett pályázatok támogatásáról
és a helyi ösztöndíjak személyenkénti odaítéléséről.
Év
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
Összesen:

Félév

Középiskola

Felsőoktatás

Fő

Ft

Fő

Ft

I.

21

436.000

23

463.000

II.

18

387.000

9

175.000

I.

45

716.000

25

355.000

II.

12

206.000

12

209.000

I.

23

381.000

16

310.000

II.

9

154.000

7

134.000

I.

11

191.000

11

222.000

II.

8

143.000

10

196.000

I.

14

267.000

20

318.000

161

2.881.000

133

2.382.000

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete mindig fontosnak tartotta a felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgatók támogatását, ezért 2000-től minden évben csatlakozott a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz és saját költségvetéséből
támogatta a pályázókat.
„A” típusú pályázat:
Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel 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 pályázat:
A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű (az adott évben 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
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teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók havi háromezer forint támogatásban részesültek. Az „A” típusú pályázatnál 10
hónapra szól a támogatás. A „B” típusú ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. A 307 „A” típusú pályázó összesen 9.210.000 Ft, a 20 „B” típusú pályázó
összesen 600.000 Ft támogatásban részesült az elmúlt négy évben.
Év

A típusú

B típusú

Fő

Ft/év

Fő

Ft/év

2014.

86

2.580.000

4

120.000

2015.

73

2.190.000

8

240.000

2016.

69

2.070.000

2

60.000

2017.

48

1.440.000

3

90.000

2018.

31

930.000

3

90.000

Összesen:

307

9.210.000

20

600.000

Adósságkezelés
A Kormány a szociálisan hátrányos helyzetű családok lakhatási feltételeinek megőrzése érdekében megalkotta az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló 11/2005.
(I.26.) Korm. rendeletet (továbbiakban: Korm. rendelet). A Korm. rendelet értelmében a fedezet nélküli adósággal rendelkező adósok esetén törlesztési kötelezettség 10 évre felfüggesztésére
került, valamint ezen időszakra a Karcag Városi Önkormányzat javára elidegenítési és terhelési
tilalom ténye került bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba.
A törlesztési kötelezettség felfüggesztésének időtartama alatt – kétévenként - ellenőrizni kellett a törlesztési kötelezettség felfüggesztés feltételeinek fennállását.
A törlesztési kötelezettség megszűnéséről és az elidegenítési és terhelési tilalom tényének ingatlan-nyilvántartásból való törlésről határozat készült a törlesztési kötelezettség felfüggesztési
időtartamának elteltével, az adós halála esetén, az adósság kiegyenlítése esetén.
Társasházak feletti törvényességi felügyeleti eljárás
A Társasházak feletti törvényességi felügyeleti eljárással kapcsolatos feladatokat az Iroda látja
el. A törvényességi felügyeleti eljárást a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének
eljárási szabályairól szóló 155/2015. (VI.25.) Korm. rendelet szabályozza.
Természetes személyek adósságrendezése
A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény és a természetes
személy adósságrendezési eljárásában az adósra, adóstársra vonatkozó környezettanulmány elvégzésével összefüggő szabályokról szóló 21/2015. (IX.2.) IM rendelet alapján a Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szerve környezettanulmány készítésére az adós lakóhelye szerinti
települési önkormányzat jegyzőjét kéri fel, aki a kijelöli a környezettanulmány előkészítéséért
felelős személyt. A környezettanulmány díja 5.400 Ft, az egyszerűsített környezettanulmány díja
2.700 Ft. Az adós a díjat a települési önkormányzat által megadott számlára fizeti be. A befizetett
díj kétharmada a Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szervét illeti meg.
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Általános igazgatás
A hatósági munka elengedhetetlen része az ügyiratkezelés.
2015 áprilisában majd 2019 júniusában végzett a Magyar Nemzeti levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára ellenőrzést a Hivatalnál, mely során ügyiratkezelés szabályosságát, rendezettségét vizsgálta. A vizsgálat szabálytalanságot nem tárt fel.
Ahhoz, hogy a Hivatal ügyiratkezelése szabályos, szakszerű és áttekinthető legyen elengedhetetlen a rendszeres selejtezés. Ennek kapcsán minden évben ütemezetten megtörtént azon
ügyiratok selejtezése, melynek őzrési ideje letelt és melyek nem képeznek maradandó értéket.
Évente nagyságrendileg 20-25 ezer darab ügyirat leselejtezése történt meg.
Dr. Bukács Annamária
irodavezető

Költségvetési, Gazdálkodási és Kistérségi Iroda
Költségvetési Csoport

A Karcagi Polgármesteri Hivatal Költségvetési Csoportjához 5 pénzügyi ügyintéző és 1 költségvetési csoportvezető tartozik.
A Költségvetési Csoport feladata a Karcag Városi Önkormányzat költségvetési rendeletének
és annak módosításainak, illetve a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves és háromnegyed
éves beszámolóinak, valamint zárszámadásának elkészítése.
Ellátjuk a Karcag Városi Önkormányzat, a Karcagi Polgármesteri Hivatal és a Karcag Városi
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi-számviteli, valamint operatív gazdálkodási feladatait. Rendszeres havi, negyedéves és éves adatszolgáltatásokat készítünk a Magyar Államkincstár és a Központi Statisztikai Hivatal felé, teljesítjük a bevallási kötelezettségeket a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal részére a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően.
Csoportunkhoz tartozik az állami támogatások igénylésével, módosításával és elszámolásával
kapcsolatos feladatok ellátása is.
Koordináljuk az Önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi feladatokat.
A Költségvetési Csoportnál dolgozó köztisztviselők rendszeresen teljesítik a közszolgálati továbbképzési követelményeket.
2019. január 1-től utolsó körös csatlakozóként Önkormányzatunknál is bevezetésre került az
ASP rendszer, mely a Gazdálkodás informatikai feldolgozásának munkafolyamatát teljes mértékben megváltoztatta. A Költségvetési Csoport minden tagja részt vett a Magyar Államkincstár és az
ASP Központ által szervezett oktatásokon, és az ASP rendszer alkalmazásáról sikeres vizsgát tett.
Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés. Ebből finanszírozza, és látja el
a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető
önként vállalt feladatokat.
A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere 2015-2019. években az
önkormányzati feladatellátáshoz igazodó feladatalapú támogatási rendszerben történt.
2010-2014. között az önkormányzati feladatellátás struktúrája jelentős változáson ment keresztül. Ezt követően 2015-2019. között az Önkormányzatnál maradt feladatok már csak kis
mértékben változtak, melyeket a fenntartott intézményhálózat megfelelően tudott kezelni.
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Az érintett években a költségvetési rendeletben megtervezésre kerültek a Karcag Városi Önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek
-- Karcagi Polgármesteri Hivatal
-- Városi Önkormányzat Városgondnoksága
-- Madarász Imre Egyesített Óvoda
-- Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár
-- Györffy István Nagykun Múzeum
kötelező feladatai, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott szociális és gyermekjóléti feladatok, valamint az önként vállalt feladatok ellátásához szükséges bevételek és kiadások,
az ésszerű és takarékos gazdálkodás követelményét szem előtt tartva.
A költségvetések megalkotásának fő irányvonalát 2015. és 2019. között a működés előző
évekhez hasonló színvonalon történő biztosítása, a folyamatban lévő fejlesztések megvalósítása,
az újabb pályázati lehetőségek kihasználása, valamint az ezekhez szükséges önerő biztosítása
jelentette.
Ebben az időszakban új elemként jelent meg a költségvetésekben a közbiztonsághoz kapcsolódóan a térfigyelő kamerarendszer kiépítése, működtetése és bővítése. Kiemelt feladat volt
az orvosi ellátás színvonalának megtartása, melyet az ügyeleti ellátás biztosításával, valamint a
háziorvos, gyermekorvos utánpótlást elősegítő orvosi ösztöndíj rendszer biztosításával kívánt
elősegíteni az Önkormányzat.
2015-től a szociális segélyezés terén bevezetésre került a települési támogatások rendszere.
2018-tól pedig a szociális rászorultságtól független, alanyi jogon nyújtott támogatásként bevezetésre került a babacsomag.
A választókörzetek településfejlesztési kiadásaira a költségvetésekben 2017-től külön keret
került meghatározásra.
A 2018. évben Önkormányzatunk átlagosan 11% béremelést hajtott végre az Önkormányzat
és a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartása alá tartozó intézményekben, valamint az
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál.
2015-2019. években számos sikeres projekt valósult meg vagy van folyamatban városunkban
a pályázatoknak, az uniós és a központi költségvetésből történt támogatásoknak, illetve a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének fejlődés és fejlesztések iránti elkötelezettségének köszönhetően.
Az egyes eredményeket, eseményeket, fejlesztéseket az illetékes irodák és az érintett költségvetési szervek beszámolói tartalmazzák.
A költségvetési főösszeg alakulását 2015-2019. között az alábbi táblázat mutatja:
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Az Önkormányzat vagyonának alakulását 2014-2018. között az alábbi táblázat mutatja:

Az Önkormányzat vagyona 2014. évtől 2018. év végére több mint 5,5 milliárd Ft-tal növekedett. A vagyon gyarapodása a sikeres pályázati projekteknek, valamint a saját forrásból
megvalósított fejlesztéseknek köszönhetően aktivált vagy folyamatban lévő beruházásokból,
felújításokból származik, de jelentős növekedést eredményezett a víziközmű vagyon jogszabályi
kötelezettségen alapuló vagyonértékelése is.

Gazdálkodási Csoport
Helyiséggazdálkodás
A helyiséggazdálkodási ügyekkel kapcsolatos ügyintézés a Költségvetési, Gazdálkodási és
Kistérségi Iroda Gazdálkodási Csoportjához tartozik. A Karcag Városi Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló Karcag Városi
Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (VI. 28.) rendelete 2019. április 27. 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 10/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Lakásrendelet), amely szabályozza az önkormányzati tulajdonban lévő lakásokkal és
helyiségekkel kapcsolatos feladatokat.
Az Önkormányzat tulajdonában jelenleg 133 db nem lakás céljára szolgáló helyiség van.
A helyiségek hasznosításáról minden alkalommal megadja véleményét a Gazdasági Tanácsadó Testület és Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi, Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága. Előkészítjük, majd a Képviselő-testület elé terjesztjük a nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásáról, a helyiség pályázat útján történő hasznosításáról, a helyiségre pályázatot benyújtott pályázók személyének kijelöléséről szóló előterjesztéseket.
Bérlő kiválasztásának feltételei
A Lakásrendelet alapján Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete látja el a bérbeadói
feladatokat, hatásköröket: dönt a helyiség pályázat útján történő bérbeadásának lehetőségéről,
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a pályázati feltételekről, a pályázatokat elbírálja, és dönt a pályázat nyerteséről. Továbbá dönt a
helyiség pályázaton kívüli bérbeadásáról, bérleti díj mértékéről, lakás, nem lakás céljára történő
bérbeadásának lehetőségéről.
A megüresedett nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőit lehetőség van pályázat útján,
vagy pályázaton kívül kiválasztani (pl.: ha a helyiséget a képviselő-testület írásbeli kérelemre
közösségi, városi érdekből adja bérbe).
A Gazdálkodási Csoportnál lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés folyamatos. A helyiségek hasznosítását a Gazdasági Tanácsadó Testület véleményezi. A Gazdálkodási Csoport előkészíti a nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról,
a helyiség pályázat útján történő hasznosításáról, a helyiségre pályázatot benyújtott pályázók
személyének kijelöléséről szóló javaslatokat, melyekről a döntést új bérleti jogviszony esetében
a Képviselő-testület hozza meg.
A bérleti jogviszony lejárat előtti meghosszabbítása a Pénzügyi, Fejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottsága hatáskörébe tartozik.
A döntés megszületését követően a Gazdálkodási Csoport aláírásra előkészíti a helyiségbérleti
szerződéseket, vagy hosszabbítás esetén azok módosítását, amelyet a Polgármester - mint Bérbeadó – köt meg a bérlővel. A helyiségbérleti szerződésben megállapodik a bérlővel a jogokról és
kötelezettségekről, a fizetendő bérleti díj és külön szolgáltatások díjainak összegéről, a bérleti díj
évenkénti emeléséről, a helyiség karbantartását, felújítását érintő kérdésekről, a bérleti jogviszony
időtartamáról.
Helyiségek esetén Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere átruházott hatáskörben dönt
a bérleti jogviszony felmondásának elfogadásáról, a szerződő fél adataiban történt változás esetén a módosításról, illetve székhely/telephely bejegyzéshez való hozzájárulásról.
A megkötött szerződésekről, módosításokról, felmondások elfogadásáról minden esetben
tájékoztatjuk a helyiségek üzemeltetőjét a Karcagi „Erőforrás” Kft.-t, és megküldjük részükre a
dokumentumokat.
Bérleti jogviszony időtartama, meghosszabbítása
A helyiségbérleti jogviszony időtartama a legtöbb esetben határozott időre szól. A bérleti
jogviszony lejártakor a bérlőnek lehetősége van írásban kérelmezni a bérleti joga időtartamának meghosszabbítását. A benyújtott kérelmet megvizsgáljuk. A meghosszabbításról ismételten
kikérjük a Gazdasági Tanácsadó Testület véleményét, majd a Pénzügyi, Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság dönt. A meghosszabbításnak megfelelően módosítjuk a helyiségbérleti szerződés vonatkozó részeit, majd aláírásra bocsátjuk.
Üzemeltetés
Az önkormányzati helyiségek üzemeltetője 2011. szeptember 1. napjától, hasonlóan a Karcagi „Erőforrás” Vagyonhasznosító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. A Kft. beszedi, és nyilván tartja
a bérleti díjakat, a külön szolgáltatások díjait, felszólítja a bérleti és külön szolgáltatási díjat határidőben nem fizető bérlőket a hátralék rendezésére, a 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 bérlőhalálával vagy a bérleti szerződés Bérbeadó általi felmondásával.
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Elidegenítés
Az önkormányzati bérlemények bérlőit elővásárlási jog és egyéb a fenti rendeletben foglalt
kedvezmények illetik meg.
Lakbér- és helyiségbérlet fizetési helyzete
A Lakásrendelet alapján a Polgármester, mint Bérbeadó megköti a 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 helyiségbér hátralékosokat az üzemeltető is felszólítja hátralékuk rendezésére, a díjhátralékok 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.
Egyéb feladatok
A Gazdálkodási Csoport a helyiségeken és az előbb felsoroltakon túl több esetben földterületek bérbe adását is intézi.
Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése esetében is a csoport intézi az Önkormányzat döntésének megfelelő feladatok végrehajtását. Elkészíti a pályázati kiírásokat és előterjesztéseket.
A már térítésmentesen tulajdonba adott ingatlanokra vonatkozóan minden évben tájékoztatási kötelezettsége van az Önkormányzatnak arról, hogy a célnak megfelelően hasznosítja
azokat. Ezeket a jelentéseket mindig az aktuális év december 31-ig kell megküldeni. Minden
jelentés elkészült, és a vagyontárgy jellegének megfelelő tulajdonosi joggyakorló részére a csoport által megküldésre került.
Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokkal folyamatosan tartja a csoport
a kapcsolatot. A cégeket érintő határozati javaslatokat előkészítik a Bizottságok és a Képviselő-testület részére. A Kft.-k egyszerűsített éves beszámolóihoz, a Felügyelő Bizottságok és az
ügyvezetői beszámolók elkészítéséhez a szükséges segítséget minden esetben megadják.
A csoport feladatai közé tartozik az önkormányzati vagyonkataszter vezetése is.
Az önkormányzat vagyonbiztosításával kapcsolatos feladatokat is a csoport látja el. Feladatuk
a biztosítás felülvizsgálata, egyeztetés a biztosítóval, illetve az intézményekkel, üzemeltetővel. Év
elején a vagyonbiztosítás felülvizsgálata, aktualizálása mindig megtörténik. A felmerült káreseteket folyamatosan bejelentik a biztosítónak, kárszakértővel is tartják a kapcsolatot. A szükséges
dokumentumok becsatolása mindig határidőben megtörténik.
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (X.31.) önkormányzati rendelete 2. számú mellékletének 6.2. pontján alapján a Képviselő-testület által átruházott
hatáskörben a jegyző dönt az önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában a lakcímbejelentéshez szükséges szállásadói hozzájárulás megadásáról. Az ehhez szükséges nyilatkozat
előkészítése is a csoport feladata.
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Kistérségi Csoport
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 2014. évi önkormányzati választások után 2014. november 4-én került sor az alakuló ülésre. A Társulás vezető,
közös döntéshozó szerve a Társulási Tanács, melynek tagja az öt tagtelepülés polgármestere,
azonos szavazati joggal. 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: Pádár Lászlóné Kenderes Város Polgármestere,
aki a Pénzügyi és a Közbeszerzési Bizottságnak az elnöki tisztségét is betölti, Guba László Kunmadaras Nagyközség polgármestere, aki egyben a Pénzügyi és a Közbeszerzési Bizottságnak
is tagja, valamint Molnár János, 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 2013ig. 2013. január 1-től a 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.
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 összegben.” A Suzuki SX4 típusú gépjármű beszerzése megtörtént 2013 áprilisában, amelynek működtetését az Emergency Service vállalta. Az egészségügyi
alapellátás és szakellátás szétválasztását követően 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
Karcag térfigyelő kamerarendszerének kiépítése: A Mötv. 13. § (1) bekezdés 17. pontjában a
helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé sorolja a település közbiztonságának biztosításában való közreműködést.
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Karcag Városi Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a település közbiztonságára, a bűnmegelőzésre és bűnüldözésre, illetve ezzel összhangban a város lakói biztonságérzetének növelésére. Erre tekintettel az önkormányzat saját forrásból kíván kiépíteni egy összesen 64 kamera
befogadására alkalmas térfigyelő rendszert. 2017. évben a kivitelezés elkezdődött és kiépítésre
került a kamerarendszer központi rendszere, ennek folytatásaként 12 térfigyelő kamera és 4
rendszám felismerő kamera került beüzemelésre. 2018-ban a bővítés elkezdődött és 18 db térfigyelő kamera került kiépítésre a város különböző pontjain. A Karcag Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének a Karcag Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.
(II.01.) önkormányzati rendeletében ismét betervezésre került a kamerarendszer fejlesztése,
amely ebben az évben 17 térfigyelő kamerát tartalmaz.
Szociális és gyermekjóléti ellátás
A Társulás által fenntartott intézmények az alábbi feladatokat látják el:
-- Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ által ellátott feladatok:
Fogyatékossággal élők nappali ellátása, idősek nappali ellátása, demens betegek nappali
ellátása, család-és gyermekjóléti központ, család-és gyermekjóléti szolgáltatások, Szociális étkeztetés szociális konyhán, házi segítségnyújtás, Falugondnoki, tanyagondnoki
szolgálat
-- Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény - Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása, átmeneti ellátás, demens betegek bentlakásos ellátása, egészségügyi alapellátás
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. Az Észak Alföldi Operatív Program
„Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg szakellátás fejlesztése” című pályázati felhívásra beadott „A karcagi egészségügyi alapellátás- 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 2014. év végére fejeződött be.
2018-2019. évben felújításra került a Horváth Ferenc úti Idősek Otthona pincerendszere,
amely során a pince födémcseréje valósult meg, valamint felújításra került az otthon főzőkonyhája is. A felújítás a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 56. cím 4. alcím Karcag Város fejlesztési feladatainak támogatása elnevezésű előirányzatból a Belügyminisztérium támogatásával valósult meg.
Támogatást nyert az önkormányzat szintén a Belügyminisztériumtól 2015-ben a Horváth Ferenc úti intézményben külső lift telepítésére is 20.000.000 Ft összegben, a lift és a hozzá szükséges liftház 2015-ben került átadásra.
-- Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Bölcsőde Intézménye - bölcsődei ellátás - Karcagi
Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekek Átmeneti Otthona - gyermekek átmeneti gondozása. Ez a bentlakásos intézmény 12 férőhellyel rendelkezik, ahol 0-18 éves korig látják el
a gyermekeket.
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-- Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ az alábbi feladatokat
látja el - Szociális alapszolgáltatások, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, család-és
gyermekjóléti szolgáltatás, időskorúak nappali ellátás, időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása, pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása, bölcsődei ellátás.
Az intézmények fejlesztésének érdekében a pályázati lehetőségeket folyamatosan figyelemmel kísérjük.
Szabóné Bóka Réka
költségvetési csoportvezető
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Kósáné Bene Hajnalka
kistérségi csoportvezető

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Karcagi Járási Hivatala
A „Közigazgatási- és Közszolgáltatás Fejlesztési Stratégia 2014-2020” című dokumentum a
„szolgáltató állam” koncepciójában megfogalmazottakkal összhangban tudjuk, hogy a XXI. századi közigazgatás elé támasztott nagyon fontos követelmény, elvárás a hatékony működés, az
ügyfelek, partnerek elégedettségét növelő gyors, a felesleges bürokráciát, adminisztratív terheket nélkülöző ügyintézés. A Karcagi Járási Hivatal is a megalakulása óta munkájának fókuszába
mindig az embert, az ügyfeleit, a partnereit helyezte. Hivatalunk értékrendjében központi gondolat az emberek minőségi szolgálata, a közigazgatás folyamatos fejlesztésének igénye.
A Karcagi járás (Berekfürdő, Karcag, Kenderes, Kisújszállás, Kunmadaras) a megye harmadik
legnagyobb járása. Közel 43 ezer fő lakos él járásunkban, az összterület: 85.725,1653 hektár.
A járási hivatalunk – a 2015. évben végrehajtott szerkezeti változás után - nyolc osztályra
tagozódik, amelyből háromnak (Építésügyi Osztály, Népegészségügyi Osztály, Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály) illetékességi területe kiterjed a Tiszafüredi, és a
Kunhegyesi járásra is, így összesen 19 településen látják el feladataikat.
Személyi feltételek:
Járási hivatalunk jelenlegi létszáma 105 fő, ebből nő: 81 fő (77%), férfi: 24 fő (23%), az átlagéletkor: 43, 49 év.
Középiskolai végzettséggel rendelkezik 22 fő, ez 21%, felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik 83 fő, azaz 79%.
Az eltelt öt év alatt 12%-os létszámnövekedés volt. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a 2013.
évben foglalkoztatott tisztviselők közül, a 88 főből 62 fő jelenleg is a hivatalunkban dolgozik.
Képzések:
2015. évtől tekintve három fő szerzett diplomát, felsőoktatásban jelenleg két fő tanul, ebből
egy fő miniszteri ösztöndíjas.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a kormányzati tanulmányokat öt fő végezte el, a közigazgatási tanulmányokat négy fő. Kormányablak ügyintézői végzettsége 21 főnek van.
Mobilitási programban (egyszerűsített hatósági ellenőrzés elvégzése):15 fő vett részt.
Tárgyi feltételeink:
A Karcagi Járási Hivatal hat településen nyolc épületben helyezkedik el. A megalakulás óta a
legjelentősebb lépés volt a Karcag, Ady Endre út 4. sz. alatti épület birtokba vétele 2015. július
02. napján, ahol négy osztályunk kapott helyet.
Dr. Fazekas Sándor és Varga Mihály miniszter urak közreműködésének köszönhető, hogy a
kormány az 1909/2013. (XII.5.) Kormányhatározatában a Kormányhivatal részére 258,6 millió
Ft beruházási forrást biztosított. Így a Karcag, Ady Endre út 4. sz. alatti épület az állam tulajdonába, és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal használatába került.
A felújítás során korszerű ügyfélszolgálati tér, munkavégzésre alkalmas irodák kialakítása,
vizesblokkok teljes felújítása, akadálymenetes közlekedés biztosítása, járólapok tejes cseréje,
festés-mázolás, nyílászárók javítása, új szalagfüggönyök, minden osztály részére irattár új polcokkal, a tető felújítása, külső falfestés, új fűtésrendszer kiépítése valósult meg.
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A magyar állam célja, hogy az állam szolgáltatásait igénybe vevő állampolgárok, hivatalos
ügyeiket egy helyen, egységes arculatú, modern, szolgáltató típusú integrált ügyfélszolgálatnál
tudják intézni. Járásunkban két kormányablak kialakítására nyílt lehetőség. 2015. december
21. napjától Karcagon nyolc munkaállomással, Kisújszálláson 2015. október 29. napjától négy
munkaállomással fogadjuk az ügyfeleket a kormányablakban. A karcagi kormányablak 33 millió forintba, a kisújszállási kormányablak kialakítása 26 millió forintba került, amelyek hazai és
uniós forrásokból tevődtek össze.
Az egyes adóügyi ügyfélszolgálati tevékenységeknek a kormányablakokban történő ellátásához szükséges intézkedésekről szóló 1325/2017. (VI.8.) Korm. határozatnak megfelelően 2017.
december 21. napjától Karcagon a kormányablakban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálat működik, melynek kialakítására a kormány bruttó 35 millió Ft-ot biztosított.

A 2018-as év mérföldkőnek tekinthető a járás informatikai rendszere szempontjából. Ebben
az évben sikerült elérni a számítástechnikai eszközök tekintetében azt a szintet, ahol a mindennapi munkát segítő eszközök a kornak megfelelő színvonalon állnak a munkatársak rendelkezésére. Ez azt jelenti, hogy 5 évnél régebbi munkaállomások már nincsenek használatban, több
mint 50 munkaállomás cseréje történt meg.
Jelentős eredmény, hogy a Foglalkoztatási Osztályon megtörtént a sávszélesség bővítés, így a
korábbi 10 Mb/s helyett 30 Mb/s-os sávszélességgel használható a rendszer. Ez a bővítés folytatódik a kirendeltségek és a Karcag, Ady E. u. 4. szám alatti osztályok vonatkozásában is.
Tevékenységünkről:
Ügyfélfogadási idő a Kormányablak osztályon heti 40 óra: Hétfő: 7.00-16.00 óra, Kedd: 8.0016.30 óra, Szerda: 8.00-16.30 óra, Csütörtök: 10.00-18.00 óra, Péntek: 8.00-14.00 óra, a többi
osztályon pedig: Hétfő: 8.00-17.00 óra, Kedd-, Szerda: 8.00-16.30 óra, Csütörtök: 13.00-16.00
óra, Péntek: 8.00-12.00 óra. A hétfői és a csütörtöki nyitva tartással segíteni kívánjuk a dolgozó
állampolgárok ügyintézését, melyhez társul, és mindenki részére lehetőség az internetes vagy
telefonos időpontfoglalás is.
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Feladataink bővülésével arányosan, folyamatosan emelkedett az ügyfeleink, s az elsőfokú
döntéseink száma. 2015. évben 86.272 fő ügyfelet fogadtunk, míg 2018. évben 92.562 főt.

2015-től tekintve 2018. év végére 181%-ra növekedett az első fokú döntések száma, amely
egyértelműen mutatja a hatékonyabb feladatellátásunkat.
Szakmai munkánkat jelentősen érintette az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény 2018. január 1. napjával történő hatályba lépése, alkalmazása.
A 2018. év másik kiemelkedő és járási hivatalunk minden osztályának munkáját átfogóan
érintő feladat volt az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó belső folyamatok kidolgozása,
megvalósítása, amelyet a jelenlegi feltételeknek megfelelve sikeresen működtetünk. Az elektronikus ügyintézés jelentős többletfeladatok ad az ügyintézőknek, de tudjuk, hogy az ügyfélközpontú és szolgáltató szemléletű közszolgálati tevékenység hatékonyságának növeléséhez
szükséges az információs és kommunikációs technológiákban rejlő lehetőségek kihasználása,
alkalmazása. A hatékonyabb működéshez a szakrendszerek és az elektronikus ügyintézést szolgáló rendszerek (pl.: POSZEIDON, Hivatali kapu, Cégkapu, stb.) összehangolása elengedhetetlenül szükséges. Sikerként könyvelhetjük el, hogy járási hivatalunk az e-ügyintézésben nagyfokú előrelépést tett az eltelt időszakban.
1. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
Székhely:
E-mail címe:
Központi telefonszám:
Osztályvezető:

5300 Karcag, Ady E. u. 4.
karcagjh.ebaeu@jasz.gov.hu
06/59-795-244
Dr. Kovács Tibor járási főállatorvos

Az osztály fő tevékenységei az élelmiszerlánc-felügyeleti, az állategészségügyi és állatvédelmi
feladatok köré csoportosíthatóak. A feladatok nagy részét a szakmai felügyeleti szerv által előre
meghatározott munkaterv szerint végezzük, ehhez adódnak az egyedi ügyek, kérelmek, esetek.
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a) Élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok:
Élelmiszerlánc-biztonsági feladataink keretében jogszabályok által meghatározott esetekben
engedélyezzük, nyilvántartásba vesszük az élelmiszer- és takarmányvállalkozási tevékenységet.
Ezen engedélyezések száma az elmúlt években rohamosan emelkedett, 2018. évben 155 esetben
történt ilyen jellegű engedélyezés.
Folyamatosan ellenőrizzük az élelmiszer-vállalkozások tevékenységét, ami az utolsó 5 év átlagában 420 ellenőrzést jelentett évente, 2018. évben 432 vállalkozást ellenőriztek a hatósági
állatorvosok.
Rendszeres jelleggel ellenőrizzük a járványügyi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi előírások betartását az élelmiszerek termelésének, előállításának, feldolgozásának, tárolásának, szállításának és forgalomba hozatalának valamely szakaszában, illetve az
ennek során közreműködő személyekre vonatkozó egészségügyi alkalmassági és higiénés előírások betartását. Ezen ellenőrzések száma 2018. évben 185 volt.
Kiemelt figyelmet fordítunk az emberi fogyasztásra szánt állatokat és élelmiszereket kísérő
bizonyítványok, okiratok ellenőrzésére. Az elmúlt években átlagosan 250 esetben végeztek kollégáink ilyen jellegű ellenőrzést.
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 ellenőrizzük.
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 is ellenőrzik a hatósági állatorvosok.
Örömmel mondhatjuk ki, hogy jelentős hiányossággal nem találkoztunk ellenőrzéseink során.
Az elmúlt évek eseményei azt bizonyítják, hogy az osztály gyors, hatékony munkája és az
ügyfelek együttműködése sikeres feladatvégzést eredményezett.
b) Állategészségügyi és állatvédelmi feladatok:
Az osztály jelentős számban engedélyezte az állatversenyeket,- kiállításokat, vásárokat. Az
elmúlt 5 évben enyhe emelkedő tendenciát mutatnak az ilyen jellegű rendezvények, 2018. évben
35 esetben kértek tőlünk engedélyt.
Kiemelten fontos és betartandó feladat a járművek élőállat-szállítás céljára történő használatának, illetve ezen járművek mosását és fertőtlenítését végző helyeknek, valamint az állati eredetű mellékterméket szállító járműveknek az ellenőrzése.
A járványok megelőzése érdekében elengedhetetlenül fontos ez idegen állományból származó állatok fogadására kiválasztott elkülönítők (karanténok) figyelemmel kísérése, valamint az
állatok elkülönítésének (karanténozásának) feltételeiről szóló eseti engedély kiadása. A karanténozással kapcsolatban az elmúlt években folyamatos felvilágosító munkát végeztünk, mert
bár jogszabály által is előírt és kötelező, sajnos nagyon sok hiányossággal találkozunk. Mindenképpen sikernek könyvelhető el, hogy ezen engedélyezéseink száma fokozatosan emelkedő
tendenciát mutat, s tapasztaljuk, hogy az állattartók komolyan veszik e kötelezettségüket. A
tavalyi évben 65 karantén engedélyt adtunk ki.
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Az 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 is ellenőrizzük.
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 ellenőrizzük. Ez a 2015-2019. időszakban átlagában évi 390 ellenőrzést jelentett, 2018-ban 382 ellenőrzést végeztek az osztály munkatársai.
Az élő állat kereskedelméhez az állat szállításának megkezdése előtt megvizsgáljuk a származási hely állatállományát, a szállítandó állatokat, a szállítóeszközt, igazoljuk az állat állat-egészségügyi forgalomképességét és kiállítjuk a szállításhoz szükséges okiratot.
Igazoljuk az állatállomány betegségektől, fertőzésektől való mentességét. 2018. évben 1225 db
mentességi igazolást állítottunk ki.
Emberről állatra vagy állatról emberre terjedő betegségek fellépése, illetve gyanúja esetén
kölcsönös tájékoztatás mellett együttműködünk a népegészségügyi államigazgatási szervekkel.
Elrendeljük 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 meghatározzuk annak módját. Az elmúlt 5 évben ritkán ugyan, de történtek ilyen jellegű intézkedéseink lépfene, nyugat- nílusi láz,
brucellózis, prion fertőzöttség miatt.
Részt veszünk az állatok azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakításában és működtetésében, valamint ellátjuk az állatok azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatos ellenőrzési feladatokat. Ez a 2015-2019. közötti időszakban átlagában évi 280 ellenőrzést jelentett, 2008.
évben 312 ilyen jellegű ellenőrzést végeztek hatósági állatorvosok.
Állatbetegség megelőzése, megállapítása, továbbterjedésének megakadályozása, kártételének csökkentése, felszámolása érdekében, továbbá a betegség természetéhez és elterjedtségéhez
mérten állat-járványügyi intézkedéseket rendelünk el a veszély elhárításához szükséges mértékben és ideig.
Az állattartók számára fontos, hogy lehetőségünk van az esetleges kártalanításra való jogosultságról és annak mértékéről dönteni. A 2018. évben 17 esetben hoztunk kártalanításról szóló
határozatot, több tízmillió forintról.
Szakhatósági állásfoglalást készítünk állattartó létesítmények építése, használatbavétele tárgyában. Ez a 2018. évben 55 esetet jelentett.
Fontos feladatunk az illetékességi területünkön működő szolgáltató állatorvosok tevékenységének az ellenőrzése is.
2. Építésügyi Osztály
Székhely:
E-mail címe:
Központi telefonszám:
Osztályvezető:

5300 Karcag, Ady Endre u. 4.
karcagjh.epugy@jasz.gov.hu
06/59/795-262
Monori Sándor

Illetékességi terület: Karcag, Berekfürdő, Kunmadaras, Kisújszállás, Kenderes, Abádszalók,
Kunhegyes, Nagyiván, Tiszabura, Tiszabő, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszagyenda, Tiszaigar, Tiszaörs, Tiszaroff, Tiszaszentimre, Tiszaszőlős, Tomajmonostora települések.
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Az Építésügyi Osztály az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 1. § (2) bekezdésében foglaltak alapján ellátja az elsőfokú építésügyi hatóság feladatokat.
Az osztály az építésügyi feladatok területén 2015.01.01–2019.06.30 időszakban az alábbi döntéseket hozta:
-- Kiadott építési engedélyek száma: 119 db
-- Kiadott használatbavételi engedélyek száma: 50 db
-- Balesetveszélyes állapot megszüntetése épületeknél (bontással vagy helyreállítással): 339 db
Kiemelt beruházások:
Építési engedélyt adtunk tanuszoda építéshez Abádszalókon, vízmű gépház építéséhez Berekfürdőn, tornaterem építéséhez Tiszabőn és Tomajmonostorán, szennyvíztisztító üzem bővítéséhez Kunmadarason, vízkezelő épület építéséhez Tiszafüreden és általános iskola bővítéséhez
Karcagon (összesen 7 db).
Használatbavételi engedélyt adtunk elkészült- perontetőkre és pályafenntartó épületre Kisújszálláson, szennyvíztisztító telep bővítéséhez Abádszalókon és vízmű gépház építéséhez Berekfürdőn (összesen 4 db).
Az Osztály az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 3. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján
ellátja az elsőfokú építésfelügyeleti hatóság feladatokat:
Építésfelügyelet területén elvégzett feladatok száma a 2015.01.01 - 2019.06.30. időintervallumban:
-- Szabálytalan építési tevékenységek megszüntetése érdekében hozott döntések száma: 136 db
-- Kivitelezések helyszíni ellenőrzése: 226 db
-- Elektronikus építési naplók ellenőrzése távoli eléréssel: 901 db
-- Egyszerű bejelentések száma: 125 db
-- Lefolytatott hatósági ellenőrzések száma: 740 db
Kivitelezéseken általánosan előforduló hibák, hiányosságok:
A leggyakoribb hiba továbbra is az építési napló nem megfelelő vezetése. Sok esetben csak
azok a dokumentumok vannak feltöltve az e-napló mellékleteként, melyek nélkül az alkalmazás
nem engedi a napló megnyitását. A napi bejegyzések is hiányosak, tartalmilag nem megfelelőek,
sok esetben nem naprakészek. Az e-napló ellenőrzései során az esetek 80%-ában további intézkedésre kerül sor valamilyen hiányosság vagy szabálytalanság miatt.
Gyakran előfordul, hogy a kivitelezők a Magyar Kereskedelmi- és Ipar Kamarai regisztrációval nem rendelkeznek, vagy ha igen az nem megfelelő. Sok esetben nincsenek szakági felelős
műszaki vezetők alkalmazva.
A lakóépületek építése terén egyre többször találkozunk gyenge minőségben- és szakszerűtlenül végzett kivitelezésekkel, de nem a saját részre történő kivitelezések esetében.
Szabálytalan építési tevékenységek okai:
Legtöbb esetben az építési helyen kívül létesített, építési engedély nélkül építhető épületek,
építmények miatt kapunk bejelentést. Ezek túl közel épültek a szomszédhoz, vagy az utcafrontra
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a szükséges védőtávolságok betartása nélkül. Ritkábban előforduló eset, hogy építési engedélyhez vagy egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet végeznek engedély vagy bejelentés
nélkül.
Az Építésügyi Osztály tevékenységében az elmúlt négy évben ellátandó új feladatok:
2016-ban kormányzati döntés alapján bevezetésre került a 300 m2 alatti lakóépületeknél, hogy
építési engedély helyett úgynevezett egyszerű bejelentéssel felépíthetőek, amely igen kedvezően
érintette az építkezni vágyókat.
2017-től a bejelentések formai ellenőrzése és az épület elkészültét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállításának feladata átkerült a járási hivatalokhoz. Ugyan ebben az évben a 300 m2-t
meghaladó lakóépületek is belekerültek ebbe a körbe.
2018. évet érintő változások közül a legfontosabb, hogy a végrehajtási eljárási cselekmények
végrehajtása a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz került, ezért a végrehajtási szakaszban lévő jókarbantartási eljárásokat át kell tenni a NAV-hoz. Eddig 94 db ügy átadására került sor.
3. Foglalkoztatási Osztály
Székhely:
E-mail cím:
Központi telefonszám:
Osztályvezető:

5300 Karcag, Madarasi út 27.
karcagjh.fogl@jasz.gov.hu
06-59/795-168
Domokos Gyula

A Foglalkoztatási Osztály legfontosabb feladatai a munkaerőigények feltárása, munkaközvetítés, kapcsolattartás a vállalkozásokkal, álláskeresési ellátások megállapítása és folyósítása,
álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatok ellátása, hazai és uniós munkaerőpiaci programok működtetése, foglalkoztatás bővítő támogatások magállapítása, képzési támogatások és humánszolgáltatások nyújtása, közfoglalkoztatás szervezése és ellenőrzése, közfoglalkoztatási támogatások megállapítása.
Az osztály a fent felsorolt feladatainak ellátásával hozzájárul a Pénzügyminisztérium által
meghatározott foglalkoztatáspolitikai célkitűzések megvalósításához. A 2015-2019. közötti
időszakban hangsúlyos feladat volt a munkaerőhiány kezelése, amely során kiemelt figyelmet
kellett fordítani a bejelentett álláshelyek jellemzőire, az álláskeresők kompetenciáinak a munkáltatói igények szerinti fejlesztésére, a kereslet-kínálat találkozásának elősegítésére, a gazdasági
szereplők szükségleteire reagáló munkaerőpiaci képzések szervezésére, valamint ezen igények
gyors kiszolgálására.
2015-től 2019/I. félévéig a 18.126 fő foglalkoztatására vonatkozóan tártunk fel munkaerőigényeket, melyekre 31.271 munkaközvetítést végeztünk.
A GINOP-5.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” című kiemelt projekt célja egyrészt az
álláskeresők és inaktívak, különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának
javítása, nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésének támogatása, másrészt a közfoglalkoztatásból a
versenyszférába való átlépés elősegítése azon közfoglalkoztatottak esetében, akik képessé tehetők és készek munkát vállalni a versenyszférában. 2019/I. félévéig a projekt keretében képzési
támogatásban részesült 97 fő, bér- és bérköltség támogatásban részesült: 868 fő, vállalkozóvá
válás támogatásában részesült 115 fő, lakhatási támogatásban részesült 32 fő.
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Az Ifjúsági Garancia Rendszer és a keretében megvalósuló GINOP 5.2.1-14-2015-00001
munkaerőpiaci program célja, hogy azon 25 év alatti fiatalok számára, akik nem tanulnak, nem
dolgoznak, a foglalkoztatási szolgálatnak meghatározott időn (6, ill. 4 hónapon) belül valamilyen konkrét lehetőséget kell felajánlani az elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre, vagy
a tanulásra. A cél az, hogy a nem foglalkoztatott fiatalok minél rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül, illetve hogy személyre szabott segítséget
kapjanak a munkaerőpiaci helyzetük javításához. A program keretében 234 fő részesült képzési
támogatásban, 881 fő bér- és bérköltség támogatásban, 26 fő vállalkozóvá válás támogatásában
és 40 fő lakhatási támogatásban.
A GINOP 6.1.1-15-2015-00001. „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése”
című kiemelt projekt keretében alacsony iskolai végzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése valósul meg, amelynek célja az ügyfél elhelyezkedésének vagy munkahelye megtartásának
elősegítése szakképesítésre való felkészítéssel, vagy az adott munkakör ellátásához szükséges
szakmai ismeretek nyújtásával. Az elmúlt időszakban hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
keretében több ütemben szerveztünk képzéseket, melyeken 593 fő vett részt. A tanfolyamok
időtartama alatt a hallgatók közfoglalkoztatási jogviszonyban álltak, a képzést megelőző, illetve
követő időszakban munkát végeztek.
TOP-5.1.1-15-JN1-2016-00001 „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések megvalósítása
Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című program célja, hogy a megyei szinten létrejövő foglalkoztatási együttműködés, partnerség (paktum) hozzájusson azon forrásokhoz, melyek segítségével – kialakított stratégia mentén – képzési és foglalkoztatási programjait megvalósíthatja. A
megyei paktum a kiemelt beruházásokra, valamint a turizmus, szociális ellátás és egészségügy
ágazatokra koncentrál. Illetékességi területünkön 2019/I. félévéig a projekt keretében képzési
támogatásban részesült 14 fő, bér- és bérköltség támogatással 71 fő elhelyezkedését támogattuk,
vállalkozóvá válás támogatásában részesült 1 fő.
A TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00005 „Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a
Karcagi járásban” című projekt keretében helyi szinten foglalkoztatási együttműködés, partnerség (helyi paktum) jött létre a Karcagi járás területén. A projektet Karcag Városi Önkormányzat
és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal valósítja meg konzorcium keretében. A
paktum tagja a járás valamennyi települési önkormányzata, valamint roma nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek, képző intézmények és vállalkozások. A projekt keretében 2019/I.
félévéig képzési támogatásban részesült 32 fő, bér- és bérköltség támogatással 260 fő elhelyezkedését támogattuk, vállalkozóvá válás támogatásában részesült 12 fő.
Az osztály feladatai közé tartozik a közfoglalkoztatás szervezése és ellenőrzése, valamint a
közfoglalkoztatási programokba történő munkaközvetítés is. 2015-től 2019/I. félévéig járásunkban összesen 7.879 fő foglalkoztatására kötöttünk hatósági szerződést járási startmunka-,
valamint hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok támogatására. Magas hozzáadott
értékű közfoglalkoztatási program keretében épült fel Berekfürdőn egy zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzem is, melynek átadására 2019 áprilisában került sor. A programok működtetése
során fontos szempont, hogy a közfoglalkoztatás átmeneti megoldásként funkcionáljon, ezért
2016–tól eredményesen működtettük a „Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” elnevezésű
központi munkaerőpiaci programot, melynek keretében 138 fő közfoglalkoztatott elhelyezkedését támogattuk az elsődleges munkaerőpiacra.
A „Nyári diákmunka” című központi munkaerőpiaci programban 2015-től 2019/I. félévéig
444 fő 16-25 év közötti életkorú diák jutott munkalehetőséghez járásunk területén.
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A munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtásával az állami foglalkoztatási szerv a hátrányos helyzetben lévő regisztrált álláskeresők munkaerő-piaci esélyeinek növelését, foglalkoztatási helyzetük javítását kívánja segíteni. Az inaktívak mind szélesebb rétegeinek munkaerőpiacra történő
bevonása érdekében hatékony tanácsadásokon, szolgáltatásokon keresztül térítésmentesen biztosított lehetőséget az álláskeresőknek elhelyezkedési problémáik megoldására.
Az összehangolt intézkedések és a kedvező munkaerőpiaci folyamatok eredményeként Karcag járásban az álláskeresők létszáma és aránya az elmúlt öt évben jelentősen csökkent:
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Partnereikkel történő kapcsolattartás minőségét, és egyre javuló tendenciáját jól szemléltetik
a 2012. óta működtetett CAF minőségbiztosítási rendszer mutatói, melyek közül a legfontosabb
a Partnerelégedettségi mutató, melynek értéke 2015-ben 87,36%, 2016-ban 89,66%, 2017-ben
89,99% volt.
4. Földhivatali Osztály
Székhely:
Központi telefonszámok:
E-mail cím:
Osztályvezető:

5300 Karcag Ady Endre u. 4.
59/795-240 és 59/795-250
karcagjh.foldhiv.@jasz.gov.hu
Huszárné Hajdu Mária

A Földhivatali Osztály alapfeladatai:
-- ingatlan-nyilvántartás vezetése
-- földhasználati nyilvántartás vezetése
-- földminősítési, földvédelmi, földhasznosítási előírások érvényesítése
-- földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről és mezőgazdasági üzemközpontokról nyilvántartás vezetése (földműves nyilvántartás)
-- telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása
-- földhasználati szerződések hatósági jóváhagyása
-- földmérési feladatok körében az állami alapadatok nyilvántartása, kezelése
továbbra is változatlanok megmaradtak, majd 2017. évtől az alábbiakkal bővült:
-- családi gazdaságok nyilvántartása
-- TakarNet felhasználók ellenőrzése
-- biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzése
-- őstermelők ellenőrzése
-- mezei őrszolgálat nyilvántartása, döntés állami hozzájárulás mértékéről
A Földhivatali Osztály kiemelt feladatai voltak:
2015. évben
Haszonélvezeti jogok vizsgálata
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő
egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 108.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján, a nyilvántartásunkban lévő valamennyi külterületi és zártkerti
termőföld ingatlan tulajdoni lapja átvizsgálásra került (22.722 db tulajdoni lap), majd az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény szerint az eljárást lefolytattuk és a megszűnő
haszonélvezeti jog és használat joga törlésre került.
Részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése
A termőföld tulajdonosoktól beérkezett, önálló földrészlet kialakítására irányuló kérelmek
alapján a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft által finanszírozott eljárásokat lefolytattuk.
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Település

Hrsz (db)

Terület (ha)

Tulajdonos (fő)

Kérelmező (fő)

Berekfürdő

3

25,87

21

3

Karcag

115

1164,08

1280

322

Kenderes

52

1039,91

1955

216

Kisújszállás

172

3106,06

2428

1010

Kunmadaras

47

519,91

1601

165

Összesen:

389

5855,84

7285

1716

2016. évben
Zártkertek művelés alóli kivonása
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 89/A.§-a alapján a tulajdonos
2017. december 31-ig kérhette az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését.
Illetékességi területünkön 343 db földrészlet, összesen 46,1434 ha terület került kivonásra.
Tanyák villamosítása program
A tanyák helyének pontos meghatározásában, adatok szolgáltatásában, valamint a keletkezett
kérdőívek számítógépre történő felvitelében vettünk részt.
2017. évben
„Földet a gazdáknak!” program
A termőföld árverések eredményeként 209 db okirat került benyújtásra, továbbá a 3 ha alatti
állami termőföldek értékesítése kapcsán további 190 db szerződés.
Meghirdetett földterület (ha)

Értékesített földterület (ha)

Karcag

Település neve

6212,8855

2553,2494

Kenderes

879,1988

637,0831

Kisújszállás

5947,3797

1413,7148

Kunmadaras

824,8723

773,5720

2018. évben
Hivatal által befejezendő, részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon
megszüntetése
A Karcagi Járásban, Karcag város külterületén 78 db földrészletet érintően folytattuk le a
megosztási eljárásokat.
Az eljárás során valamennyi földrészlet esetében elvégeztük a keretméréseket, a gazdászi
helyszíneléseket, lefolytattuk a sorsolási eljárásokat, amely 3 esetben közjegyző előtt történt, elkészítettük a változási munkarészeket, az ingatlan-nyilvántartásban a változásokat átvezettük és
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a kialakított földrészletek a tulajdonosok részére kitűzésre, valamint a helyszínen bemutatásra
kerültek.
A 78 db földrészlet megosztásával 457 db új földrészlet alakult ki, ezzel 453 db megosztás
iránti kérelem került teljesítésre, amely 968 fő tulajdonjogát érintette.
A megosztások eredményeként 2302 darabbal megnövekedett az illetékességi területünkhöz
tartozó földrészletek száma. A változást az alábbi diagram mutatja be.

6. Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
Székhely:
Központi telefonszám:
E-mail címe:
Osztályvezető:

5300 Karcag, Kossuth tér 1.
06/59/795-150
karcagjh.gyam@jasz.gov.hu
Kissné Szendrei Judit

A Gyámügyi és Igazságügyi Osztálynak a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvényben foglaltak alapján fő feladata a gyermekek védelmét biztosítani a gyermekek mindenekfelett álló érdekét figyelembe véve és a törvényben elismert jogaikat biztosítva.
A gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedéseink a védelembe vétel,
családba fogadás, az ideiglenes hatályú elhelyezés, a nevelésbe vétel, a nevelési felügyelet elrendelése, az utógondozás elrendelése és az utógondozói ellátás elrendelése és 2015. január 01.
naptól, a megelőző pártfogás elrendelése.
Pénzbeli ellátások a gyermektartásdíj megelőlegezése és az otthonteremtési támogatás megállapítása.
A 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.
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Más szervek megkeresésére eseti gyám és eseti gondnok kirendelések és a kapcsolattartási
ügyek, amelyek érinthetnek családban nevelkedő és szakellátott (intézeti keretek között nevelkedő) gyermekeket is.
2017. január 01. naptól a helyettes gyermekvédelmi gyámok kirendelése tekintetében került
sor feladatváltozásra. A gyámhatóság a nevelt gyermekek számára a gyermekvédelmi gyám
kirendelésével egyidejűleg - a gyermekvédelmi gyám távolléte, vagy feladatai ellátásában való
tényleges akadályoztatása esetén az azonnali döntést, intézkedést igénylő ügyekben a helyettesítés megoldása érdekében - helyettes gyermekvédelmi gyámot kell rendeljen.
2017. szeptember 06. naptól bekövetkezett szervezeti változás következtében osztályunk elnevezése megváltozott, kibővült az igazságügyi feladatok ellátásával.
2017. január 01. naptól került a megyeszékhelyről a járási hivatalhoz ezen szakterület, amelyet 2017 decemberétől, fenti országos szervezeti változás következtében osztályunk lát el. Ez a
jogi segítségnyújtással és az áldozatsegítéssel összefüggő feladatellátást jelenti, amelyet Karcagon és a Kisújszállási kirendeltségen is közvetlenül intézünk.
2018. január 01. naptól a gyermek és büntetés-végrehajtási intézetben, vagy javítóintézetben
lévő szülője együttes elhelyezéséhez kapcsolódóan jelentkeztek új feladatok a részünkre. Ennek
keretében döntünk a gyermeknek a büntetés-végrehajtási intézet anya-gyermek részlegén vagy
a javítóintézet fiatalkorú és gyermeke együttes elhelyezését biztosító részlegén történő elhelyezéshez való hozzájárulásról vagy annak megtagadásáról, véleményt adunk a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának vagy a javítóintézet igazgatójának megkeresése alapján a
gyermeknek a szülővel történő együttes elhelyezéséről, és a büntetés-végrehajtási intézet parancsnokának vagy a javítóintézet igazgatójának az együttes elhelyezés megszüntetésére vonatkozó döntése alapján rendelkezünk a gyermek kiadásáról.
Az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével hatáskörünkbe utalt – öt éven keresztül tartó
– szakmai feladat az ügyei vitelükben teljesen akadályozott személyeknek a kötelező felülvizsgálati ügye volt, mely 2018. december 31. nappal lezárult és melynek eredményeként néhány
gondnokolt személy ismét cselekvőképessé vált. Jelentős változás, hogy nem tekinthető véglegesnek a cselekvőképtelenség állapota, azt felül kell vizsgálni.
2018. január 01. napjától az elektronikus ügyintézés lépett hatályba, amely mind az ügyfelek,
az ezúton kapcsolattartásra kötelezett gazdálkodó szervezetek és a hivatal számára is egy új
kihívást jelentett, de sokkal gyorsabb és költségtakarékosabb, mint a postai úton történő kapcsolattartás. Az ügyfeleknek ez egy lehetőség, amellyel a mi ügyfélkörünk azonban még nem él,
technikai adottságok hiányában, de javasolt a jövőben ennek alkalmazása a részükről is, a gyors
és kényelmes ügyintézés érdekében.
Fentieken túlmenően rendszeresen felkértek bennünket a rendőrkapitányság munkatársai
éjszakai, pénteken vagy szombaton 20.00-02.00 óra között tartandó szórakozóhely ellenőrzésen
a Karcagi járás területét érintően, melyen - lehetőségeinkhez mérten - aktívan részt is vettünk.
A szakmai munka eredményes, hatékony és gyors, hiszen megnőtt a 8 napon belül elintézett
ügyeink száma, legyen az eljárás, akár kérelemre, akár hivatalból induló. Ezen változás az érintett időszakban következett be, már 2016. január 01. naptól a bürokráciacsökkentés jegyében.
2018. január 01. naptól lépett hatályba az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény,
mely az Alaptörvénynek megfelelő, az ügyfelek jogait és jogos érdekeit garantáló, magas színvonalú, korszerű, az eljárások gyors lezárását és az időszerűséget biztosító, hatékony, átlátható és
kiszámítható működéséhez szükséges hatósági eljárásjogi kereteket biztosít.

91

6. Hatósági Osztály
Székhely:
Szervezeti egység kirendeltségeinek címe:
Ideiglenes ügysegéd helye:
Központi e-mail cím:
Központi telefonszám:
Osztályvezető:

5300 Karcag, Kossuth tér 1.
5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.
5331 Kenderes, Szent István út 56.
5321 Kunmadaras, Kossuth tér 1.
5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
karcagjh.hatosag@jasz.gov.hu
06 59 795-155
dr. Lévai Olga, hivatalvezető-helyettes

A Karcagi Járási Hivatal Hatósági Osztály tisztviselői Karcag székhelytelepülésen, Kisújszállás, Kenderes, Kunmadaras kirendeltségeken a Városházák épületeiben látják el a feladataikat,
valamint heti egy alkalommal (szerda: 9-11 óráig) Berekfürdő településen ideiglenes ügysegéd
fogadja az ügyfeleket.
Az osztályon dolgozó tisztviselők szociális hatósági feladatkört és szabálysértési hatósági feladatkört látnak el.
a) Szociális ellátások
A szociális ellátásokkal kapcsolatos igénylések (aktív korúak ellátása - foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás – közgyógyellátás, ápolási díj, gyermekek otthongondozási díja, időskorúak járadéka, egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultság, hadigondozotti ellátás) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény rendelkezései alapján kerülnek elbírálásra.
A feladatot ellátó ügyintézők havonta átlagosan 1.487 fő rászoruló ellátásáról gondoskodnak,
akiknek más jövedelemforrásuk nincs.
Az ellátottak 40-42 %-a (kb. 576 fő) karcagi, 30-31 %-a (kb. 425 fő) kunmadarasi, 12-14 %-a
(kb. 192 fő) kenderesi, 9-11 %-a (kb. 151 fő) kisújszállási állampolgár.
Havonta átlagosan 42.893.808 forint, évi 514.725.698 forint szociális ellátás kiutalásáról döntenek az osztály tisztviselői. Évente átlagosan 6.892 db határozat meghozatalára volt szükség.
2015. március 01. napjától az Önkormányzatok hatásköréből átkerült az aktív korúak ellátása
a járási hivatalok hatáskörébe, mely feladatellátásában 3.248 db ügyiratot vettünk át, melyből
ellátásban részesülő személy 2.480 fő volt.
2019. január 01. napjától bevezetésre került a gyermekek otthongondozás díja (GYOD) elnevezésű ellátás. GYOD-ra jogosult az a vér szerinti vagy örökbefogadó szülő, aki önellátásra
képtelen súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg gyermekéről gondoskodik. A jogosultság a
gyermek életkorától függetlenül megállapítható. A GYOD összege 2019. évtől bruttó 100.000
forint.
A hadigondozotti ellátásokkal kapcsolatosan problémát jelentett, hogy a járadék megállapításának esetében megyék között eltérő a gyakorlat. A rokkantság hadi eredetének bizonyítása
esetében egyes megyék elfogadják kizárólagosan az ügyfél nyilatkozatát, más megyék (a miénk
is) a jogszabályban meghatározottaknak megfelelően okirati bizonyítást ír elő.
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Szociális ellátás

2015.

2016.

2017.

2018.

Ápolási díj bruttó
összege (a levont
járulékot is
tartalmazza)

250.442.039 Ft 256.295.944 Ft 271.930.389 Ft 276.521.249 Ft

Időskorúak járadéka

13.554.450 Ft

13.403.510 Ft

16.137.483 Ft

16.305.995 Ft

Foglalkoztatást
helyettesítő támogatás 362.752.937 Ft 313.021.597 Ft 259.824.048 Ft 149.233.937 Ft
(FHT)
Egészségkárosodási
és gyermekfelügyeleti 33.076.199 Ft
támogatás (EGYT)
Összesen

46.046.182 Ft

51.978.010 Ft

37.505.790 Ft

659.825.625 Ft 628.767.233 Ft 599.869.930 Ft 479.566.971 Ft
Kifizetett szociális ellátások

b) Egyéb hatósági ügyek
A Hatósági Osztály tisztviselői – kiemelt jelentőséggel – az alábbi hatósági ügyekben járnak el:
A levegőtisztaság védelmi eljárásokban – a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.)
Kormányrendeletet alapján – a járási hivatal jár el első fokon, mint környezetvédelmi hatóság.
A járási hivatal, mint környezetvédelmi hatóság részéről a háztartási szilárd tüzelőanyaggal
üzemelő tüzelőberendezések működtetésének hatósági ellenőrzése a legfontosabb ellátandó
feladatkör. Legtöbb esetben a kivizsgálandó bejelentés tárgya, hogy szabálytalan anyagokat
(műanyagot – műanyag flakont, gumit, kezelt fát, nagy mennyiségű papír hulladékot, kartonpapír, csomagolópapír, ruhákat, egyéb szemetet, stb.) égetnek a háztartási tüzelőberendezésében.
Ezeket az anyagokat tilos otthon elégetni, mivel nagy mennyiségű korom és kén-dioxid gáz
képződik, a levegőt és az egészséget is nagymértékben károsítja.
A jogszabálysértő esetek 80%-a – a téli időszakban – bejelentés útján jut a hatóság tudomására.
A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő személy részére a jogsértő tevékenység megszüntetésére való kötelezéssel egyidejűleg levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki (a kiszabandó bírság mértéke 300.000.-Ft.). A be nem fizetett bírság köztartozásnak
minősül, és adók módjára kell behajtani.
A Hatósági Osztály hatáskörébe tartozik a temetkezési szolgáltatás, temető üzemeltetés,
fenntartás ellenőrzése, amely eljárásokat a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény szabályozza.
A temetkezési szolgáltatók jogszabályszerű működésének, a temetők üzemeltetésének, fenntartásának hatósági ellenőrzése – Karcag, Kisújszállás, Berekfürdő, Kenderes, Kunmadaras településeken – folyamatosan zajlik.
c) Szabálysértés
A szabálysértési hatósági ügyintézők, mint általános szabálysértési hatóság – a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény alapján – jellemzően két típusú ügyet látnak el.
A leggyakoribb ügytípus, a saját hatáskörben elbírált, lefolytatott ügyek, amelyek legnagyobb
számban köztisztasági szabálysértések és tankötelezettség megszegésével összefüggésben indí-
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tott szabálysértések. Ezen eljárások feljelentésre indulnak. A másik ügytípus a bírósági döntések
végrehajtása. Ebben a körben a bíróság által kiszabott büntetések végrehajtása a feladat (pl. egy
pénzbüntetés végrehajtása, amely a fizetési felszólításon keresztül a büntetés elzárásra történő
átváltoztatásán át, a büntetés-végrehajtási intézetben történő elővezettetésig is elnyúlik). Leg�gyakrabban tulajdon elleni szabálysértések fordulnak elő ebben a körben.
Az ügyintézők évente átlagosan 595 ügyben járnak el, a kimenő iratok száma 2.874 db/év,
amely évről évre növekvő tendenciát mutat.
Új szabálysértési programok is bevezetésre kerültek. Az SZNYR-t felváltotta az ESZNYER-NOVA (ROBOTZSARU) rendszer, amely az összes eljárást, büntetést, intézkedést tartalmazza. A másik rendszer a körözési rendszer (HERMON), amelyben akkor rendelhetünk el
körözést, ha a büntetés-végrehajtási intézetbe az elővezetés sikertelen.
d) Karcag Járási Helyi Védelmi Bizottság
A Karcagi Járási Hivatal illetékességi területén működik a Karcag Járási Helyi Védelmi Bizottság (a továbbiakban: HVB), amely elnöke a járási hivatal hivatalvezetője.
A HVB az illetékességi területén irányítja és összehangolja a honvédelmi felkészítés és a katasztrófák elleni védekezés helyi feladatainak végrehajtását, évente két rendes ülést tart.
7. Kormányablak Osztály
Székhely:
Telefonszám:
E-mail címe:
Osztályvezető:

5300 Karcag, Kossuth tér 1.
5321 Kisújszállás, Szabadság tér 1.
59/795-236, 795-221, 795-238, 795-235, 795-222,795-223
karcagjh.kab@jasz.gov.hu
dr. Bihari Gitta

A Magyary Programban körvonalazott szemléletbeli és rendszerszintű változtatások eredményeként jelentősen átalakult a területi közigazgatás rendszere és ennek keretében az okmányirodai és szakhatósági feladatokat a kormányablakok vették át. A cél a közigazgatás hatékony
és olcsó működtetése, az állampolgárok bürokratikus terheinek csökkentése. Az egyablakos
ügyintézés előnye, hogy az ügyfeleknek nem kell különböző hatóságoknál sorban állniuk, hanem egy helyen intézhetik különböző ügyeiket, ráadásul az időpontfoglalás lehetőségével élve
a sorban állás is elkerülhető.
A karcagi kormányablak 2015. december 22-én kezdte meg működését 11 fővel. A front office
térben 8 munkaállomás (5 okmányos, 3 KIÜSZI-s munkaállomás) és egy fotó munkaállomás, a
back office irodában 4 munkaállomás áll rendelkezésünkre.
A kormányablakban intézhető ügyek az elmúlt években folyamatosan bővültek. Az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 37. § (1) bekezdése általános kérelem befogadó hellyé tette a kormányablakokat, azaz valamennyi kérelem benyújtható, amelyet törvény
vagy kormányrendelet nem zár ki.
Az elmúlt időszakban az állampolgárok érdekeivel összhangban számos változás történt:
-- 2016. január 01. napjától bevezetésre került az e-személyazonosító igazolvány, amely tartalmazza az állampolgár társadalombiztosítási azonosító jelét, adóazonosító jelét, ujjlenyomatát, valamint elektronikus aláírását is kérelemre.
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-- Továbbá 2016. január 1. napjától bővült az illetékmentes eljárások köre: vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos eljárás, állandó személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadására irányuló eljárás, családi állapot változásból eredő névváltozás
miatt indult eljárás, mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos
eljárás, gépjárművezetői engedély kiadása első alkalommal.
-- 2017. július 01. napjától országos illetékességgel intézhető a lakóhely és tartózkodási hely
bejelentés.
-- 2017. december 21-től a NAV 2 munkaállomással megkezdte működését, ezzel jelentősen
bővült a – helyileg – kormányablakban intézhető ügyek száma.
-- 2019. július 1-től az EU-s biztosítási kártya, valamint a TAJ kártya másolat kiadása is intézhető a kormányablakban.
-- 2017. július 1-jén indult a kormány családtámogatási programja, a Családvédelmi Akciótervben meghirdetett támogatásokat (babaváró támogatás,jelzáloghitel-elengedés, nagycsaládosok autóvásárlási támogatása, családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) kibővítése) nagy érdeklődés övezi.
Az elektronikus ügyintézésé a jövő, az élet minden területén egyre inkább előtérbe kerülnek
az elektronikus szolgáltatások. A közeli jövőben tovább bővül azon ügytípusok száma, amelyeket otthonról is intézhetnek az állampolgárok. Az ügyfelek is felismerték ezen tendenciát,
ennek bizonyítéka, hogy az ügyfélkapu regisztrációk száma évek óta dinamikusan növekszik.
2016. évben 1.033, 2017-ben 1.605, 2018-ban 1.545, míg 2.019 első félévében 995 ügyfélkapu
regisztrációt készítettünk.
Az elektronikus közigazgatáshoz kapcsolódik két másik szolgáltatásunk, az RKTA és az RNY.
Az RKTA vagy más néven részleges kódú telefonos azonosítás: ezen szolgáltatás igénybe vételével az állampolgárok telefonon (Kormányzati Ügyfélvonalon, a 1818 telefonszámon) keresztül is
intézhetik ügyeiket, gyakorlatilag az ügyfélkapu alternatívája, ahhoz hasonló jellegű és szintén
ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás.
Az RNY az ügyfél e-ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza, úgy mint az internetes vagy telefonos ügyintézésre, az ügyfél által választott elektronikus vagy postai úton történő
kapcsolattartásra vonatkozólag, valamint meghatalmazások megtételére is lehetőséget ad, és
ezzel kiváltható a papír formájú meghatalmazás. 2018. január 1-től lehetőség van az RNY-ben
szervezeti szinten rendelkezni kapcsolattartási adatokról, meghatalmazásokról, ezzel segítve a
szervezetek elektronikus ügyintézését.
Az elektronikus ügyintézés népszerűsítésére, valamint az ügyfélkapu felhasználási lehetőségeinek bemutatására karcagi középiskolás diákoknak tartott a kormányablak 2018 decemberében, – összesen 115 tanulónak 6 alkalommal – tájékoztatásokat. A tájékoztató előadások végén
a diákoknak lehetőségük volt ügyfélkapus regisztrációra.
A kormányablakban folyó munka megismerését szolgálta a Györffy István Katolikus Általános Iskola ötödik osztályos tanulóinak látogatása 2018 novemberében. A gyerekek lelkesen
érdeklődtek a kormányablakos munka iránt, élvezték az itt töltött időt.
A KIÜSZI-s ügyek száma évek óta dinamikusan emelkedik. A KIÜSZI-s ügyek mintegy 30
százalékát a szociális ügyek teszik ki (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, ápolási díj, közgyógyellátás, egészségügyi ellátásra való jogosultság), de sokan fordulnak a kormányablakhoz
egészségbiztosítási (7%), családtámogatási (26%) nyugdíj ügyekben (25%). Az egyéb ügyek
(12%) az időszakosan megjelenő Erzsébet Program, Otthon Melege Program, állampolgársági
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ügyek, tulajdoni lap, térképmásolat igénylése, ügyfélkapu regisztráció, valamint a 2019. július
1-jén bevezetett Családvédelmi Akcióterv szolgáltatásai, csak a leggyakrabban előforduló eljárásokat megemlítve.
2019. január 1-től a JNSZM KH SZJH Családtámogatási- és Társadalombiztosítási Főosztályának Adategyeztetési – és Nyugdíjfolyósítási Osztálya nem tart kihelyezett ügyfélfogadást
Karcagon, emiatt az egyébként is népszerű nyugdíj ügyek száma jelentős emelkedést mutat.
2016-ban 460 fő, 2017-ben 575 fő, 2018-ban 791 fő, 2019. első félévében pedig 750 fő ügyfél
keresett fel bennünket nyugdíjjal kapcsolatos ügyeinek intézése miatt.
A KIÜSZI-s továbbításra átvett ügyek száma folyamatos emelkedik, amint az ábra is mutatja.
A továbbításra átvett ügyek évenkénti megoszlása: 2016: 1.147 db, 2017.: 1.141 db, 2018.:
2.000 db, 2019. I. félév: 1.320 db. Ezen ügyek számában, amennyiben 2016-ot összehasonlítjuk
2017-tel 26%-os emelkedést, a 2017. évet összehasonlítva 2018-al 38%-os emelkedést tapasztalunk.

A személyi okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya, diákigazolvány, vezetői engedély,
útlevél) területén az új, e-személyi igazolvány bevezetése fokozott érdeklődést eredményezett
2016. évben.
Az alábbi ábra mutatja az évenkénti (2016.: 14.302, 2017.: 13.879, 2018.: 13.809, 2019. I. félév:
7.779) igénylések számát.
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Az elmúlt 4 évben megjelent ügyfelek számát vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a kormányablakhoz forduló állampolgárok száma folyamatos emelkedést mutat.
A várakozási idő az elmúlt években a következők szerint alakult: 2016-ban 17,43 perc, 2017ben 15,56 perc, 2018-ban 13,21 perc, 2019. I. félévében 14,12 perc volt az átlagos várakozási idő.
2016-ban 36.460 fő, 2017-ben 35.100 fő, 2018-ban 36.664 fő, 2019. I. félévében 19.656 ügyfél
keresett fel bennünket a karcagi kormányablakban ügyei intézése miatt.

Összességében megállapíthatjuk, hogy az elmúlt években az állampolgárok megismerték a
kormányablak működését, és elégedettek tevékenységünkkel. Az állampolgárok kormányablak tevékenységével kapcsolatos elégedettségét fejezi ki az írásos panaszok elenyésző száma is:
2015-ben nulla, 2016-ban egy, 2017-ben kettő, 2018-ban egy, 2019. I. félévében nulla panasz
keletkezett. Az elégedettségi kérdőíveken többször emelték ki az ügyintézők szakmai jártasságát, udvariasságát, segítőkészségét az ügyfeleink. A kormányablak jövőbeni célja továbbra is
a magas szakmai színvonal, az udvariasság és a hatékonyság jegyében történő gyors és precíz
feladatellátás.
2018. január 1. óta, az Ákr. értelmében minden hatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelem – melyet törvény vagy kormányrendelet nem zár ki – a kormányablakokban is benyújtható.
A jogszabályváltozásnak köszönhetően jelenleg több, mint 2500 ügykör kezdeményezhető, és
intézhető a kormányablakokban. Az ügyfelek továbbra is a személyes megjelenést, a sorszámhúzást részesítik előnyben, de lehetőséget biztosít számukra a Kormányhivatal az internetes
időpontfoglalásra is.
8. Népegészségügyi Osztály
Székhely:
E-mail címe:
Központi telefonszám:
Járási tisztifőorvos:

5300 Karcag, Ady E. u. 4.
karcagjh.nepeu@jasz.gov.hu
06/59/795-246
helyettesítéssel megbízott Dr. Nagy Éva Anna járási
tisztifőorvos
Járási tisztifőorvos e-mail címe: nagy.eva@jasz.gov.hu
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A Karcagi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály a Karcagi, a Tiszafüredi és a Kunhegyesi
Járási Hivatalok illetékességi területén végzi tevékenységét. A szervezeti egység két telephellyel
rendelkezik (Karcag, Tiszafüred).
Hatósági tevékenységünket az egészségügyi államigazgatási szervek részére meghatározott
hatáskörök alapján, a JNSZM KH Népegészségügyi Főosztály és a Nemzeti Népegészségügyi
Központ szakmai irányításával, a hatályos jogszabályok és a felettes szervek által meghatározott
munkatervek alapján végezzük.
A Népegészségügyi Osztály fő feladatai:
A) Közegészségügyi feladatok:
		
1. Település- és környezet-egészségügy
		
2. Kémiai biztonság
		
3. Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy
		
4. Gyermek- és ifjúság-egészségügy
B) Egészségügyi igazgatás és koordináció
C) Járványügy
D) Egészségfejlesztés
E) Családvédelmi Szolgálat működtetése
A 2015-2018. évek kiemelt feladatai:
A település- és környezet egészségügyi tevékenységünk során, minden évben többször ellenőriztük az illetékességi területünkön működő közfürdőket és szezonális jelleggel működő
természetes fürdőhelyeket.
Illetékességi területünkön összesen 19 közfürdő üzemel, a természetes fürdőhelyek száma 2.
Ellenőrzéseink során kiemelt figyelmet fordítottunk a közfürdők és a természetes fürdőhelyek
közegészségügyi követelményeinek való megfelelőségére, a működésükre vonatkozó előírások
betartatására, illetve hatósági víz mintavételezéssel ellenőriztük a közfürdők és természetes fürdőhelyek vízminőségét.
Kifogásolt vízminőség esetén minden esetben határozatban intézkedtünk a vízminőség javítása érdekében.
Az ivóvíz minőség fokozott hatósági felügyelete osztályunk kiemelt közegészségügyi feladata.
Osztályunk munkatársai folyamatosan ellenőrizték az illetékességi területünkön működő ivóvíz
közműveket. A vonatkozó jogszabály által biztosított hatáskörünkben eljárva, Osztályunk a kevesebb, mint 5000 fő lakosságot ellátó és/vagy 1000 m3/nap vízmennyiséget kitermelő vízművek
hatósági felügyeletét végzi (12 települési vízmű, 4 üzemi vízmű). Hatóságunk által felügyelt települési vízművek közül 10 települési vízmű vett részt ivóvízminőség javító programban.
A JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének munkatársaival, 15 településen összevont ellenőrzés keretében minden évben vizsgáltuk a
melegedő- és befogadóhelyek közegészségügyi követelményeknek való megfelelőségét.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság megkeresése alapján, fokozott ellenőrzéseken vettek részt munkatársaink illetékességi területünkön található frekventált szórakozóhelyek, szabadtéri rendezvények közegészségügyi ellenőrzése céljából.
A 2015-2018 év közötti időszakban az illetékességi területünkön működő közüzemi vízműveknél 111, közfürdőknél 133, természetes fürdőhelyeken 10 hatósági ellenőrzést végeztünk.
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A kémiai biztonsági szakterületen az alábbi kiemelt munkatervi feladatokat hajtottuk végre:
- a 847/2012/EK rendelet higany korlátozásra vonatkozó előírásainak ellenőrzése, a CLP rendelet hatálya alá tartozó anyagok és keverékek ellenőrzése, veszélyes anyagok és keverékek bejelentése során tapasztalt hiányosságok kijavításának ellenőrzése, biocid készítmények, forgalomból
kivont biocid hatóanyagú termékek és biociddal kezelt árucikkek ellenőrzése, CLP rendelet által
érintett vállalkozások ellenőrzése, fertőtlenítőszerek hatósági mintavételezéssel egybekötött ellenőrzése, „ökotermékek” („ökomosóporok”, egyéb „öko” mosó- és tisztítószerek, „ökofestékek”
CLP megfelelőségének ellenőrzése, nikotin tartalmú elektronikus cigarettautántöltő egységek
CLP megfelelőségének ellenőrzése, mosószerkapszulák csomagolásának ellenőrzése, kiskereskedelmi egységekben forgalmazott veszélyes anyagok és keverékek címkézésének ellenőrzése,
megtévesztő csomagolású termékek ellenőrzése, lakosság számára forgalmazott tisztítószerek
közül az 1%-nál több aktív klórt tartalmazó veszélyes keverékek címkéinek ellenőrzése, bórax
lakossági forgalmazásának ellenőrzése.
A 2015-2018 év közötti időszakban – a kiemelt munkatervi ellenőrzésekkel együtt - összesen
641 kémiai biztonsági ellenőrzést végeztek osztályunk munkatársai.
Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi tevékenységünk során az illetékességi területünkön
található kereskedelmi egységekben végeztük a kiemelt munkatervi feladatainkban meghatározott étrend-kiegészítők, különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek, illetve cumik,
cuclik forgalmazásának ellenőrzését.
2016-tól kezdődően piacfelügyeleti tevékenységet is végzünk, melynek során kozmetikai
termékek fogalmazását ellenőrizzük. Kiemelt munkatervi feladatként elvégeztük az illetékességi
területünkön működő kozmetikai gyártóhelyek teljes körű vizsgálatát is.
Közegészségügyi feladatainkhoz tartozik a közétkeztetés folyamatos felügyelete, melynek
során a bölcsődés-, óvodás- és általános iskoláskorú gyermekétkeztetés, illetve a kórházi betegétkeztetés jogszabályi előírásoknak való megfelelőségét vizsgáljuk.
Vizsgálataink során tápanyagszámítással és laboratóriumi vizsgálat céljából történő élelmiszer mintavételezéssel ellenőrizzük, hogy a közétkeztetést igénybe vevő gyermekek, illetve a
kórházi betegek részére, a jogszabály előírásainak megfelelő mennyiségű, minőségű és összetételű étkeztetést biztosítanak-e a közétkeztetést végző szolgáltatók.
Feladatunk volt továbbá az oktatási intézményekben működő büfék kiemelt ellenőrzése, melyek során a népegészségügyi termékadó alá tartozó termékek forgalmazását vizsgáltuk. A határérték feletti só és cukor tartalmú élelmiszerek forgalmazását minden esetben határozatban
tiltottuk meg.
A 2015-2018. év közötti időszakban összesen 137 kozmetikai terméket, 106 étrend-kiegészítő
terméket és különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszert vizsgáltunk, a közétkeztetésben
113 ellenőrzést tartottunk, melynek során 55 esetben tápanyagszámítást is végeztünk.
A gyermek-, és ifjúság egészségügy: 2015 és 2018 közötti időszakban közegészségügyi szempontból felmérésre kerültek az illetékességi területünkön működő kollégiumok és diákotthonok, gyermeküdülők és szálláshellyel rendelkező táborok, családi napközik, szálláshellyel nem
rendelkező napközis táborok, valamint általános és középiskolák.
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Egészségügy igazgatás és koordináció: 2015-2018. év közötti időszakban kiemelt munkatervi feladatként ellenőrzésre került valamennyi bőrgyógyászati ellátást, fogászati ellátást, otthoni
szakápolást, valamint bőr- és nemibeteg gondozást végző egészségügyi szolgáltató. A kiemelt
munkatervi feladatokhoz kapcsolódóan 37 ellenőrzést végeztek osztályunk munkatársai.
A kiemelt munkatervi feladatainkon kívül folyamatosan végeztük az alapellátásban elsősorban a háziorvosi ellátást, illetve ügyeleti ellátást végző egészségügyi szolgáltatók, továbbá a járóbeteg szakellátást végző egészségügyi szolgáltatók ellenőrzését.
A védőnői szakfelügyeleti tevékenységünk során kiemelt feladatunk volt a területi védőnők
szűrővizsgálati tevékenységének ellenőrzése, közreműködés a kora gyermekkori kiemelt projekt fejlesztéseinek bevezetésében és megvalósításában, a területi védőnői adatszolgáltatás validálása, az oktató védőnői címlista elkészítése, továbbá az illetékességi területünkön működő
területi és iskolavédőnők folyamatos szakmai felügyelete.
Az ápolási szakfelügyeleti hatáskörünkben eljárva a 2015-2019. év közötti időszakban az illetékességi területünk valamennyi háziorvosi szolgálatának körzeti ápolói tevékenységét ellenőriztük.
Egészségügyi szakdolgozók részére 2018-ban „Burnout tréning”, 2019-ben „Adatbiztonság az
egészségügyben” címmel szerveztünk pontszerző továbbképzéseket.
Járványügy: Bevezetésre került a járványügyi felügyeletet kiszolgáló új országos szakmai
rendszer (OSZIR) elektronikus adatszolgáltatásra épülő járványügyi rendszere. 2015-ben az új
informatikai rendszer megismerése, működésének biztosítása, a rendszer rutinszerű használatának elsajátítása kiemelt feladatunk volt. Kiemelt munkatervi feladatunk volt továbbá minden
évben az oltóanyagok szállítása, tárolása során, a hűtőlánc biztosítás folyamatosságának, és a
védőoltást végző egészségügyi szolgáltatók hűtőtároló kapacitásának ellenőrzése. Járványügyi
szempontból vizsgáltuk az illetékességi területünkön működő bentlakásos szociális intézményeket. Az OSZIR bevezetését követően évenként vizsgáltuk az alapellátást végző egészségügyi
szolgáltatók fertőzőbeteg bejelentési fegyelmét.
Egészségfejlesztés: 2016. május 5-én Karcag, Tiszaigar, Tiszaörs és Tiszafüred településekről
5 általános iskola vett részt összesen 167 fő diákkal a Kézmosás- Oktatási Világrekord kísérletben. A világrekord kísérlet levezetésében részt vettek Népegészségügyi Osztályunk, illetve a
Népegészségügyi Főosztály munkatársai. Összesen 167 fő diáknak sikerült elsajátítania a helyes
kézmosás menetét, illetve a helyes kézmosás hat lépését meghatározott időre.
Az országos vastagbélszűrési program keretében a járási egészségnevelő-fejlesztő ügyintéző
részt vett a háziorvosokkal való kapcsolattartásban (kiértesítések megírása, tájékoztatások megküldése, programhoz való csatlakozás segítése).
A szájápolási hónap keretén belül az iskolafogászattal együttműködve az alsó tagozatos tanulók két iskolában sajátíthatták el a helyes fog-és szájápolás lépéseit.
Iskolai elsősegély tanórák kerültek megtartásra Tiszafüred három általános iskolájának felső
tagozatos tanulói részére mentődolgozók bevonásával. Az elsősegély órák zárásaként, a tanulók
részt vettek a területi elsősegélynyújtó és katasztrófavédelmi versenyen, ahol elsősegélynyújtásból a tiszafüredi Kossuth Lajos Általános iskola csapata aranyérmes lett.
A nemdohányzók védelméről szóló törvényben meghatározott hatáskörünkben eljárva végezzük osztályunk illetékességi területén, a törvényben meghatározott szabályok, előírások és a
dohányzásra vonatkozó tilalmak betartásának ellenőrzését. A 2015-2018 év közötti időszakban
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összesen 354 ellenőrzést végeztünk a törvény előírásainak betartatása érdekében, ennek során
kiemelt figyelmet fordítottunk a vasúti állomások, buszmegállók, szórakoztató és vendéglátóipari egységek, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint köznevelési intézmények ellenőrzésére.
Hatósági ellenőrzéseik számának alakulása 2015-2019. közötti időszakban:
Ellenőrzések száma:

2015.

2016.

2017.

2018.

2019. I. félév

1058

1137

1100

1143

421

Zárógondolat:
A közigazgatás a kívülállók számára szürke, unalmas gépezet, de úgy gondolom, hogy a benne lelkiismeretesen dolgozó kormánytisztviselők részéről a legsokszínűbb világ, az egyik legnagyobb alázatot követelő társadalmi tevékenység.
A Karcagi Járási Hivatal tisztviselői kiemelkedő lelkiismeretességgel, alázattal és szorgalommal látják el feladatukat, s valamennyijük nevében – a további eredményes együttműködés reményében - megköszönöm az elmúlt öt év során az ügyfelek részéről tapasztalt bizalmat.
Hodos Julianna
hivatalvezető
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Városi Önkormányzat Városgondnoksága
A Városi Önkormányzat Városgondnokságát 1996.02.27-én alapította Karcag Város Önkormányzata, a város közszolgáltató tevékenységének ellátására. Azóta többször átalakult, de mindig maximálisan igyekezett a városvezetés és a lakosság igényeihez, elvárásaihoz igazodni.
Intézményünk 2017.09.12-én támogatási szerződést írt alá TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00011
„Városgondnokság infrastrukturális fejlesztése” elnevezéssel, így a nyertes pályázatnak köszönhetően 120.000.000 Ft-ot kaptunk. A kivitelezés során, az iparterületen lévő épület felújítására
kerül sor, lehetővé téve új vállalkozások betelepülését, illetve telephely létesítését. A beruházás
keretében az alábbi főbb feladatok kerülnek elvégzésre: vázkitöltő falazatok és falazott válaszfalak építése, vakolása; táblás álmennyezeti szerkezet készül gipszkarton lap felhasználásával;
a létesítmény az eredetivel megegyező kialakítású magas tetőt kap CREATON RÓNA fedéssel; ereszcsatornák készítése; külső- és belső nyílászárók cseréje; padlóburkolás; festés; vakolás;
hőszigetelés; járda és parkoló kialakítása. A kivitelezésbe betervezésre került az épület akadálymentesítése is.
A beruházás megvalósításával infrastrukturális fejlesztés valósul meg, mely lehetővé teszi vállalkozások betelepülését az iparterületre, mely a foglalkoztatás növelését is elősegíti.
A munkálatok 2018 augusztusában elkezdődtek, és azóta is folyamatban vannak. A várható
befejezése előreláthatólag 2020-ban lesz.
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Jogszabályban meghatározott közfeladata:
-- Településüzemeltetés (a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása)
-- Környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása)
-- Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás
-- Helyi közfoglalkoztatás
-- Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
-- A kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékekre-értékesítési lehetőségek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is.
A helyi adottságoknak megfelelően, a meghatározott feladatok figyelembe vételével intézményünkben az alábbi szervezeti egységek határozhatók meg:
-- Gazdasági csoport
-- Üzemeltetési csoport
-- Mezőőri szolgálat

Gazdasági csoport
Pénzügyi, gazdasági, számviteli feladatok ellátása
Intézményünk feladata, hogy saját és a hozzánk tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek – Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár, Györffy
István Nagykun Múzeum és Karcagi Hírmondó, valamint Madarász Imre Egyesített Óvoda –
működéséhez kapcsolódó valamennyi eseményt, tényezőt és ezek kihatását a számviteli előírásoknak megfelelően rögzítse a CT-ECOSTAT könyvelési program moduljaiba, továbbá teljesítse
az intézményeket terhelő adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségeket. A Karcagi Kistérségi Társulás és intézményei – Gyermekek Átmeneti Otthona, Egyesített Bölcsőde, Szociális Szolgáltató Központ, Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény – részére egyedi szerződések alapján
könyvvezetési, beszámolási szolgáltatást végzett 2018.12.31-ig. A Karcag-Kenderes (Bánhalma)
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Víziközmű Beruházási Társulás részére szintén egyedi szerződés alapján 2017.december 31-ig
(megszűnéséig) könyvvezetési, beszámolási szolgáltatást végzett.
A fentieken túlmenően ellátjuk a hozzánk tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező
költségvetési szervek intézményenként külön megbízáson alapuló, nem jogi – adóhatóság előtti
képviseletét, és belső ellenőrzési feladatait is.
A Városi Önkormányzat Városgondnoksága ezen költségvetési szervek mellérendelt szerveként működik, feléjük utasítási jogkörrel nem rendelkezik. Ez az együttműködési forma biztosítja az intézmények gazdálkodási és szakmai önállóságát, nem sérti önálló jogi személyiségüket,
nem érinti felelősségüket, saját önálló döntési mechanizmusaikat, gazdálkodási jogosítványaikat (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás, előirányzat módosítás kezdeményezése, stb.).
Pénzügyi-gazdálkodási feladatok
-- Számviteli, könyvvezetési, pénzügyi, gazdasági, beszámoló készítési feladatok ellátása a
gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményekkel külön-külön megkötött munkamegosztási megállapodás alapján.
-- Költségvetési előirányzatok kialakítása.
-- Költségvetési koncepció elkészítése.
-- Előirányzat módosítási javaslatok elkészítése, eljuttatásuk az intézmények és az irányító
szerv felé.
-- Hatékony intézményi gazdálkodás megteremtése.
-- Szerződéses fegyelem biztosítása.
-- Intézményi szabályzatok elkészítése és szükség esetén ezek módosítása.
-- Az intézmény számviteli, ellenőrzési, valamint információs rendjének megszervezése.
-- Adatszolgáltatások küldése a statisztikai adatokat feldolgozó szervek felé.
-- Különböző analitikus nyilvántartások vezetése.
-- Az önkormányzati tulajdonú eladott lakások törlesztő részleteinek kezelése, erről nyilvántartások vezetése.
-- A piaccsarnokban beszedett helypénzekhez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása.
-- Karcag város közigazgatási területén lévő, állami intézményfenntartó által üzemeltetett 5
közoktatási intézményben a térítési díj beszedésével, napi étkezések rendelésével, normatíva igénylést alátámasztó nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatok végzése.
-- Járási START Minta- és a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó tervezési feladatokhoz adatok szolgáltatása, elszámolások, beszámolási kötelezettségek teljesítése az erre a célra kialakított rendszerben, kapcsolattartás a kormányhivatal
illetékes szerveivel.
Gyermekétkeztetési feladatok
A Városi Önkormányzat Városgondnoksága 2013. január 01. óta közreműködik a gyermekétkeztetés lebonyolításában.
2017-ig a Kádas György Általános Iskola Tagintézményben 2 fő konyhai kisegítővel konyha
működött, de át lett adva az intézmény részére, az egyik fő munkaviszonya ekkor megszűnt, a
másik fő pedig a piacra került helypénzszedői munkakörbe.
2018-ban egy melegen tartót vásároltunk a konyha részére.
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-- A Városgondnokság az intézményi közétkeztetést külső szolgáltatókkal (Essen- és az Euro
Kft.) biztosítja külön megállapodás alapján.
-- A gazdasági ügyintéző naponta megrendeli a szolgáltatóktól az oktatási intézmények által
leadott igények alapján az étkezési adagszámot – a külső szolgáltatókkal egyeztetett időpontig – külön alsó-, felső tagozatos illetve kollégiumi étkezést igénybevevő bontásban
közoktatási intézményenként.
-- Hó végén rendelési összesítőket készít, és egyezteti a szolgáltatókkal.
-- A Városgondnokság az étkezések ellenértékét az egyeztetett adagszám alapján a szolgáltatók által kiállított számla ellenében téríti meg.
Az étkezésben részesülők nyersanyagköltségét (iskolai térítési díját) és a rezsi költséget (az
intézményi térítési díj %-ában) a 6/1996. (II.28) önkormányzati rendelet határozza meg. Ez
alapján köteles a gazdasági ügyintéző az iskolai étkezési térítési díjat a kijelölt napokon beszedni
az étkezési ívek alapján, készpénzfizetési számla kiállítása ellenében a közoktatási intézmények
arra kijelölt helyiségében.
Minden hónap 2. hetében lehetőség van pótbefizetésre egy kijelölt időpontban (ettől csak
kivételes esetben van lehetőség eltérni).
Normatív kedvezmények
Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló alaptörvény 21.§ alapján gyermekétkeztetés esetén kedvezményként kell biztosítani:
a) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, illetve nevelésbe vételi vagy utógondozói ellátásban részesülő, 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő
gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át (szükséges benyújtani ennek megállapításáról szóló érvényes határozat másolatát),
b) a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek
után az intézményi térítési díj 50%-át (szükséges benyújtani ennek megállapításáról szóló
érvényes határozat másolatát),
c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át
d) tartósan beteg vagy fogyatékos (SNI) tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át (jogosultságot igazolni az emelt családi pótlék folyósításáról szóló igazolás és szakorvosi igazolás leadásával lehet).
Szünidei gyermekétkezés
A Városi Önkormányzat Városgondnoksága 2016-ban kezdte el a szünidei gyermekétkeztetésben való közreműködést.
A tájékoztatók és a nyilatkozatok kiküldését követően a K.T.K.T. Szociális Szolgáltató Központ munkatársai felkeresik a szülőket, törvényes képviselőket, és segítenek nekik a nyomtatványkitöltésben. A kérelmeket összegyűjtik és eljuttatják a Városgondnoksághoz.
Az ezzel foglalkozó gazdasági ügyintéző korcsoportonként és étkeztetőnként rendszerezi az
igényeket, az előre meghirdetett időpontban kiosztja az ebédjegyeket, megrendeli a 2 gyermekétkeztetést biztosító cégtől az ebédet.
Humánpolitikai csoport
-- A költségvetési szerv humánpolitikájának kialakításához javaslatok kidolgozása.
-- Az elfogadott humánpolitika végrehajtási feladatainak koordinálása.
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-- Személyügyi munka tervezése, döntésügyi előkészítése (felvétel, kinevezés, felmentés, elbocsátás, áthelyezés, jutalmazás) és a döntések végrehajtása.
-- Kinevezések, munkaszerződések, megbízási szerződések megkötésével, módosításával,
megszüntetésével kapcsolatos döntések végrehajtása.
-- A dolgozók munkaértékelésének kialakítása.
-- Személyügyi nyilvántartások vezetése.
-- Munkavállalók részére igazolások kiadása.
-- A dolgozók éves szabadságának megállapítása, nyilvántartása és a felhasználás ellenőrzése.
-- A Kjt. és a Munka törvénykönyve, valamint egyéb munkaügyi jogszabályok alkalmazása.
-- Az intézmény dolgozóinak munkaügyi nyilvántartása.
-- Munkaügyi igazolások, jövedelemigazolások, kereseti igazolások készítése, kiadása.
-- Részvétel a munkaszervezési feladatok kidolgozásában.
-- A létszám és bérhelyzet alakulásának folyamatos figyelemmel kísérése.
-- Munkavállalói tartozások nyilvántartása.
-- Kilépő dolgozók elszámoltatása.
-- A TB. ellátásokkal / táppénz, GYED, GYES stb. / kapcsolatos okmányok, igénylőlapok továbbítása a Magyar Államkincstár felé.
-- A közérdekű munkavégzés tekintetében folyamatos kapcsolattartás a JNK Szolnok Megyei
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztály pártfogójával.
-- A szabálysértési helyszíni bírság helyébe lépő közérdekű munkavégzés tekintetében kapcsolattartás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal erre
kijelölt munkatársával.
-- Nyugdíjazások ügyintézése.
A csoport munkájában külön figyelmet érdemel a közfoglalkoztatással kapcsolatos munka tervezése, előkészítése, és megvalósítása, ezen belül a napi kapcsolattartás a munkairányítókkal, a közfoglalkoztatottakkal, a számfejtő Magyar Államkincstár ügyintézőjével. Az évek során közvetlen
kapcsolat alakult ki a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatalával.
Intézményünk a közérdekű munka büntetés végrehajtására kijelölt munkahely. Az Igazságügyi Szolgálattól pártfogó felügyelő jár ki ellenőrizni az elítéltek részvételét.
Regisztráltunk a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által vezetett nyilvántartásba, hogy meg
tudjuk valósítani az önkéntes munkát, segítve ezzel azoknak az embereknek, akik foglalkoztatást
helyettesítő támogatásban részesülnek az Önkormányzatnál, de nem tudják az igénylésüket követő 1 éven belül a törvényben előírt 30 napos jogviszonyt igazolni a továbbfolyósításhoz.

Üzemeltetési csoport
Az alább felsorolt munkák kerültek elvégzésre a 4 év alatt:
Közterületen térkövezések:
-- a Táncsics körúti bérházak közötti járda szakasz
-- a Horváth Ferenc utca járdája
-- a régi buszmegálló
-- a Bíróság előtti átjáró
-- a Városháza hátsó parkolója
-- a múzeumparki átjáró
-- a fürdő melletti átjáró és a redempciós emlékmű

106

Közterületi csoporthoz köthető térkövezések:
-- a padok aljának térkövezése a templomkertben
-- kerékpártárolók a Táncsics körúton
-- a görög-katolikus templom bejáratához vezető lépőkövek kihelyezése
-- a Kálvin utcán a terméskövekből kiemelt padka hiányzó elemeinek pótlása, sérültek javítása
Egyéb fejlesztések:
-- a református templom előtti két járdasziget közti terület zúzott kővel történő feltöltése
-- a Városháza előtti terület földdel történő feltöltése, befüvesítése, három virágágyás kialakítása
-- a Táncsics körúti játszótéren a homokozók felújítása
-- a múzeumparki játszótéren rugós játék kihelyezése, a bébihinták cseréje
-- a rendőrségi játszótéren bébihinták kihelyezése
-- időkapcsolt öntözőrendszer telepítése pályázaton belül
Utcai bútorok:
-- fa virágtartók készítése, kihelyezése a Főtéren: Városháza előtti téren, a sétálón, a régi
buszmegállóban, a BHG soron, Táncsics körúton, a református templom előtt
-- apácarácsos virágtartók készítése, kihelyezése, illatos lonccal történő felfuttatása
-- rózsalugas készítése, kihelyezése a sétálón
-- virágtornyok kihelyezése, beültetése, gondozása
-- Táncsics körútra új padok kihelyezése
-- új köztéri szemetes gyűjtők kihelyezése az áruház oldalában
-- párakapu kihelyezése a sétálóutcán
Növénykiültetés:
-- a Spar üzlet előtti virágágyás kialakítása
-- a Bajcsy Zsilinszky utca padkaszélén rózsacsík és levendulás készítése
-- a Coop szupermarket előtti virágágyás
-- a Berekfürdőbe vezető kerékpárút melletti fasor kiegészítése
-- a Madarasi úton, a fürdő melletti parkban cserjézést követő fásítási munkálatok
-- a Városházával szemben virágágyások kialakítása
-- a Táncsics körúton sziklakert és virágoskert kialakítása
-- a Főtér rekonstrukcióban több virágágyás létrehozása a sétálóutcán, egy sövénylabirintust elkészítése és az átjárókban egységes sövények kialakítása – közel 3.000 évelő és
cserje kiültetése
-- a Főtéren található száraz fák és cserjék kivétele, pótlása folyamatosan minden évben
-- fűmag vetése a Múzeumparkban
-- faültetések a Kisújszállási úton, a Nagyvénkertben és a Széchenyi sugárúton
-- fapótlás a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár előtt, favédő rács
kihelyezése
-- az Angyalos kút előtti nyárfák kivágása, majd díszkörték kiültetése
-- a Főtéren a már meglévő, megritkult virágágyások beültetése
-- a Kossuth téren megkezdődött a kiöregedett gömbszivarfák cseréje
-- az Áruház oldalában a padkaszélén cickafark növények ültetése
-- sövénykiültetés a Borjúdűlő temető ravatalozójánál
-- díszfák és díszcserjék kiültetése a görög-katolikus templomhoz vezető út két oldalán
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Piaccsarnok
Az intézményünk által üzemeltetett Vásárcsarnokban 21 üzlet található. A fizetési morál a
bérlők részéről elfogadható, azonban 2-3 bérlő esetében több havi elmaradás volt tapasztalható.
Feladatunk a piaci tevékenység szervezése, ellátása, üzemeltetése az önkormányzati piacrendelet figyelembe vételével. A csarnokban 1 fő közalkalmazott dolgozik, aki a helyfoglalást, illetve a helypénzt szedi, valamint ügyel a Vásárcsarnok rendjére. Az ő munkáját segíti egy közfoglalkoztatott. Az árusok létszáma, így a beszedett helypénzek is csökkenő tendenciát mutatnak, a
régi árusok közül sokan elmaradtak, vagy kisebb területen árusítanak. A hétfői piaci nap hozza
a legkevesebb helypénz bevételt, a csütörtöki és szombati napokon sokkal több az árus.
A nyilvános WC vasárnap kivételével állandóan üzemel, tisztán tartását közcélú munkavállalók végzik, ők takarítják és fertőtlenítik folyamatosan a csarnokot és környékét.
2015-ben a Piaccsarnok tetőszerkezete és szennyvízhálózata, 2018-ban a villamoshálózat is
felújításra került.
Gyepmesteri telep
A gyepmesteri telep az, ahol átvesszük a város terültén elhullott, elütött állatok tetemeit, és
az elszállításig a hatósági előírásoknak megfelelően tároljuk. A városban működő, telephel�lyel rendelkező állattenyésztéssel, állattartással foglalkozó vállalkozók elhullott állati tetemeit is
átveszi a telep. A szigorodó jogszabályi előírások miatt ez a szolgáltatás egyre népszerűbb. Az
átvett állati tetemeket az ATEV szállítja el térítés ellenében a feldolgozó telepeire. A gyepmester
feladata a város közigazgatási területén belül begyűjteni a közterületen elhullott kutya, macska
és egyéb állati tetemeket, gondoskodnia kell az ártalmatlanná tételről. Továbbá a telepen lévő
állatok szakszerű, az előírásoknak megfelelő elhelyezése, gondozása, ápolása, élelmezése (etetés,
friss vízzel való ellátás), a ketrecek, ólak, kifutók napi tisztántartása. Lehetőség szerint megkísérli a befogott ebek gazdáinak felkutatását és értesítését, majd jelentkezése esetén részére – a
tartási, illetve a szállítási költségek megtérítése, valamint kötelező oltás igazolása ellenében – az
ebet kiadja.
Belvízrendezési feladatok
A csoport építőipari művezető irányításával működik. A város belterületén már csak néhány
helyen található szilárd burkolattal nem rendelkező útszakasz. A meglévő és a későbbiek során
építendő útjaink állagának megóvása teszi szükségessé az aktuális munkálatok elvégzését. Ennek köszönhetően a lefolyástalan területek száma és nagysága egyre csökken, valamint burkolt
útjaink műszaki állapotát is biztonságban fent tudjuk tartani.
A város belterületén kiépített csapadékvíz-elvezető rendszer a mintegy 1.000 hektár belterület
5 öblözetre osztva 5 főgyűjtő csatorna, 5 db záportározó, valamint 4 db kiépített átemelő segítségével látja el a feladatát.
Az említett művek éves karbantartása (iszapkitermelés, nád és cserjeirtás), valamint a már
meglévő fürtök rendszeres tisztítása, korszerűsítése, illetve szükség szerinti újak kiépítése tette
lehetővé azt, hogy a korábban oly magas költséggel járó, de igen csekély hatásfokú szivattyús
védekezést gravitációs módban tudjuk megoldani.
Ezen munkálatok elvégzését minden évben a START munkaprogram keretén belül biztosított
humán erő- és anyagi forrás tette lehetővé.
A településünk belterületén 188,1 km, míg a külterületén 56,9 km vízelvezetési árok felújításra szorul, amelyből 30 km elkészült. Ezek a következők szakaszok: Petőfi utca mindkét oldala,
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Arany János utca mindkét oldala, Forint utca mindkét oldala, József Attila utca mindkét oldala,
Északi út, Gyep út, Szélmalom út, Pacsirta út, Daru út, Hideg út, Dankó Pista út, Haladás út,
Tiszta utca.
Külön szükséges volt a város észak-nyugati részén a csapadékvíz elvezetésének kiépítése,
melynek során 700 m zárt csatornát, 790 m betonfolyókát és 2950 m nyílt és zárt földárkot
építettünk ki. Ezen felül új zárt csatornát hoztunk létre a Deák körút – Liget út- Fürdő út, Jókai
út – Kinizsi út – Dankó Pista út, Tőkés út – Füredi út – Kórház út, Napsugár út, Tó utcán.
-- Burkolt csatornák építése a Gyep és az Ács utcákon.
-- Zárt csatornák gépi mosatása.
-- Zárt csatornák kiépítése Jókai, Napsugár, Sport, Sándor, József Attila utcákon.
-- Nyílt földárok rekonstrukciós munkák a Fecske, Kazinczy, Bethlen Gábor, Tompa Mihály, Reggel, Kacsóh, Asztag utcákon.
-- Árok rekonstrukció az Ács, Szeles, Mester, Varró, Koppány, Ady Endre utcákon.
-- A belső főgyűjtők tisztítása.
-- Záportározók tisztítása az Akácos, Telep, Kápolna, úton, Birkás tónál és az Északi tározónál.
-- Pacsirta utca – árok korrekció 350 m hosszan jegesedés megelőzése miatt.
-- Rákóczi út – árok lefedése 20 m hosszan, parkoló kialakítása.
-- Kungát utca – járda és zárt csatorna készítése 30 m hosszan.
-- Egyetértés utca – nyílt földárok korrekciója 45 m hosszan.
-- Madarász Imre utca – zárt csatorna 40 m hosszan.
-- Ágota és Temető utcasarok – zárt csatorna 50 m hosszan.
-- Napsugár utca – nyílt árok korrekció 180 m hosszan.
-- A postai csomópontnál belvíz elvezetési munkálatok elvégzése.
-- A városban lévő hirdetőtáblák talapzatának térkövezése.
-- Esedékes cserjeirtási és nádvágási munkák a főgyűjtő csatornákon és záportározóinkban.
Műszaki csoport
A műszaki csoportvezető irányításával látja el feladatait, koordinálja az anyagbeszerzéseket, a
járművek, gépek használatát, karbantartását, a munkaterületekre történő anyagszállítást. Segíti
az évről-évre induló közmunkaprogramok szakmai előkészítését, megalapozott tervezését. Az
elmúlt évek során a Kistérségi Startmunka munkaprogramoknak köszönhetően több nagy értékű géppel és járművel bővült intézményünk járműparkja, amelyeknek nagy hasznát vesszük
az egész éves munkálatok során. Folyamatosan végezzük a fűnyírók, fűkaszák, fűrészek karbantartását, javítását. Minden évben a legszükségszerűbb épület-karbantartási feladatokat elvégezzük a telephelyeinken. Nagyobb felújításra sajnos nincs forrásunk. A hó-eltakarítási, síkosság-mentesítési feladatok ellátása állományi s közfoglalkoztatott dolgozók bevonásával történik.
A műszaki csoport a beszámolt időszakban az alábbi munkákat végezte el:
-- A Kistérségi Startmunka Mintaprogram közút projektjének koordinálása, irányítása.
-- Önkormányzati utak burkolatjavítási munkái, kátyúzás, padkázás.
-- A Főtéri járdafelújítások koordinálása.
-- A városi rendezvények elő- és utómunkálataiban szerves részt vállaltunk (útlezárás, pakolás, sátorépítés, takarítás).
-- Piaccsarnok működésének, műszaki állapotának folyamatos és rendszeres ellenőrzése, felügyelete.
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A START Munkaprogramon belül elvégzett egyéb munkálatok:
-- A Horváth Ferenc utca – járda térkövezése 300 m hosszan.
-- A telephelyen lévő műhely bővítése.
-- Kátyúzás, aszfaltmunkák a város kezelésében lévő közutakon és járdákon.
Egyéb, nem START munkaprogram keretében elvégzett munkálatok:
-- Orvosi rendelő – kerékpár tároló készítése.
-- Vasút úti bölcsőde – járdafelújítás.
-- Morgó csárda – parkoló készítés.
-- A városban lévő hirdetőtáblák talapzatának térkövezése.
-- A déli külvároson – járdabetonozás 35 m hosszan.
-- Kövesdaráló kiállítóhely – tetőfelújítás.
-- A Cigány Kisebbségi Önkormányzat irodaépülete felújítási munkálatainak befejezése.
-- Műfüves pálya – kábelárok készítés.
-- Varró utcai bölcsőde – homokozó keretének felújítása, napvédő féltető készítése.
-- Csokonai utcai zug – útalap készítés 120 m hosszan.
-- Az intézmény saját tárgyi eszköz állományának felújítása, karbantartása.
-- A hőségriasztási napokon locsolókocsi biztosítása.
-- A berekfürdői tábor folyamatos rendben tartása.
-- Az önkormányzati tulajdonban lévő, az intézmény kezelésébe adott létesítmények kezelése, fenntartása, bérbeadása.
-- Szállítási feladatok végzése, valamint az ehhez használatos eszközök, gépkocsik üzemképes állapotának biztosítása.
-- Szállítási kapacitás biztosítása a helyi rendezvényekre.
-- Az Építési -, Műszaki, Kereskedelmi és Környezetvédelmi Irodától, intézményektől, valamint
egyéb megrendelőktől beérkezett, megrendelt munkák előzetes felmérése, árajánlat készítése.
-- A munkagépek üzemképes állapotának biztosítása, üzemeltetése.
Erdőgazdasági szolgáltatás
-- A 3 hektár területű Csemetekert növényeinek ápolása, kapálása, metszése, oltása, ültetése,
új magok vetése, már kiültethető csemeték kiszedése.
-- A Füredi úton lévő erdő elöregedett fáinak kitermelése és ősszel új csemeték telepítése, a
fák ápolása, kapálása, metszése.
-- A közterületre kiültetett fák és sövények kapálása, locsolása.
-- Erzsébet liget kaszálása, kapálása, karbantartása, nád- és cserjeirtása.
-- Az Északi- és Szívós temetőkben a fenntartó Református Egyházközség kérésére cserjeirtási és területrendezési feladatok elvégzése.
-- Különös gondot fordítottunk az önkormányzati erdők őrzésére a megnövekedett falopási
kísérletek miatt.
-- Kis Téglagyári-tó területének rendbetétele is megvalósult, folyamatosan zajlott az illegális
szemét lerakóhelyek felszámolása, valamint az erdei futópálya és a Lombkorona sétány környezetének rendben tartása.
-- Vállalkozási szerződés kötése olyan személlyel, akinek irányítása, ellenőrzése alatt az erdőtervben előírt feladatokat el lehet látni.
-- A külső sportpályák, a Zugkertek és a Kisvénkert környékének egész évben történő gondozása
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Mezőőri szolgálat

Az alapvető feladatok ellátásához a mezőőrség anyagi ellátottsága folyamatos, annak mértéke
elégséges. Alapvető feladata a jogszabályokban meghatározott eszközökkel a termőföldek őrzése, termőföldön lévő termények, termékek, felszerelések, eszközök védelme, továbbá az illegális
szemétlerakók felszámolása, s nem utolsósorban a város peremén elhelyezkedő erdők-fasorok
védelme, amit sikeresen hajtott végre a csoport. Városunkban 7 körzet van kialakítva. A szolgálat vezetője irányítja és ellenőrzi a mezőőrök tevékenységét. 2 személy látja el a kül- és belterületen lévő kóbor ebek befogását. Ennek sikeres végrehajtásához a szükséges technikai eszközök
rendelkezésre álltak, így a már korábban beszerzett, korszerű injektáló eszköz, a szállító kaloda
és a befogóhurok: az altatáshoz használt szerek (Alvegesic, DIMITOR INJ) a tapasztalatok alapján a feladat ellátására megfelelnek. Minden évben nagyszámú kóbor állat került befogásra és
átadásra a Gyepmesteri telep szakszemélyzetének. Ezek jelentős része a városközpontban fellelhető, esetenként falkában kóborló kutyák voltak. A mezei őrszolgálat szakmai alapon történő
működését jelzi az is, hogy a megtett intézkedések végrehajtása során egyetlen panasz bejelentésére sem került sor a kollégák tevékenységével kapcsolatban. A mezőőrség állománya a rendszeresen, esetenként több alkalommal hajtott végre ellenőrzést az ún. téglagyári horgásztavon. A
horgász egyesület vezetőségének kérésére a telepítések alkalmával ezt a tevékenységet az éjszakai időszakra is kiterjesztették. A horgászegyesület vezetőségével, illetve tagságával jól működő
munkakapcsolat alakult ki. Hagyományosan feladatként jelentkezett a terület parlagfűvel való
szennyezettségének folyamatos figyelemmel kísérése, valamint a szükséges intézkedések soron
kívüli megtétele. A mezőőri szolgálat feladatából kifolyólag 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 a külterületen elkövetett jogsértéseket minimalizálni.
Az intézkedések kivizsgálását végző Karcagi Rendőrkapitányság részéről ezekkel kapcsolatban törvénytelenség, szakszerűtlenség, aránytalanság szintén nem merült fel. A mezőőri szolgálat feladatából kifolyólag jó kapcsolatot ápol és tart fent a Nagykun Vadásztársaság vadőreivel, a
Természetvédelmi Őrszolgálat munkatársaival, valamint a NÉBIH halászati őreivel.
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Kistérségi Startmunka Mintaprogramok
A Városi Önkormányzat Városgondnoksága az alapos előkészületeknek, valamint a magas
színvonalú szakmai munkának köszönhetően évek óta foglalkoztat közfoglalkoztatottakat a
Kistérségi Startmunka Mintaprogramok keretei között. Emellett a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás is jelen van az intézménynél. Azt tapasztaljuk, hogy mivel a közfoglalkoztatási
bérek nem emelkednek elfogadható mértékben, az emberek egyre nagyobb számban keresik a
nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedés lehetőségét. 25 év alattiak változatlanul nem vonhatók
be, szakmunkás helyek csak szakirányú, illetve a programokhoz kapcsolódó képzettséggel tölthetők be, valamint a Kormány 2017. március 20-án megalkotta az egyes munkaerő piaci intézkedésekről szóló 1139/2017. (III. 20.) Kormányhatározatot. A Kormányhatározat célja, hogy – a
javuló munkaerő piaci mutatókra tekintettel – a közfoglalkoztatásból fokozatosan az elsődleges
munkaerőpiac felé terelje azokat az álláskeresőket és közfoglalkoztatottakat, akik – különösen
iskolai végzettségüknek és szakképzettségüknek köszönhetően – képesek az elsődleges munkaerőpiacon is elhelyezkedni. Ez megnehezíti a létszám feltöltést, valamint még nehezebbé teszi
megbízható, munkájára igényes személyek bevonását a közfoglalkoztatásba. Sajnos fentiekből
adódóan egyre nagyobb azon közfoglalkoztatásba kerülők létszáma, akiknek a munkamorálja
nem megfelelő.
A kistérségi Startmunka mintaprogram keretében 2015-2018 között a mezőgazdasági
programelem minden évben 25 fő 12 hónapos foglalkoztatásával valósult meg.
3 hektár földterület egy részén örökzöldek, lombhullatók és gyümölcsfák nevelése történt. Az
itt nevelt facsemeték a város közterületein található kiöregedett fák pótlását szolgálták. 2017ben 40 db barack-, 5 db cseresznye-, 5 db szilva- és 5 db körtefa beszerzésére volt lehetőségünk.
A fák egy része még a későbbiekben fog termőre fordulni.
A kertészetben konyhakerti növények termesztése valósult meg (paprika, paradicsom, káposzta, uborka, zeller, karalábé, bab, burgonya stb.). Üvegházban neveltük minden évben a később kiültetésre került palántákat. A jelenlegi locsoló berendezés kiépítése 2015-ben kezdődött
el (1 kút fúrása, öntöző berendezés anyagának vásárlása és a foglalkoztatottak képzése) és 2018ban fejeződött be. A folyamatos bővítésnek köszönhetően az egész terület öntözését meg tudtuk
oldani.
Méhészetünk 10 méhcsaláddal állítja elő a mézet. Az ellátásuk, kezelésük és pergetés a gyűjtéshez igazodik. Az előállított termékeket a városi tulajdonban lévő Szociális Otthon részére
biztosítjuk, ill. a rászorulók részére osztjuk ki.
100 egyeddel indult 2015-ben a tojótyúk állományunk a programnak köszönhetően, ezt bővítettük a későbbiek során 500 egyedre. A programban 150.000 db tyúktojás termelését terveztük 2018-ban. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc – Biztonsági és
Állategészségügyi Osztály szalmonellajárvánnyal kapcsolatban lefolytatott vizsgálatot követően
megtiltotta a tojásértékesítést, mivel értékesítésre csak fertőtlenített és csomagolt tojás kerülhet
(tojáscsomagoló üzem). A környéken nem találtunk szabad kapacitással rendelkező ilyen irányú tevékenységet végző vállalkozást, így a hatóság által előírt feltételeknek nem tudtunk eleget
tenni a program hátralévő időszakában. (36.805 db tojást termeltünk, mely egyrészt a Szociális
Otthon konyhájára került, másrészt értékesítettük.) Fentiek miatt a tojástermelés helyett baromfihús-termelésbe fogtunk. Az 500 db tojótyúk beszerzése helyett 500 db hús hibrid napos
csibét szereztünk be, melyet vágás után részben a közétkeztetés részére biztosítottuk, részben
pedig szabadpiacon értékesítettük.
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A kistérségi Startmunka mintaprogram keretében 2015-2018 között az illegális hulladéklerakó felszámolása programelem 11 illetve 10 fő 10 hónapos foglalkoztatásával valósult meg:
Mai napig tapasztalható a hulladék illegális lerakása. A lakosság hulladék lerakásával kapcsolatos szokásai sajnos semmit nem változtak. Napi szinten kellett megoldanunk a hulladékgyűjtési,
hulladékválogatási és elszállítási feladatokat. Az összegyűjtött hulladékot előválogatás után a városban található hulladéklerakóra, illetve a szerves anyag tárolóra szállítottuk saját gépjárműveinkkel. A programban 21 nagyobb hulladékkal terített terület megtisztítását végeztük el.
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A kistérségi Startmunka mintaprogram keretében 2015-2018 között a közúthálózat javítása minden évben 80 fő 12 hónapos foglalkoztatásával valósult meg:
A város utcáin padkarendezés, az útburkolat hibáinak elhárítása, kátyúzási és útszegély karbantartási munkák, cserjézés, cserjeirtás és gallyazás valósultak meg.
A burkolatok épségének megőrzése szempontjából karbantartásukat biztosítottuk, hiszen a
fenti munkák elmaradása közvetlen a közlekedés biztonságát veszélyeztetné. A padkarendezési
munkák utólagos helyenkénti, szükség szerinti javítási és helyreállítási munkáit is elvégeztük.
A kitermelt padkaföld, aszfalttörmelék, zöld hulladék elszállítása MTZ 320.4 mezőgazdasági
vontatóval történt. A szemét összegyűjtése megvalósult az utak teljes hosszában. Havas, jeges
idő esetén síkosság-mentesítési feladatot láttunk el.
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A kistérségi Startmunka mintaprogram keretében 2015-2018 között a belvíz elvezetéses
rendszer rendbetétele 81 fő, 60fő illetve 58 fő 10 hónapos foglalkoztatásával valósult meg:
Településünk ár- és belvíz veszélyeztetési szempontból közepes kategóriába sorolt. Ennek függvényében a hálózat rendszeres, tervszerű fenntartása, bővítése, korszerűsítése fontos feladatunk.
Ugyan a lefolyástalan területek száma és nagysága az évek során csökkent, de szükség van ezen
területek további csökkentésére, valamint burkolt útjaink műszaki állapotának fenntartására. A
csapadékvíz-elvezető rendszer korszerűsítését minden évben tovább folytattuk. A város belterületén lévő nyílt árkok felújítása, folyás szintjük újra építése, szintezése is megvalósult, így az árkok
eliszapolódása, valamint az időközben engedély nélkül szakszerűtlenül megépített átereszek nem
megfelelő szinten való kiépítése nem gátolja a keletkező csapadékvíz főgyűjtő csatornák felé való
elvezetését. A város több területén a földárkok műszaki állapota jelen formájukban nem alkalmas
feladatuk ellátására, ezért ezek korrigálására volt szükség. (csatorna korszerűsítése, nyílt földmedrű vízelvezető árkok korrekciós munkái, nyílt földmedrű árkok rendezése) Minden évben elvégeztük az esedékes cserjeirtási és nádvágási munkákat a főgyűjtő csatornákon és záportározóinkban.

A kistérségi Startmunka mintaprogram keretében 2015-ben indult értékteremtő program valósult meg 30 fő 5 hónapos foglalkoztatásával, ami a később a helyi sajátosságra épülő programként folytatódott.
2016-2018 között ebben a programban minden évben 30 fő 12 hónapos foglalkoztatásával valósult meg:
A program keretén belül térburkolót és mederelemeket gyártottunk. A térburkolót a beszerzett térkő-sablon segítségével állítottuk elő zárt, fedett térben a telephelyünkön, vibromotoros
betonelem gyártó géppel, míg a járdalapok hagyományos előgyártása a zsaluelemek között kézi
erővel történt. A faipari termékek gyártásával a közterületeken elhelyezett virágládák számát
kívántuk növelni, valamint a közterek megrongálódott padjait, játszótereit karbantartani. Az
előállított víznyelőrácsok és mederelemek a belvíz programban kerültek beépítésre. A köztereken elhelyezett szemétgyűjtők, egyéb utcai bútorok vaselemeinek elkészítése is megvalósult.
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A kistérségi Startmunka mintaprogram keretében 2015-2018 között a mezőgazdasági
földutak rendbetétele 70 fő, 80 fő illetve 60 fő először 10 hónapos, majd 9 hónapos foglalkoztatásával valósult meg:
Vagyonvédelmi, bűnmegelőzési, és gazdasági szempontokat is figyelembe véve az utak állapota folyamatos karbantartást igényel. Átjárók, csatornák, vízelvezető árkok karbantartását
valósítottuk meg a legforgalmasabb mezőgazdasági közlekedési utakon és azok csomópontjain mintegy 70 km hosszan. A cserjézés, tárcsázás, gréderezés, hengerezés olyan szükségszerű
műveleti tevékenységek, melyek segítették fenti feladatok végrehajtását. Ahhoz, hogy megfelelő
minőségű, járható földutakat alakítsunk ki, legalább 4 alkalommal vissza kellett térni egy-egy
útszakaszra.
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2016-ban az útőr program keretében 5 fő 9 hónapos foglalkoztatása valósult meg:
Az önkormányzat kezelésében lévő közterületi kerékpárút karbantartását, állagmegóvását,
folyamatos tisztítását végeztük el (fűnyírás, úttartozékok karbantartása, gyomtalanítás)

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programjaink

2015.03.16 - 10.31-ig 2 turnusban 154 fő vett részt köztisztasági, kommunális feladatok
elvégzésében, 81 fő mezőgazdasági földutak rendbetételében.
2016.04.01 - 2017.02.28. között köztisztasági, kommunális feladatok elvégzésében 80 fő
vett részt.
2017.04.01 - 2018.02.28. között köztisztasági, kommunális feladatok elvégzésében 60 fő
vett részt.
2018. 03. 01 - 2018. 06. 30. között 30 fő, míg 2018. 07. 01 - 2019. 02. 28. között ismét 30 fő
köztisztasági, kommunális feladatok elvégzésében vett részt.
Folyamatosan történt a főtér és környéke tisztán tartása, takarítása, a járdák felseprése, szemétgyűjtők kiürítése, elhullajtott hulladék felszedése, továbbá a konténer környékének rendben
tartása, a felhalmozott hulladék konténerbe történő belapátolása, fellazítása, továbbá az ágyásokban, a fák, cserjék tövén megjelenő, a járda repedései közt kibújó gyomok kézi és mechanikus gyomirtása. Szükség szerint fűnyírás folyt a főtéren és a környékén. Kiültetésre kerültek az
egynyári és a kétnyári virágok a virágládákba, előkészített virágágyásokba. Figyeltünk a növények megfelelő gondozására, öntözésére, megfigyelések alapján a kártevők és a kórokozók elleni
vegyszeres védekezésre. A díszcserjék, sövények formára vágása, visszametszése is megtörtént.
Az utcai bútorokat karban tartottuk, a sérült faelemeket kicseréltük. Az északi és déli külvároson az önkormányzati tulajdonban lévő területeket tisztán tartottuk. A jeges, havas idő idején
a főtéri járdákon, a lakosság biztonságos közlekedése érdekében hó eltakarítás, síkosság mentesítés történt só, illetve jégmentesítő folyadék segítségével.
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Az alábbi képzéseken vettek részt közfoglalkoztatottak:
-- 2016. 06. 30-ig 68 fő részvételével zöldterületi kisgépkezelő, település karbantartó, mélyépítő segédmunkás és kerti járdakövező képzés indult.
-- 2016. 11. 01 - 2017. 02. 28. között 20 fő település karbantartó, 2016. 12. 01 - 2017. 03. 18
között 14 fő motorfűrész kezelő képzéseken vett részt.
-- 2017. 01. 01 - 02. 28. között hulladékkezelő-válogató képzésen 16 fő vett részt.
-- 2017. 12. 01 - 2018. 03. 31. között 20 fő zöldség-gyümölcsfeldolgozót, 20 fő betanított
kőművest képeztünk ki.
-- 2018. 03. 01 - 2018. 06. 30. között 30 fő, míg 2018. 07. 01 - 2019. 02. 28. között ismét 30
fő köztisztasági, kommunális feladatok elvégzésében vett részt.
-- 2018. 11. 05. - 2019. 01. 31. között 32 fő gyártósori munkavállalást elősegítő alapkompetenciai képzés indult.
A képzések célja azoknak az ismereteknek, készségeknek, kompetenciáknak az elsajátítása,
melyek szakképesítéshez nem kötöttek, de elengedhetetlenek a hatékonyabb munkavállaláshoz.
A program foglalkoztatási szakaszában köztisztasági és kommunális feladatokat láttak el.
A Városgondnokságnak a következő beszerzésekre volt lehetősége, amelyek nagyobb
részt START munkaprogram keretein belül történtek:
Megvalósult beruházások-felújítások 2014-2018-ig
2014.
Mezőgazdasági vontató

4.635.500

Lada NIVA (használt)

400.000

Karos lágyzúzó

4.889.500

Bontókalapács

3.590.877

Önjáró úthenger

3.200.000
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2015.
Billenőplatós teherautó

5.080.000

Liebher csipegető kanál

850.265

Vadkamera

29.990

Drótköteles vonszoló

128.511

Hegesztőgép

138.430

Kézi raklapemelő

83.200

Kézi szerszámok

6.121.755

Méhcsalád (10 család)

340.500

Tojótyúk (300 db)

138.000
Felújítások

Piaccsarnok felújítás

8.255.000

Járdafelújítások

22.700.863
2016.

Asztalos marógép

762.000

Vadkamerák

59.980

Öntözőrendszer kiépítése

681.000

Hűtőszekrény

99.990

Teherhordó kerékpár

157.480

Kézi szerszámok

2.109.649

Tojótyúk (300 db)

256.032
Felújítások
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Iroda felújítás tervezés

2.260.600

Járdafelújítások

26.730.308

Bélelt csatorna 2.0.0.

5.251.602

Zárt csatorna Deák krt.

4.951.149

Zárt csatorna Kacsóh u.

789.492

Zárt csatorna Baross u.

615.993

Burkolt zárt csatorna Lehel u.

283.281

Burkolt zárt csatorna Füredi u.

283.282

Térkövezés buszmegálló

2.670.150

Térkövezés Főtér városudvar

2.205.603

Burkolt csatorna Kossuth L. u.

4.024.756

Burkolt zárt csatorna Csokonai u.

866.879

Új zárt csatorna Tőkés u.

2.539.168

Zárt csatorna Fürdő u.

619.723

Zárt csatorna Magyar u.

838.155

Zárt csatorna Szent László u.

1.960.258

Térburkolat Múzeumpark

6.191.662

Csapadékvíz elvezetés

4.924.197
2017.

Aszfaltvágó

571.500

Játszótéri játékok

157 099

Vontatható kosaras emelő

3.429.000

PRONAR pótkocsi

6.061.939

Plazmavágó

469.900

Tuskómarógép

2.071.687

Vibromotor

152.400

Műtrágyaszóró

2.032.000

Goldoni Euro 30 lassú jármű

279.400

ISEKI fűnyírótraktor

279.400

Kézi szerszámok

605.488

Méhcsalád (5 család)

175.000

Tojótyúk (400 db)

220.000
Felújítások

Zárt csatorna Jókai u.

1.214.730

Zárt csatorna Napsugár u.

2.098.170

Zárt csatorna Sport u.

3.312.900

Zárt csatorna Sándor u.

2.484.675

Burkolt csatorna Gyep u.

610.000

Burkolt csatorna Ács u.

765.975

Járdafelújítások

33.824.592

Műfüves focipálya körüli viacolor

5.538.216

Műhelycsarnok féltető építés

6.225.987
2018.

Melegentartó állvány (Kádas)

276.860

Kamerák, megfigyelő rendszer

94.970

Hűtőgép

103.000

Targonca

1.849.120

Műtrágyaszóró

207.625

Billenős pótkocsi IFA

2.463.800

Kézi szerszámok

1.145.000
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Felújítások
Iroda felújítás részszámlázások

6.676.140

Járdafelújítások

31.992.827

Piaccsarnok villamos hálózat felújítása

1.053.848

Zárt csatorna Zádor utca

1.815.000

Zárt csatorna Kossuth L. u.

1.815.000

Zárt csatorna József A. u.

1.331.000

Zárt csatorna Sport u.

4.537.500
Molnár Pál
igazgató
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Karcagi „Erőforrás” Vagyonhasznosító
és Szolgáltató Kft.
1. Az intézmény rövid bemutatása
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 épületeknek a 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-védelmet.
Amikor a Laktanya ÁPV Rt. kezelésében lévő területén felgyorsult az ingatlanban tárolt ruházati és egyéb katonai készletek felszámolása és 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 meghatározta, 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: Kibővült a tevékenységi köre és ehhez
igazodva megváltozott a neve.
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.
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 e tevékenységi köréhez
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
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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. folytatja tovább tevékenységét, mint jogutód.
1.1. A Karcagi „Erőforrás” Kft. főtevékenysége, feladatai
Főtevékenysége: Épületépítési projekt szervezése
Feladatai:
-- Karcag Városi Önkormányzat saját tulajdonában lévő lakás és nem lakás célú ingatlanok
üzemeltetési, kezelési feladatai: épületüzemeltetés, épület karbantartás bonyolítása, épületkezelés, önkormányzati bérlemények elidegenítésének előkészítése, egyéb feladatok.
-- átruházott bérbeadói feladatok: bérlemények állapotrögzítése, bérleményleltár felvétele, bérlemény - nyilvántartó adatlap kiállítása, bérlemények átadása, közüzemi mérőórák
átjelentése. Bérlőváltozás, változásjelentések, szerződésnek megfelelő üzemképes állapot
biztosítása, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot biztosítása, észrevételek írásos
rögzítése, intézkedés a hiányosságok megszüntetésére, nyilvántartások, nyilvántartások átvezetése, tájékoztatás a fizetési kötelezettség teljesítéséről és a társasház esetén a társasház
működési rendjéről, új, felújított épületeknél bérlemények átadás átvétele, minden olyan
feladat, amellyel a megbízó eseti jelleggel megbízza.

2. Személyi feltételek
A Karcagi „Erőforrás” Kft. alkalmazásában jelenleg 9 fő munkavállaló dolgozik.
A Kft. ügyvezetője: Andrási Zoltán.
Felügyelő Bizottság tagjai:
Kovácsné Kerekes Katalin (elnök)
Szilágyi Lajosné
Szentesi Lajos
A kft. könyvvizsgálója: Morál-Audit Kft (Tamás Zoltán okleveles könyvvizsgáló).
A kft. könyvelési és munkaügyi feladatait külső könyvelő látja el.
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3. Fontosabb eredmények, események, fejlesztések
3.1. Laktanya
Ebben az időszakban a felszíni víz elvezetés biztosítása, őrzésvédelem fenntartása, a karcagi
intézmények ideiglenes tárolási feladatainak segítése volt a legfőbb tevékenységünk.
Továbbra is fejlesztési tendencia tapasztalható. A tulajdonosok és bérlők több ingatlanon kisebb volumenű fejlesztéseket, bővítéséket energetikai beruházásokat végeztek.
3.2. K-127-es számú termálkút
A kút folyamatos üzemeltetése biztosított, 24 órát meghaladó üzemzavar továbbra sem volt.
A Karcagi Energo Kft. által üzemeltetett gázmotort 2012. évben leállította, így azóta gázszolgáltatás az Akácliget Gyógy- és Strandfürdő és a Kátai Gábor Kórház kazánjai, valamint az
EURO Kft. részére történik.
A K-127 kút 2019. március 30-val elérte a folyamatos 11 éves üzemeltetési időt, amely alatt
4.066 ezer m3 kísérőgázt termelt, ebből a legnagyobb mennyiséget Kátai Gábor Kórház részére
2,25 millió m3 értékesítette.
A 2018. évben kísérleti jelleggel belépett áramfejlesztő kiserőmű, 2018. évben üzembe helyezésre került és azóta 90 ezer m3 kísérőgázt hasznosított.
A kísérőgáz berendezés pályázat alapján a következő évek feladatai lesznek.
3.3. Damjanich utca 67. (volt Ruhaipari Rt.)
Az elmúlt időszakban az épület rossz állapotára való tekintettel állagmegóvásra irányuló tető
karbantartási munkákat végeztünk.
A főépület hátsó része átmenetileg raktárként funkciónál, az épület más részeiben a DIEGO
és a Balla Bútor bolt működik.
Az épület további hasznosítását pályázat keretében történő felújítást (tetőszerkezet, gépészet,
közművek) követően tervezzük.
3.4. Bérlakás kezelés
A lakásállomány 38%-a tömbházakban van, zömében iparosított technológiával épült panel
és blokkos épület. A lakások közül 1 db összkomfortos 54 db pedig komfortos.
Üzemeltetési tevékenység fajták:
-- Ingatlan kezelés: 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.
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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 és helyiségek üzemeltetési
költsége jelentősen emelkedett a közüzem, anyag árak és vállalkozói munkadíjak növekedése
miatt. Miközben a bérleti díjak változatlan maradása közepette.
A lakások karbantartására a társaság az elmúlt időszakban nagy figyelmet fordított. Szűkös anyagi lehetőségeink ellenére erre minden évben jelentős összeget költöttünk folyamatosan emelkedő
mértékben, mely 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 Minisztériumi beruházással Kórház út 23. – 25. sz. alatt
az eddigi gyakorlattól eltérően ún. „költségelvű” lakbér megállapítás történt.
3.5. Önkormányzati tulajdonú bérlakás állomány felújítási munkái
A Karcagi „Erőforrás” Kft. üzemeltetésében lévő lakásállomány mintegy 34%-a 100%-os önkormányzati tulajdonú bérlakások. A lakások közül 18 összkomfortos 32 komfortos. Ezen lakásállomány jelenlegi műszaki állapota a folyamatos karbantartásokkal szinten tartható.
A lakásállomány 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 felújításukra irányuló pályázatok hiányában, nem állt módunkban, nagy számban csak néhány üres bérbeadás előtti lakás felújításra.
A fennmaradó 28% pedig családi ház jellegű lakóépület. Közülük 34 db komfortos 4 db félkomfortos 3 db pedig komfort nélküli ingatlanok.
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. Az éves lakbér bevétel több mint az 50%-át fordította társaságunk a karbantartási feladatokra, amelyek magába foglalják a hibaelhárítás és tervszerű épület karbantartási munkákat.
A feladatokat külső vállalkozókkal végeztetjük el. 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.
3.6. Lakbér
A társaságunk kezelésében lévő valamennyi bérleményre szóló lakbér megállapítást minden
évben a bérbeadó Karcag Város Önkormányzata állapítja meg.
A bérleti szerződésre vonatkozó önkormányzati rendelet:
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 21/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete 2019. 04. 25-ig volt hatályban. 2019. 04. 26 -ától a 10/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet a hatályos.
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3.7. Nem lakás célú helyiségek kezelése, illetve hasznosítása
Jelenleg társaságunk 128 db nem lakás célú helyiséget kezel, ebből 48 db üzlet, 19 db garázs,
14 db iroda, 8 db egyesület, a többi egyéb. 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.
A helyiségek nagy részében kereskedelmi tevékenység folyik, kis részében működik szolgáltató egység, pl. irodai funkció. 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 minden évben 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.
3.8. Morgó Csárda
Az új Morgó „kortsma” építését 1810-ben kezdték meg klasszicista stílusban. A Morgóról
1765-ből van az első adatunk, s lehetséges, hogy az 1810-ben emelt, már a harmadik épület
ilyen nevezet alatt. Valamikor ez a kocsma a városszélre épült, és mellette csónakkikötő is volt.
Lehet, de írott adat nincs rá. 1810-ben viszont elhatározták, hogy nagyobb udvar kell hozzá,
s a szomszédokkal tárgyaltak a terület átadásáról. Ekkor már körbevette a város. Az említett
csónakkikötő tehát a 18. század első felét idézi, ha igaz. A talajviszonyok, nedvesség, nagyon
gyorsan „megette” a vályogfalú épületeket, így a Morgón későbbiekben több, jelentős átépítést
és felújítást hajtottak végre.
Az épület műemléki jellegének jellemzői:
Védettség: műemléki védelem
Jelleg: építmény
Eredeti kategória: középület
Eredeti főtípus: kereskedelmi-és vendéglátó létesítmény
Eredeti típus: kocsma
Megye: Jász-Nagykun-Szolnok
Helység, cím: Karcag, Baross u. 1.
2009. évtől az épület a Karcagi „Erőforrás” Kft. kezelésében, üzemeltetésében van. Az épületet
bérbe lehet venni maximum 50 főig, különböző rendezvények lebonyolítására (szalagavatók,
osztálytalálkozók, ballagások, házassági évfordulók, baráti beszélgetések, üzleti tárgyalások stb.)
A legutóbbi felújítást 2009-ben hajtotta végre Karcag Városi Önkormányzat, mely jelenleg is
az épület tulajdonosa. A csárda épülete 2009. évben teljes felújításon esett át, nemcsak külsőleg
hanem belsőleg is.
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2017. évben a parkoló és a nagykapu javítása történt meg.
2018. évben a vendégek javaslata alapján az Önkormányzat döntött abban, hogy a nagyobb
érdeklődés és a jobb hely kihasználtsága miatt a kármentő elbontásra került és a teljes padlóburkolat és az épület fal javítása és festési munkálatai el lettek végezve.
Továbbá a Városgondnokságnak köszönhetően a gémeskút felújításra került, valamint az udvaron fakivágás és facsemete ültetése valósult meg.
3.9. A Karcagi „Erőforrás” Kft. 2015-2019. közötti eredményének bemutatása (eFt)
Naptári év

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

Mérleg főösszeg

125.346

121.102

133.539

132.044

131.042

Adózott eredmény

6.624

1.871

9.594

2.500

6.252

Árbevétel

152.127

134.805

128.390

120.196

135.449

Átlag létszám

11

10

11

9

9

Kísérőgáz bevétel

37.314

30.348

34.128

25.818

21.675

Lakbér bevétel

19.568

20.088

19.704

19.781

19.870

Bérlemény bevétel

32.732

31.001
1. táblázat

28.899

28.511

30.206

Az elmúlt 5 évben a Társaság tevékenységének éves beszámolója alapján a gazdasági társaság
mérleg szerinti eredménye nyereséget mutatott. A taggyűlés határozatának alapján az összeget
minden alkalommal a Társaság eredménytartalékába kellett helyezni. Ez a biztosítéka annak,
hogy a Tulajdonos által a kezdeti időkben nyújtott támogatást a Kft. az előírt határidőre vis�szafizeti.
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.

4. Pályázataink
A Karcag Városi Önkormányzat alábbiakban felsorolt pályázatainak projekt menedzsment
szakértői szolgáltatását látjuk el. A projektmenedzsment szolgáltatás ellátása a 272/2014 (XI. 5.)
Kormányrendelet a „Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről” című, 5. sz. mellékletének 3.8.2. pontjában, a közszféra szervezetekre vonatkozó speciális előírások figyelembevételével történt. A szolgáltatás alvállalkozók igénybevételével kerül ellátásra.
2018. december 31-ig lezárt pályázatok:
-- „Szociális bérlakások felújítása Karcagon” című, EFOP-2.4.2-17-2018-00021 kódszámú pályázat, 2018
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-- „Szociális bérlakás felújítása Karcagon” című, EFOP-2.4.2-17-2018-00020 kódszámú pályázat, 2018
A pályázatoknak köszönhetően a Széchenyi sgt. 83. szám alatti 10 db ingatlan és az Északi
u. 37. szám alatti 1 db ingatlan teljes nyílászáró cseréje valósult meg.
-- „Városháza, Déryné energetikai fejlesztése” című TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00024 kódszámú pályázat, 2017
Folyamatban lévő pályázatok:
-- „Idősek Otthona energetikai felújítása” című, TOP-3.2.1-16-JN1-2017-00002 kódszámú
pályázat, 2018
-- „Karcagi turisztikai attrakciók fejlesztése” című TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00005 kódszámú
pályázat, 2017
-- „Iparterület infrastrukturális fejlesztése” című TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00010 kódszámú
pályázat, 2017
-- „Karbantartó műhely kiépítése” című TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00012 kódszámú pályázat,
2017
-- „Karcag zöldfelületeinek fejlesztése” című TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00011 kódszámú pályázat, 2017
-- „Városgondnokság infrastrukturális fejlesztése” című TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00011 kódszámú pályázat, 2017
A Kft. az elmúlt években adó – és egyéb fizetési kötelezettségeit folyamatosan teljesítette, adó
– és egyéb köztartozása nincs.
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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KVG Kft.
A KVG Kft. fő 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 minden megrendelését a versenyszférából kapja, a 2015–2018
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 több százféle kisebb-nagyobb tartó, burkolati elem szerepel, valamint éves
szinten kb. 150 – 250 db megmunkált síktárcsa, alaplap.
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 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.
Az 1. táblázat a KVG Kft. nettó árbevételét és adózott eredményét hasonlítja össze a 2015–
2018 év közötti időszakban:
1. táblázat

Nettó árbevétel (Ft.):

Adózott eredmény (Ft.):

2015.

165.176.000

14.409.000

2016.

149.345.000

15.519.000

2017.

179.670.000

16.848.000

2018.

160.963.000

5.248.000

Látható, hogy a társaság az elmúlt négy évben az árbevétel nagyságától függetlenül is nyereséges volt, igyekezett a lehető legköltséghatékonyabb gazdálkodást folytatni, összesen körülbelül Ötvenkétmillió Forint adózott eredményt ért el. A cégnek tartozása nincs, lejárt határidejű
követelése más cégek felé nincs. Pénzügyileg stabil, likviditása kiemelkedő. A cég megbízható megrendelővel rendelkezik, üzletileg emelkedő pályán van. Büszkén elmondhatjuk, hogy
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2019-re legfőbb profilként világszínvonalat képviselő robotokhoz gyárt – nagyon magas minőségi követelményeknek megfelelve - egyedi alkatrészeket, nemzetközi beszállítói körrel sikeresen állja meg a versenyt.
Személyi és tárgyi feltételek:
A Kft. alkalmazásában jelenleg 14 fő főfoglalkozású munkavállaló dolgozik, ebből 1 fő ügyvezető, 3 fő diplomás szellemi dolgozó, 1 fő középfokú végzettségű szellemi dolgozó, 9 fő fizikai
dolgozó. A jelenlegi feladatokhoz a kialakult létszám összetétele és nagysága megfelelő.
Ügyvezető igazgató:
2013. február 01 – 2019. május 31: Lukács Tibor
Felügyelő Bizottság tagjai:
-- Karcagi Nagy Zoltán (elnök)
-- Pandur Zoltán Benjaminné
-- Kurucz István Attila
Megbízásuk a 2018. évet lezáró beszámoló elfogadására vonatkozó alapítói határozat meghozatalának időpontjáig tart.
A könyvvizsgálói feladatokat a 2018. 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.
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.
Fontosabb eredmények, beruházások:
A 2015-2018 közötti időszakban nagy beruházás nem zajlott a cégnél, több kisebb fejlesztés
azonban megtörtént:
-- Az udvar egy részénél az aszfaltburkolat javítása történt meg, illetve a veszélyes hulladék
tárolónkhoz is kiépítettük a korábban a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelősség által hiányolt burkolt útszakaszt.
-- Az étkezőhelyiséget felújítottuk, új asztalokat, székeket szereztünk be.
-- Az öltözőhelyiség sok éve húzódó kialakítása is megtörtént, fűtést vezettünk oda, valamint
a vizesblokkot is felújítottuk.
-- A cég legtöbbet futott Toyota Hiace gépkocsiját 2016-ban egy új Peugeot Expertre cseréltük, mely beruházás az autóbeszámításnak köszönhetően a bruttó 5 millió forintot nem
haladta meg.
-- Egy korszerű digitálisan vezérelhető Rota 100 forgatóasztalt beszereztünk, mellyel a körhegesztéseket lehet esztétikusabban, pontosabban kialakítani.
-- Új mérőeszközöket vásároltunk, hogy a megrendelőink által követelt magas méretpontosságnak meg tudjunk felelni.
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-- Elhasználódott elektromos kéziszerszámainkat, miután gazdaságtalanná válik a javíttatásuk, azonnal cseréljük.
-- Mivel kilátásba került, hogy a cégek számlázását 2017 júliusától bekötik a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalhoz, sürgetővé és elengedhetetlenné vált a Kft. elavult informatikai berendezését korszerűsíteni. Februárban a régi, már rendkívül lassú és az új fejlesztésű programok,
honlapok használatára alkalmatlan számítógép helyett a mai informatikai igényeket kielégítő számítógépeket vásároltunk.
-- Tekintettel arra, hogy bevezetésre került a Nemzeti Autóellenőrző Rendszer, beszereztünk
egy mérleges raklapmozgatót, mellyel a szállítandó rakományaink súlyát 99%-os pontossággal meg tudjuk mérni.
-- 2017-ben a cég régi, már megbízhatatlan Toyota Dyna kisteherautóját cseréltük egy új Peugeot Boxerre. Mivel a beruházás összértéke meghaladta a bruttó 5.000.000 Ft-ot, ehhez
az ügyvezető tulajdonosi hozzájárulást kért és kapott. Az új teherautóval gazdaságosabb,
biztonságosabb a késztermékek Győrbe történő szállítása, az autó futásteljesítménye kb.
6000 km/hónap.
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Lukács Tibor
ügyvezető

Karcag város hulladékgazdálkodási
közszolgáltatása
Ebben az ötéves periódusban tovább folytatódtak a korábban megkezdett, az egész Magyarország
hulladékgazdálkodását érintő átalakulások, változások. A 2012. évi CLIIIV. törvény a hulladékokról
több módosítást is előírt a hulladékgazdálkodásban tevékenykedő szolgáltatók és közszolgáltatók körében. Új elemként jelent meg a rezsicsökkentés révén a hulladékszállításért fizetendő közszolgáltatási díjak csökkentése, valamint a hulladéklerakókban a lerakással ártalmatlanított hulladékok men�nyisége után fizetendő lerakási járulék bevezetése. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, valamint
az Európai Unió által elvárt hulladék újrahasznosítási célok megvalósítását az állam által létrehozott,
úgynevezett koordináló szervezetek irányítják, finanszírozzák. Ilyenek az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség és az Országos Környezet és Természetvédelmi Főfelügyelőség Hulladékgazdálkodási Igazgatósága. 2016. évtől pedig a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő
Zrt. (a továbbiakban NHKV Zrt.) Lényeges változás, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
tevékenységet végzők kizárólag többségi tulajdonban lévő, (állami vagy önkormányzati tulajdonú)
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély birtokában, az NHKV Zrt. által kiadott ún. „Megfelelőségi véleménnyel” rendelkező nonprofit gazdálkodó szervezetek lehetnek. Napjainkra ezek
jórészt regionális közszolgáltatók. A kisebb korábbi közszolgáltatók jelenleg jellemzően alvállalkozóként, illetve teljesítési segédként vesznek részt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásában.
A fenti változásokat követve a Karcag Városi Önkormányzat, a korábban a feladat ellátására
létrehozott Nagykunsági Környezetvédelmi, Területfejlesztési és Szolgáltató Kft. mellett 2013.
november 18-án alapított egy új nonprofit gazdálkodó szervezetet 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, addig ellátott településeken és Berekfürdőn.
A Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. szintén tovább végzi a hulladékgazdálkodási tevékenységét,
azonban a továbbiakban már nem, mint közszolgáltató, hanem kizárólag hulladékkezelő, és a közszolgáltató alvállalkozója. Az NHKV Zrt. célul tűzte ki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fenntarthatósága érdekében a gazdaságos üzemméretek kialakítását, amit a területi integrációval kívánt
megvalósítani. Ennek következményeként 2018 áprilisától a térségben a regionális közszolgáltató az
NHSZ Tisza Nonprofit Kft. lett. Alvállalkozója a Karcag Térségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. a térség
öt településén – Karcag, Kisújszállás, Túrkeve, Kenderes, Berekfürdő – végzi a gyűjtést és a szállítást.
Karcag városában a vegyes települési hulladékok begyűjtésén túl 2009-ben bevezetésre került
a szerves zöldhulladékok elkülönített gyűjtése, valamint az újrahasznosítható hulladékok elkülönített begyűjtése. Ez a tevékenység azóta is folyamatosan zajlik, sőt a szolgáltatási terület többi
településén is bevezetésre került.
A begyűjtött hulladékok kezelése a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. által üzemeltetett, 2016
januárjában vagyonkezelésre átvett Térségi Szilárdhulladék-lerakó Telepen történik. A telep 2024
évig rendelkezik hatósági engedéllyel. Jelenleg a becsült szabad kapacitás 2031-ig elegendő. A továbbfejlődéshez megvalósítás előtt áll a KEHOP-3.2.1-15-2017-00023 azonosító számú „Komplex
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Karcag Város, valamint a Tisza-tó térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt. Ennek során bővül a szállító kapacitás: további, az elkülönített gyűjtést célzó és segítő gyűjtőedények kerülnek
a lakossághoz, valamint a hulladéklerakó területén olyan mechanikai előkezelő gépsort telepítünk,
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illetve helyezünk üzembe, amely a vegyes települési hulladékból is különböző mechanikai eljárásokkal kinyeri a még hasznosítható anyagáramokat. Ennek érdekében manipulációs és biológiai stabilizáló tér kerül kialakításra. A fentiek együttes eredményeként a rendelkezésre álló szabad kapacitás
hosszabb távon lesz elegendő, a telítettség becsült várható időpontja legalább 20 évvel kitolódik.
Fontos megemlíteni, hogy a szerves hulladékok kezelésére 2018-ban konzorciumi megállapodás jött létre a térség települései között, melyben rögzítésre került, hogy a Karcag Városi Önkormányzat, mint konzorciumvezető térségi komposztáló telepet valósít meg. 2019-ben az előzetes
megvalósíthatósági tanulmány elkészült, jelenleg a pályázat benyújtása van folyamatban.

1. A Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. bemutatása,
fő tevékenysége, feladatai
A Nagykunsági Környezetvédelmi, Területfejlesztési és Szolgáltató Kft.-t 2007. március 09-én
alapította a Karcag Városi Önkormányzat. A társaság 100%-ban önkormányzati tulajdonú, legfőbb feladata a város hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatainak az ellátása volt.
A kft. 2007. április 01-től üzemelteti a Térségi Szilárdhulladék-lerakó Telepet, és végzi a hulladékszállítási közszolgáltatást Karcagon, illetve 2013. július 01-től Füzesgyarmat településen is.
2014. július 01-től a Karcag Térségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. alvállalkozója, majd a későbbiekben teljesítési segéd. 2016. január 01-től a karcagi hulladékkezelő telep vagyonkezelője. A
hulladéklerakóba jelenleg hét településről folyik a beszállítás, ez mintegy 50.000 lakos, valamint
a térségben található intézmények és gazdálkodó szerveztek hulladékának a kezelését jelenti.
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.
1.2. Személyi és tárgyi feltételek:
A kft. alkalmazásában jelenleg 31 fő főfoglalkozású munkavállaló dolgozik. A kft. ügyvezetője
Balajti József.
A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló gépek:
-- Konténerszállító autó:
3 db
-- Zárt öntömörítős hulladékszállító autó:
5 db
-- Terepes billenős teherautó:
1 db
-- 1,5 t teherautó:
1 db
-- Hulladéktömörítő kompaktor:
2 db
-- Homlokrakodó
1 db
-- T-25 platós billenős traktor:
1 db
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A kft. bérelt és saját gépeinek, eszközeinek a műszaki állapota az elmúlt időszakban javult, a
gépek egy része cserélődött. A gyűjtési területek növekedésével, valamint az elkülönített gyűjtések bevezetésével a járművek terheltsége nőtt. Jelenleg is további eszközbeszerzések vannak
folyamatban.
1.3. 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/,
amely tartalmazza a lerakó továbbüzemelésének a lehetőségét a következő évekre. 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. folyamatosan
végzi, illetve a folyamatban lévő KEHOP-3.2.1-15-2017-00023 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Karcag Város, valamint a Tisza-tó térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű pályázatba
kerültek beemelésre, így annak keretében valósulnak meg.
A projekt során bővül a szállító kapacitás, az elkülönített gyűjtést célzó és segítő további gyűjtőedények kerülnek a lakossághoz, valamint a hulladéklerakó területén olyan mechanikai előkezelő gépsor kerül beszerzésre és üzembe helyezésre, amely a vegyes települési hulladékból is
különböző mechanikai eljárásokkal kinyeri a még hasznosítható anyagáramokat. Manipulációs
és biológiai stabilizáló tér kerül kialakításra. A projekt lényeges eleme egy újonnan megépülő
iroda épület, melynek része a mérlegház, valamint a telepen dolgozók megfelelő szociális körülményeinek a kialakítása. A pályázat keretében megvalósul a képződő depóniagáz kinyerése,
összegyűjtése és ártalmatlanítása. A pályázat keretében a hulladéklerakóval szomszédos terület
az önkormányzat által megvásárlásra került, amely fontos szereppel bír a megvalósítandó pályázatban, hiszen ténylegesen teret biztosít a fejlesztéseknek, egyben további, a jövőbeni lerakói
kapacitás bővítésére ad lehetőséget, amennyiben az szükségessé válna.
2016-ban a korábban tervezett hulladéklerakó fejlesztés I. ütemének a megvalósítása megtörtént. Elkészült egy 2400 m2-es, geofizikai monitoring rendszerrel ellátott vízzáró térbeton
a hozzá kacsolódó csapadékvíz- és csurgalékvízgyűjtő elvezető rendszerrel. Ez a betonfelület
elengedhetetlenül fontos szerepet tölt be a beérkező megnövekedett mennyiségű szelektív hulladékok és a leválogatott haszonanyagok szabályos tárolásában.
2016-ban a meglévő csarnokban beépítésre került egy nyolc állásos emelt válogatószalag,
amely az elkülönítetten gyűjtött hulladékok (szelektív) utóválogatására szolgál. 2017-ben elektromos kapacitásbővítés történt, amely részben a jelenlegi válogatósor üzemeltetéséhez járul
hozzá, részben pedig a továbbiakban beépítésre kerülő hulladékkezelő berendezések kiszolgálását célozza.
Egyéb eredmények:
2017-ben a társaság a hosszabb távú fejlesztési célkitűzéseinek megfelelően a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent TOP-1.1.1-15 kódszámú „Felhívás ipari
parkok, iparterületek fejlesztésére” című felhíváson pályázati támogatást nyert. Ennek eredményeként a Társaság tulajdonában lévő Karcag külterület 14. szám (hrsz.: 511 és az 510/2 számú)
ingatlanon telephelyfejlesztés valósul meg. A projekt során létrejövő telephely helyet biztosít a
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hulladékgazdálkodásban használt eszközök gépek tárolásának, karbantartásának, a munkavállalók részére a megfelelő szociális helységek kialakításának. A pályázatban a vissza nem térítendő támogatás nettó 120 millió Ft. A projekt megvalósítása során az engedélyes tervek elkészültek, jelenleg a kivitelező kiválasztása zajlik. A megvalósítás végső határideje 2020. augusztus 31.

2. A Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Nonprofit Kft. bemutatása, tevékenysége, feladatai
A Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban KTK Nkft.) 2013. november 18-án alapította a Karcag Városi Önkormányzat. A társaság az alapításkor 100%-ban a Karcag Városi Önkormányzat tulajdona volt,
feladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek elvégzése Karcag
városában és a térségében.
2014 decemberében a tulajdonos döntése alapján, az egyéb településekkel kötendő közszolgáltatási szerződések „in house” módon történő megkötése érdekében üzletrész került értékesítésre. A társaság törzstőkéjéből 100.000.-Ft értékű üzletrészt Berekfürdő Községi Önkormányzat, 100.000.-Ft értékű üzletrészt pedig Füzesgyarmat Város Önkormányzata vásárolt.
A társaság 2017-ben Karcag, Füzesgyarmat és Berekfürdő közigazgatási területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, valamint 2016.07.01 – 2017.06.15-ig Bucsa és Kertészsziget
településeken is, mint a katasztrófavédelem által kijelölt közszolgáltató. A Társaság legfontosabb
feladata volt a közszolgáltatás megfelelő és az előírások szerinti folyamatos fenntartása és üzemeltetése.
A 2015. év végén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás koordinálására az állam létrehozta a
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-t. (NHKV Zrt.)
2016. április 1-jétől a vonatkozó jogszabály alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásból származó bevétel az NHKV Zrt.-t illeti meg, az NHKV Zrt. pedig szolgáltatási díjat fizet
a közszolgáltatóknak, amelyből a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás egységes és megfelelő
színvonalát kell biztosítani.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fenntarthatósága érdekében az NHKV Zrt. célul
tűzte ki a gazdaságos üzemméretek kialakítását, amelyet a területi integrációval kívánt megvalósítani. Az integrációs célok elérése érdekében a KTK Nkft.-ben üzletrészt vásároltak további települések (Kisújszállás, Törökszentmiklós, Túrkeve, Fegyvernek, Kenderes, Tiszatenyő,
Kunmadaras) is. Ezzel együtt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának minőségi és
várospolitikai kérdései a térségben maradtak.
2018-ban a térségi további integráció során a társaság elvesztette a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatói státuszát. A térségben 2018. április 1-jétől az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. lett
a nevesített közszolgáltató. Karcag szempontjából fontos eredmény, hogy a regionális közszolgáltatóval a Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. alvállalkozói
szerződést kötött.
2018. április 1-jétől a regionális közszolgáltatóval (NHSZ-Tisza NKft.) megkötött alvállalkozói szerződés alapján a társaság Karcag, Kisújszállás, Kenderes, Berekfürdő és Túrkeve településeken látja el alvállalkozóként a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat.
A társaságnak az ellátási terület bővülésével további eszközöket és humánerőforrást kellett
biztosítania. Gyakorlatilag a teljes szolgáltatási területen megvalósultak a közszolgáltatás ellátá-
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sára vonatkozó dokumentum előírásai, (Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv,
röviden: OHKT). Ez a vegyes háztartási hulladékok begyűjtésén túl az elkülönítetten gyűjtött
újrahasznosítható hulladékok begyűjtését és az elkülönítetten gyűjtött szerves hulladék begyűjtését írja elő, valamint az évente egy alkalommal történő lomtalanítást és a szelektív szigetek
üzemeltetését. A fenti települések közül Karcagon, Kisújszálláson, Kenderesen és Túrkevén üzemeltet a társaság ügyfélszolgálatot.
2018-ban is, mint ahogyan korábban is a Társaság a tevékenységét további alvállalkozó bevonásával végezte. Alvállalkozó a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft., mely ún. teljesítési segédként végezte a begyűjtést, valamint hulladékkezelőként átvette további kezelésre a közszolgáltatás keretében begyűjtött hulladékokat.
2018-ban a társaság karcagi önkormányzaton kívüli tagjainak a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. tett vételi ajánlatot az üzletrészeik megvásárlására, melyet az érintettek 2018 decemberében elfogadtak. 2019 januárjában az üzletrészek adásvétele megtörtént. A jelenlegi tulajdonosok a társaságban: Karcag Városi Önkormányzat 70%, Nagykunsági Környezetvédelmi,
Területfejlesztési és Szolgáltató Kft. 30%.
2.2. Személyi és tárgyi feltételek:
A kft. alkalmazásában jelenleg 12 fő főfoglalkozású munkavállaló dolgozik. A kft. ügyvezetője
Balajti József.
A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló gépek:
-- Zárt öntömörítős hulladékszállító autó:
4 db
A kft. bérelt eszközökkel végzi a tevékenységét.
A társaság a vonatkozó hulladékgazdálkodási rendelkezések, valamint a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban, és a 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései szerint
végzi a tevékenységét.
A hulladékgazdálkodási ágazat a fentiekben leírt átalakítása (integráció) eddig a szintig lezajlott. A társaság a regionális közszolgáltató alvállalkozójaként végzi tovább a tevékenységét.
Balajti József
ügyvezető
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A Karcagi Ipari Park Kft.
A Karcagi Ipari Park Kft. területe 3 részből áll
Déli rész
-- Az S+R Kft. 30.000 m2 területet vásárolt. A Penny Logisztikai Központ raktárcsarnokának
bővítését tervezik megvalósítani, a kamion parkoló helyek számának növelésével.
-- A Karcagi Ipari Park Kft részéről aláírásra került a GINOP-1.2.4-16-2018-00012 számú
támogatási szerződés. A tervezett logisztikai csarnok bekerülési költsége, azaz a projekt
összköltsége 1.001.245.279 Ft, melyből a támogatás összege 694.527.865 Ft. 30.000 m2 csarnok több lépcsőben, 4.000 – 6.000 m2-es szakaszokban épül meg.
Északi rész
-- Az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. 10.000 m2 területet vásárolt. Ezen a területen tovább szeretnék növelni a hulladékok feldolgozottságát, újabb munkahelyek létrehozásával.
-- Az 5392/5 és 5392/7 helyrajzi számú terület 1-1 db 500 kVA teljesítményű napelemes kiserőművet tervezünk építeni. Ezek engedélyeztetése folyamatban van
Nyugati rész
-- A volt téglagyár és az Önkormányzat ezen részen lévő területein egy közös területrendezést
hajtottunk végre. Az így kialakult 320.234 m2 nagyságú terület infrastruktúra ellátásának
biztosítás lesz a közeli feladatunk.
-- A vasúti csatlakozás ki van építve, így itt logisztikai központ, gyár építése lehet reális cél. Ez
irányba is folynak egyeztetések.

KIP Kft. Területe

Ipari Park Címmel rendelkező területek
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Hrsz

m2

Tulajdonos

7330

19 999

Zádor Intertrans Kft

Telephely

7331

10 000

Kunsped Kft

Telephely

7332

10 000

KMKK Zrt

Telephely

7333

103 000

Penny Market Kft

Telephely

5374

99 334

KIP Kft

Hasznosítandó

7336

21 745

KIP Kft

Út

DÉLI

264 078

5382/6

2 582

Útkurucz Kft

Telephely

5382/7

1 777

Útkurucz Kft

Telephely

5382/10

6 657

Bj Trans Kft

Telephely

5382/11

2 912

Tóth Endre

Telephely

5382/12

2 423

Tóth Endre

Telephely

5382/13

2 484

Bj Trans Kft

Telephely

5382/16

4 000

Útkurucz Kft

Telephely

5382/17

11 561

Útkurucz Kft

Telephely

5382/18

445

Önkormányzat

Árok

5382/20

7 582

Útkurucz Kft

Telephely

5394

1 542

Önkormányzat

Árok

5387

1 053

Önkormányzat

Út

5392/1

50 721

KIP Kft

Hasznosítandó

5392/2

15 003

KIP Kft

Út

5392/4

60 000

E-Hull Kft

Telephely

5392/5

17 380

KIP Kft

Hasznosítandó

5392/6

26 500

Recy-Pet Kft

Telephely

5392/7

24 602

KIP Kft

Hasznosítandó

ÉSZAKI

239 224

Összesen

503 302
Egyéb területetek

5397/3

1 703

KIP Kft

Hasznosítandó

5397/5

15 352

KIP Kft

Hasznosítandó

01118/1

320 234

KIP Kft

Hasznosítandó

Összesen

337 289

MIND

840 591
Varga Nándor
ügyvezető
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Mellékletek

Recy-Pet átadás

Recy-Pet homlokzat
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Elektronikai Hulladékhasznosító Kft.
Intézmény rövid bemutatása, fő tevékenysége, feladatai
2012 tavaszán a Karcagi Ipari Park területén jött létre, több milliárdos beruházás keretében,
Európa egyik legmodernebb elektronikai hulladékokat hasznosító üzeme, az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. Tulajdonosai a következő, 100%-ban magyar vállalatok:
-- ALCUFER Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
-- SELECTOR Elektronikai Termék Újrahasznosító Kft.
-- INFO Befektetésszervező és Ingatlanforgalmazó Kft.
-- NOVOGREEN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
-- V3 GLOBE Szolgáltató Kft.
Az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. (5300 Karcag, József nádor út 6. (4392/4 hrsz.) telephelye lakóövezeten kívül helyezkedik el. A telephely területe 60.000 m2. Az E+E hulladékokat
a feldolgozást megelőzően ömlesztve tárolják az 1058,18 m2 területű szilárd burkolattal ellátott,
fedett, oldalról félig vagy teljesen nyitott csarnokrészben. Ez a csarnokrész 1088,1 m2 bővítési
kapacitással rendelkezik. A hűtőszekrényeket az E+E hulladékoktól elkülönítve tárolják a feldolgozás előtt egy 1217 m2 nagyságú, szilárd burkolattal ellátott, fedett, oldalról félig vagy teljesen nyitott, valamint egy kb. 572 m2 nagyságú fedett, zárt szilárd burkolattal ellátott területen. A
képződő hasznosítható és tovább nem hasznosítható hulladékokat a szilárd burkolattal ellátott
szabad felületen kerül kitárolásra kiszállításig.
Az üzemben éves szinten 5-6 000 tonna hűtőgép, illetve 3 500-4 000 tonna elektromos és
elektronikai eszköz/berendezés (WEEE) kerül bontásra. A telephelyen valósul meg mindezek
begyűjtése, feldolgozása, és a másodlagos nyersanyagok (anyagfrakciók) kinyerése egy Magyarországon egyedülálló, korszerű, EU-s szintű technológia alkalmazásával.
Fontos, hogy a bontás zárt rendszerű, környezetvédelmi előírásoknak megfelelő módon történik. Ennek köszönhetően környezetünkbe nem kerül újabb károsító anyag, ami a környezettudatosság, a fenntartható fejlődés elvét hűen tükrözi.
A cég fő tevékenysége az elektromos és elektronikai eszközök feldolgozása, melyek közül
a legnagyobb volument érintő ágazat a hűtőgépek/hőcserélő berendezések bontása. A tevékenység egy erre specifikusan kialakított német technológiával, és a 443/2012 (XII.29.) Korm.
rendelet előírásainak betartásával történik. A hűtőszekrényekből előzetesen el kell távolítani a
kondenzátorokat, kompresszort, valamint zárt rendszerű lefejtő berendezéssel a hűtőközeget.
Ezután a mentesített hűtőszekrényt a QZ 2000 HD gépbe (láncostörő) adagolják. A kihordott
anyagot válogatják egy gázzáró, zárt rendszerben – mely az utána következő szárító és rostázó
szakasszal képez egy egységet – az alábbi frakciók keletkeznek: vasfém, nem vas fém, műanyagok, por a habtartalmú részekből. Az elszívott levegőből kriokondenzációs berendezéssel kerül
kinyerésre az illékony szerves komponenseket.
Ugyanez a rendszer alkalmas további elektromos és elektronikai berendezések bontására is.
Ilyenek lehetnek a nagy háztartási, kis háztartási gépek, IT és képmegjelenítő eszközök. Ehhez a
rendszer átalakítása szükséges néhány ponton úgy, mint a felhordó szalag (kiegészítő társzalag
szükséges), a QZ láncostörő, a rostázó állomás, és a kézi válogató. A QZ láncostörő egy rozsdamentes kihordó kürtővel készült a rostázó állomáshoz átalakító készlettel. Az üzem vezérlésébe
egy „elektronikai hulladék” üzemmód került beiktatásra. A QZ közelébe egy olyan rendszer
kerül kiépítésre, amelyet hűtőgép feldolgozása közben nem szükséges használni.
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Az üzemben kézi válogatás és kézi bontás is történik. Az így feldolgozandó hulladék csoportba tartoznak például a hulladékká vált háztartási vagy ahhoz hasonló kis- és nagygépek, barkácsgépek, információ - technikai (rádió, számítógép, stb.) berendezések, játékgépek, italadagoló automaták, illetve azok alkatrészei, melyeket nem érdemes a gépesített technológiában
feldolgozni így az egyes kijövő frakciókat sértetlenül lehet értékesíteni.
A telephelyre beérkező ilyen típusú hulladékok első lépésként osztályozásra kerülnek, melynek
célja annak eldöntése, hogy a hulladék gépi vagy kézi bontásra kerüljön. A beérkező hulladékok
egy kisebb része úgy hasznosítható gazdaságosabban, ha a lehető legnagyobb mértékben kézzel
kerül bontásra, mert a kibontott anyagok döntő hányada (3 250 tonna, 85%) közvetlenül átadható
további kezelőszervezetnek, emellett a kisebb része (500 tonna, 15%) további gépi bontásra kerül.
A személyi, tárgyi és dologi feltételek alakulása az elmúlt öt évben
Az üzem egészének működéséhez szükséges humán erőforrás-állomány az elmúlt időszak
során dinamikusan növekedett, a feldolgozás mértékének növekedésével arányosan. Az év végi
statisztikai állományi létszám alakulása a következő táblázatban látható. Szellemi dolgozók aránya az utolsó évben nagyjából 23%, míg a fizikai dolgozóké 77%.

Statisztikai állományi létszám (fő)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2

8

79,05

85,12

83,85

90,35

94,11

1. táblázat: Statisztikai állományi létszám
Az üzem építése és a feldolgozó technológia beszerzése az Észak-Alföldi Operatív Program
keretében létrejött ÉÁOP – 1.1.1 c-12-k-2012-0002 azonosító számú pályázatban valósult meg.
A pályázat fenntartási időszaka is sikeresen lezárult a 2017. üzleti évben.
A projekt elszámolható összköltsége 3.340.907.778 HUF, melynek 50%-a vissza nem térítendő
támogatás volt. Az összeg magába foglalja a nagyságrendileg 1 milliárd HUF-os épület megépítését, az 400 millió HUF-os területvásárlást és az 1,3 milliárd HUF értékű eszközbeszerzést is.
Ezen kívül a 2013. évi Iparfejlesztési Pályázati kiírás során benyújtott OHÜ-IFPR-2013001/026/2014 azonosító számú projektben további eszközök kerültek beszerzésre. A projekt
elszámolható összköltsége 72 millió HUF, melyből 50% vissza nem térítendő támogatás.
Mindezeken túl az elmúlt évek során a technológia kiegészítéseként további eszközök beszerzése
vált szükségessé, melynek értéke nem számottevő. Az utóbbi 1-1,5 évben kidolgozásra került azonban több, nagyobb volumenű fejlesztési terv, amelyből az utolsó lezárt üzleti évben kettő teljesült.
A 3 legutolsó fizikailag megvalósult projekt közül kettő a 2017. Iparfejlesztési Pályázat keretein belül jött létre, míg a harmadik a „Megoldás a Körforgásos Gazdaságért” című pályázati
kiírásban indult. Utóbbinál olyan eszközt – egy horizontális ollózógépet – szerzünk be, amellyel
a nagyobb méretű hulladékot, különösen a nagyméretű hűtőket lehet felaprítani, és így a rendszerbe könnyebben beadagolni. Az Iparfejlesztési Pályázatoknál az egyik egy kábelfeldolgozó
rendszer, a másik egy PUR pelletizáló rendszer beszerzésére irányult. Az elsőnél a hulladék
kábelek teljes körű újrahasznosítása a cél. A másiknál a hűtőből származó PUR-por pelletizálásának megoldása került kidolgozásra.
Az üzemben a 2018. év végéig 44 846 tonna hulladékot dolgoztunk fel. A következő táblázat
a gépi technológiával előkezelt és további kezelésre átadott elektromos és elektronikai hulladék
mennyiségét mutatja a négy fő kategóriába sorolva. A hűtőnél kettő kategóriát különböztetünk
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meg, aszerint hogy Magyarország közigazgatási területén keletkezik-e vagy sem. A belföldi éves
mennyiségek gyűjtésére, feldolgozására és további kezelésre átadására közbeszerzési eljárások
keretében indulunk.
2013

2014

2015

2016

2017

2018

ÖSSZESEN

Belföldi HŰTŐ

HULLADÉK (tonna)

0

3 713

4 474

5 100

5 500

5 500

24 287

Import HŰTŐ

0

0

1 095

591

1 006

1 224

3 916

E+E

262

2 496

2 622

2 586

2 212

1 777

11 955

CRT

0

0

0

910

1 778

2 000

4 688

262

6 209

8 191

9 187

10 496 10 501

44 846

ÖSSZESEN

2. táblázat: Feldolgozott hulladék mennyisége
Fontosabb eredmények, események, fejlesztések a szervezet működésében
A korszerű technológia, a bővülő piaci lehetőségek, a tulajdonosok közreműködése stabil
gazdálkodás lehetőségét teremti meg. Az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. jövőképében
egyre nagyobb mennyiségű elektronikai hulladék feldolgozását és másodnyersanyagként történő értékesítését tervezi, melynek köszönhetően egyre nagyobb mértékű eredmény képzését
látja.
Célunk továbbra is a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő feldolgozás, aminek köszönhetően környezetünkbe nem kerül újabb károsító anyag, ami a környezettudatosság, a fenntartható fejlődés elvét hűen tükrözi.
A jövőben több olyan pályázatot nyújtottunk/nyújtunk be, mely a kapacitás bővítésére, kijövő frakciók minőségének javítására és a meglévő technológia korszerűsítésére irányulnak. A
pályázatok mindegyike a hatékonyabb, eredményesebb működést szolgálja. Többek között benyújtásra került, egy, a 2018. évi Iparfejlesztési Pályázatok keretében pályázott külön vonalon
futó kombinált elektronikai feldolgozó sor. A projekt keretein belül megvalósításra kerülne a
két külön vonalon működő feldolgozó sor kialakítása (hűtő és elektronika). Így a feldolgozási
kapacitás növekedésére számíthatunk mind a kettő hulladékáram esetében. Az említett teljes
E+E hulladék feldolgozó rendszer két ütemben valósulna meg pályázati lehetőségek igénybevételével. Az első ütemben (mely az Iparfejlesztési Pályázatban lett benyújtva) megvalósítandó
rendszer lényege, hogy a hulladékok drasztikus méretcsökkentésen mennek át és ezután – a
kihordó szalagok segítségével - mágneses, illetve kézi szeparálás történne. Az elektronikai hulladék feldolgozó rendszer második ütemének célja, hogy az I. ütemben telepített sorból kijövő
frakciók, további mechanikai válogatásra és tisztításra kerüljenek.
Fejlesztési terveink között szerepel továbbá a szoftvereink és az IT park egészének fejlesztése,
a hatékony működés érdekében. A beruházáshoz kapcsolódna az Ipar 4.0 rendszer alkalmazása,
ahol bevezetnék a TPM (Total Productive Maintenance) és LEAN rendszereket a minél hatékonyabb gyártás/termelés érdekében, mindezekkel csökkentve a veszteségeket, veszteségidőket, és
javítva a gazdaságosságot.
Valamint kicserélésre kerülne a hűtő feldolgozására alkalmas technológia egy része, mely a
kriokondenzációs egység nevet viseli. A csere által növelhető lenne a termelési kapacitás, a kieső
idők ezáltal csökkennének. Ugyanis a jelenlegi rendszer krio-egysége a távozó gázt cseppfolyós
nitrogén segítségével akár mínusz 196 fokra lehűtött kondenzátor keresztüláramoltatja, így a
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gázok ott lekondenzálódnak, illetve kifagynak a berendezés belső falain. A visszacseppfolyósított káros gázokat ezután egy zárt tartályba gyűjtjük. Mivel a káros gázok kicsapódnak, kifagynak a rendszer falán, ezért elengedhetetlen az egész egység leolvasztása (meleg nitrogén gázzal).
Ilyenkor a hűtőgép feldolgozás leáll az olvasztás idejére, ami 3 óra. Ez azt jelenti, hogy napi 24
órából cca. 21 órát tudunk folyamatosan üzemelni. Célunk a 24 órából 24 órás napi műszakok
teljesítése, ezáltal 12-14%-kal növekedne a feldolgozható hűtők mennyisége.
Az előzőekben felsoroltakon kívül, terveink közé sorolható az olyan frakciók hasznosítása,
melyre jelenleg nem áll megfelelő, korszerű technológia rendelkezésünkre. Ilyenek például a
hulladékokból kijövő műanyag és PUR-por frakciók.

Mellékletek

Üzem

144

Iroda

Kézi bontás

Technológia
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Nagykun Víz- és Csatornamű Kft.
1. Az Akácliget Gyógy- és Strandfürdő rövid bemutatása
A Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. üzemeltetésében álló Akácliget Gyógy- és Strandfürdő
fő tevékenysége a fizikai közérzetet javító szolgáltatások biztosítása, a gyógyvízre alapozott gyógyászati szolgáltatások nyújtása, kereskedelmi szálláshelyek működtetése, és egyéb vízi létesítmények (Tilalmas, Magyarka) karbantartása.
A fürdő alapja a kiváló minőségű gyógyvize, amely 1497 méter talpmélységű kútból kerül a
felszínre, a kútfejen mért hőmérséklete 70 °C, összes sótartalma 7011 mg/l. Összetételénél fogva
mozgásszervi megbetegedések kezelésére, nőgyógyászati panaszok enyhítésére, bőrbetegségek
gyógyítására, valamint krónikus degeneratív gerinc és ízületi betegségek, kezdődő gerincsérv,
törések és ortopédiai műtétek utáni rehabilitációra alkalmas. A vendégek 4 gyógyvizű és 7 vízforgatós medencében fürdőzhetnek, valamint finn szauna, infraszauna, és szolárium is rendelkezésükre áll. A gyógymedencékben buzgár, nyakzuhany, dögönyöző és vízágy emeli a fürdőzés
élményét. A gyermekmedence 2 térrel rendelkezik melyekben 2 db fóka, 2 db teknős, 1db bébi
vízilófej, 1 db kiselefánt és 1 db csúszda biztosítja a játékos hangulatot. A fedett medencetérben
megépített uszoda és tanmedence egész évben lehetőséget nyújt az úszásra minden korosztály
számára.
A fürdő gyógyászati részlege balneoterápiás kezeléseket nyújt a mozgásszervi megbetegedésekkel küzdő betegeknek. A gyógykezeléseket reumatológus szakorvos orvosi rendelvénnyel
rendelheti el, a háziorvos beutalója alapján. A kiírt kúrák négy különböző kezeléstípusból állhatnak ellátásfajtákként 15 alkalomra, így az ellátásfajták számának megfelelően maximum 60
kezelésből állhatnak összesen. A betegség jellegétől függetlenül naptári évenként összesen két
TB által támogatott kúra vehető igénybe. Az Akácliget Gyógy- és Strandfürdő a társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokból az alábbiakat nyújtja jelenleg
a betegeknek:
-- Gyógyvizes medencefürdő
-- Gyógyvizes kádfürdő
-- Súlyfürdő
-- Szénsavas kádfürdő
-- Orvosi gyógymasszázs
-- Víz alatti vízsugár masszázs
-- Víz alatti csoportos gyógytorna
A fürdő területén lévő kereskedelmi szálláshely összesen 282 fő befogadására alkalmas. A
vendégek 4 db kétágyas szoba, 2 db négyágyas apartman, 10 db négyágyas faház, lakókocsi
beállóhelyek és sátorhelyek közül választhatnak. A kemping árai a környező szálláshelyekkel
összehasonlítva kedvezőek, valamint tartalmazzák a fürdő korlátlan használatát nyitvatartási
időn belül. Az ebédlőépület remek lehetőséget biztosít családi összejövetelek, rendezvények,
üzleti találkozók lebonyolítására.
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2. Személyi feltételek alakulása

A Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. alkalmazásában jelenleg 37 munkavállaló áll. A fürdők
üzemeltetéséhez szükséges munkaköröket és az ahhoz tartozó minimális szakképesítéseket a
37/1996. (X. 18.) NM rendelet tartalmazza. A dolgozók végzettségei az előírásoknak megfelelnek, a kötelező időszakos továbbképzéseken való részvételüket a Társaság támogatta. A költséghatékonyabb létszámgazdálkodás érdekében több dolgozó is több munkakörben dolgozik. A
jelenlegi állományi létszám a fürdő és ágazatainak működéséhez elengedhetetlen és szükséges.
Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. létszámadatok (fő)
Fizikai

2015.

2016.

2017.

2018.

29

29

29

31

Szellemi

6

7

7

6

Összesen

35

36

36

37

3. Fontosabb eredmények, események, a fürdő működésében
A fürdőfejlesztés befejezése után, az elmúlt években a Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. legfontosabb feladata volt a fürdő ágazatainak minél gazdaságosabb működtetése, a bevételek növelése és a vendégek legmagasabb színvonalú kiszolgálása.
A fürdő népszerűsítésének és egyre jobb megítélésének alapja a tisztaság, a dolgozók megjelenése, szakértelme és a vendégekkel szembeni viselkedése. Amennyiben valaki az Akácliget Gyógyés Strandfürdő szolgáltatásait választja elengedhetetlen, hogy tiszta, kulturált környezetben a legmagasabb szintű kiszolgálásban részesüljön, kedves és segítőkész dolgozókkal találkozzon. Ez az
alapja annak, hogy egyre több visszatérő vendég legyen, akik tovább viszik a fürdő jó hírét. Ennek
érdekében nagyon fontos volt a dolgozók folyamatos továbbképzése, munkájuknak ellenőrzése.
Egységes megjelenésük érdekében valamennyi alkalmazottnak ugyanolyan munkaruhát biztosít a
Társaság és kötelező lett a névtábla kitűzése azért, hogy a vendég könnyebben kapcsolatot tudjon
teremteni velük. Elengedhetetlen volt, hogy a műszaki kollégák a víz hőfokát és minőségét egységes szinten tartsák, ennek érdekében, folyamatos továbbképzéseken vettek részt.
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 2015-ben kelt határozatában a fürdő tekintetében gyógyfürdő intézmény megnevezés használatát engedélyezte. A rendelkezés értelmében az új elnevezés Akácliget Gyógy- és Strandfürdő lett.
Annak érdekében, hogy az új fürdőt és szolgáltatásait minél szélesebb körben megismerhessék, az elmúlt években rendkívül fontos volt a megfelelő marketing tevékenység. A Társaság
2014-ben saját honlapot és facebook oldalt indított, így az elsődleges feladat az volt, hogy ez
a két hirdetési felület minél nagyobb népszerűségre tegyen szert. Ezeken felül az anyagi lehetőségekhez mérten minden olyan megjelenési és hirdetési lehetőséget kihasznált a Kft., amely
eljutott ahhoz a vendégkörhöz, akik a későbbiekben akár alkalmi, akár rendszeres látogatóvá
válhattak. Elsődlegesen a helyi média felületein jelentek meg hirdetések, de több országos újságban, kiadványban, televíziós és rádiós műsorban is szerepelt a fürdő. A szálláshelyek népszerűsítésének érdekében több olyan oldalon is megjelentek hirdetések, ahol online tudnak foglalni a
vendégek. A lakókocsi kluboknak névre szóló meghívók kerültek kiküldésre, melyben bemutatásra kerültek a szálláslehetőségek, szolgáltatások és az igénybe vehető kedvezmények.
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Online megjelenéseink:
www.akacligetfurdo.hu
www.facebook.com/akacliget
www.booking.com
www.szallas.hu
www.utazok.hu;
www.utazzitthon.hu;
www.szallaskeres.hu
www.szallasles.hu
www.magyarszallashelytudakozo.hu;
www.iranymagyarorszag.hu;
www.szallashelyajanlo.hu
www.termalfurdo.hu
www.furdoszovetseg.hu
www.falusiszallasinfo.hu
www.gyogyvizek.hu
www.szepkartyaelfogadok.hu
www.kiadoapartman.hu
www.eurocampings.co.uk
www.campinform.eu
www.campingnavigator.com
www.wellness-centar.com
www.travelport.cz
www.kayak.com
www.agoda.com
www.szallashirdetes.hu

A tulajdonos Önkormányzat egyik legfontosabb célja a fürdő fejlesztésével az volt, hogy a
város lakosságának egészségmegőrzésében központi szerepet töltsön be. A fedett medencetér
egész évben kiváló lehetőséget teremt az úszásra, illetve az úszásoktatásokra. Az oktatások elindultak és az év minden szakában rendszeresen működnek minden korosztály számára. Az
úszás az iskolák tanórai keretein belül is kötelező lett, így valamennyi általános iskola szervezett úszásoktatást tart a medencetérben. Tekintettel arra, hogy a környező fürdők nem rendelkeznek fedett uszodával és tanmedencével a szomszédos települések iskolái, sportegyesületei
(Püspökladány, Bucsa, Kunmadaras) is az Akácliget Gyógy- és Strandfürdő adta lehetőségeket
használják ki az úszásoktatásra. 2018-ban újdonságként az Invictus Sportegyesület bevezette a
vízilabda oktatást heti egy alkalommal, mellyel az a cél, hogy a jövőben ez a sportág is a karcagi
sportélet része legyen.
A fürdőfejlesztés az Észak-Alföldi Operatív program keretén belül valósult meg, melynek
kötelező fenntartási időszaka 2018-ban lejárt. A Magyar Államkincstár az év elején utóellenőrzést tartott, melynek keretében vizsgálta, hogy a pályázat elérte-e a célját, illetve az előírt kötelezettségek teljesültek-e. Az ellenőrzés során a revizorok mindent rendben találtak, a pályázat
lezárásáról szóló dokumentumok kiállítása folyamatban van.
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A fürdő az elmúlt években rendszeresen tartott rendezvényeket és helyet adott mások által
szervezett programoknak is, melyek során a megfelelő technikai háttér biztosítása volt a legfőbb
feladat. Januártól áprilisig, majd szeptembertől decemberig minden héten pénteken éjszakai
fürdőzések kerültek megrendezésre, ahol hosszabbított nyitva tartással vehették igénybe a vendégek a szolgáltatásokat. Hagyományt teremtő szándékkal indult útjára 2014-ben a Karcagi Országos Nyugdíjas Művészeti Fesztivál, mely sikerének köszönhetően 2019-ben VI. alkalommal
került megrendezésre. A két napos rendezvényre az ország minden tájáról érkeznek nyugdíjas
vendégek, akik saját műsoraikkal szórakoztatják egymást, és a vendégeket. Minden évben megrendezésre kerül az Akácliget nap, ahol főként a családokat várják a programok. A gyermekeket
légvár és trambulin várja, a szülők búvárkodhatnak az uszodában, valamint gyerekműsorok és
koncertek teszik teljessé a rendezvényt. A rendezvények és programok lebonyolításához szükséges költségek fedezésére a fürdő támogatói szerződések keretében támogatásokat kapott helyi
vállalkozásoktól, így lebonyolításuk plusz költséget nem jelentett.
-- Nimród Bioszálloda és Bioétterem
-- Essen Kft.
-- Generali Biztosító
-- Kanász-Nagy Optika
-- Karcagi Ipari Park
-- Karcagi Kunlovarda
-- Weld-Impex Kft.

1. számú táblázat. A fürdő látogatottsága 2015 – 2019 között.
Az Akácliget Gyógy- és Strandfürdő látogatottsági kimutatás (fő)
2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

Január

7.917

6.775

5.754

7.501

7.074

Február

7.754

7.371

6.651

6.668

7.722

Március

7.764

8.128

8.488

7.109

8.731

Április

7.360

8.690

8.751

9.236

8.942

Május

9.630

10.345

11.934

11.894

9.848

Június

11.052

10.622

13.488

12.945

14.385

Július

14.893

13.998

16.050

15.486

Augusztus

12.277

11.101

13.915

15.190

Szeptember

7.644

9.580

8.313

10.135

Október

7.257

6.901

7.285

8.457

November

7.190

6.023

7.248

7.856

December

6.757

6.170

6.884

6.631

Összesen:

107.495

105.704

114.761

119.108

56.702
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2. számú táblázat. A kereskedelmi szálláshelyek kihasználtsága
2015 – 2019 között.
Az Akácliget Gyógy- és Strandfürdő kereskedelmi szálláshelyeinek kihasználtsága
Kemping
2015.

2016.

2017.

2018.

2019.06.30

Vendégszám

136

437

693

1.013

425

Vendégéj

421

1.698

3.189

3769

1.744

Vendégszoba
2015.

2016.

2017.

2018.

2019.06.30

Vendégszám

404

465

602

671

301

Vendégéj

743

868

1.136

1.315

585

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.06.30

Vendégszám

152

255

302

286

205

Vendégéj

325

534

754

793

427

Apartman

Faház
Vendégszám
Vendégéj

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.06.30

821

877

1.193

1.111

410

1.843

2.122

2.730

2.853

1.068

Összesen
2015.

2016.

2017.

2018.

2019.06.30

Vendégszám

1.513

2.034

2.790

3.081

1.341

Vendégéj

3.332

5.222

7.809

8.730

3.824

3. számú táblázat. Az ágazatok árbevételének alakulása 2015 – 2019 között.
A Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. árbevételei ágazatonként
2015.

2016.

2017.

2018.

2019.06.30

nettó
árbevétel

nettó
árbevétel

nettó
árbevétel

nettó
árbevétel

nettó
árbevétel

Fürdő

33.816

35.519

36.083

38.853

23.050

Kereskedelmi
szálláshely

9.041

13.075

19.277

22.302

9.330

Gyógyászat

17.761

18.403

20.489

20.213

10.047

Összesen :

60.618

66.997

75.849

81.368

42.427
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4. Fejlesztések
A gazdaságosabb működés érdekében megvalósult fejlesztések
A fürdő üzemvitele napi 24 órán át tart az év minden napján, ezért az üzemelési költségek
magasak. A vízforgató szivattyúk és vízszivattyúk éjjel-nappal működnek, melyekkel biztosított a megfelelő vízellátás és vízminőség. A folyamatos üzemelés nagyobb dolgozói létszámot
igényel, mint egy szezonálisan működő üzemnél vagy intézménynél. Valamennyi új dolgozó
felvételekor, lehetőség szerint, munkaügyi támogatást vesz igénybe a társaság, mely komoly bérmegtakarítást eredményez.
Az új főépület fűtése és levegőjének cseréje légtechnikán keresztül valósul meg. A berendezés
gazdaságosabb működése érdekében frekvenciaváltók kerültek beépítésre, ezáltal a megfelelő
üzem kevesebb áramfogyasztással jár. Az új frekvenciaváltók beépítése évente 10 millió forint
megtakarítást eredményezett.
Sajnos az átadás utáni első években az épület téli fűtése nem volt megfelelő, mert a tervezett
melegvíz mennyiség, amellyel a fűtést biztosítani lehet nem állt rendelkezésre.
A K-127 kút (Sóskút) teljesítménye az évek alatt folyamatosan csökkent, rétegszennyeződés
és homokolódás miatt. A kút karbantartását egy Magyarországon elismert vállalkozás végezte
el, melynek során a vízadó rétegek átmosása és kompresszorozása készült el. A régi szivattyú
(11 KW) helyett új, nagyobb teljesítményű szivattyú került a kútba, mely megfelelő vízmen�nyiséget termel. A karbantartási munkálatok és a szerkezet cseréje lehetővé teszi, hogy a téli
hónapokban is megfelelő hőmérséklet legyen tartható a fedett medencetérben.
A Sóskútból feltörő gyógyvíz mellet kísérőgáz is feljut a felszínre. A gáz hasznosításának céljából egy külsős vállalkozóval kötött szerződés alapján egy gázhőmotor került telepítésre. A
berendezés áramot termel, melyet a fürdő hasznosít, ami sokkal költséghatékonyabb, mintha az
országos áramszolgáltatótól vásárolná a Kft.
A vendégek magasabb színvonalú kiszolgálásának érdekében megvalósult fejlesztések
Az Akácliget Gyógy- és Strandfürdő az Észak-Alföldi Operatív Program keretében teljes felújításon ment keresztül. Tekintettel arra, hogy a pályázat tartalmazott minden fontos fejlesztést,
az elmúlt évek feladata az volt, hogy a vendégek igényeinek megfelelően úgy alakuljon tovább,
hogy minél többen jól érezzék magukat, és rendszeres látogatóvá váljanak.
A pályázat keretében új öltözők kerültek kialakításra a főépületben. A legtöbb vendég a kültéri gyógymedencékben tölti az idejét, és nem veszi igénybe a főépület adta öltözési lehetőséget,
ezért minden kültéri medencéhez új öltözőkabinok épültek.
A Gyógy I., II., medencénél hőmérsékletmérő került felhelyezésre, melyről azonnal tájékoztatást kaphatnak a látogatók a víz hőfokáról. Az élményelemeket szabályzó PLC-k már elavultak
voltak, így azok újakra lettek cserélve, és pontosan kiszámítható, hogy mely élményelem mikor
indul.
A régi bérletrendszert felül kellett vizsgálni, ugyanis a pénztárosok észrevették, hogy hamísítani próbálták azokat. Ennek kiküszöbölésére egy teljesen új plasztik kártyás rendszer került
bevezetésre, melyet nem lehet sokszorosítani. A rendszerhez tartozik egy szoftver, melyen keresztül pontosabban mérhető a látogatottság, és így a visszaéléseket is megakadályozza.
A fürdő udvarának közepén a röplabda pálya mögötti részen és az uszoda mögött, útépítésből
származó földkupacok voltak felhalmozva. A föld elszállításra került, és az alsó réteg tereprendezése után focipálya és lábteniszpálya került kialakításra.
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A rendszeres forró nyári időjárás bizonyította, hogy a gyermekmedence fölé árnyékolóra van
szükség annak érdekében, hogy a gyermekeket ne érje közvetlen napsugárzás. A tavalyi évben
napvitorlák kerültek a medence fölé, részben saját anyagokból, részben újakból a költséghatékonyság érdekében.
A fürdő látogatottsága minden évben növekszik, egyre több a vidéki vendég, akik az első
fürdőzések alkalmával nehezen igazodnak el az épületek és medencék között. A fürdő és a
kemping területére elhelyezésre került egy-egy többnyelvű térkép tábla, mely segítséget jelent a
könnyebb eligazodáshoz. Mindezeken felül további útbaigazító táblák is kifüggesztésre kerültek
a főépületben.
A kemping területén belső telefonvonal került kiépítésre, így a vendégek közvetlenül a recepcióra vagy a pénztárba tudnak telefonálni, ha bármilyen kérdésük, kérésük felmerül.
Jelenleg folyamatban lévő fejlesztések
A Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. 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 volt. A
víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény hatálybalépése után,2013. január 1.-től
a Társaság az Akácliget Gyógy- és Strandfürdő, kereskedelmi szálláshelyek, egyéb vízi közművek és a gyógyászati részleg üzemeltetését látja el. A szétválás után az épületek és eszközök a
Tiszamenti Regionális Vízművek kezelésébe kerültek át, ezért a fürdő azóta nem rendelkezik
olyan épülettel, ahol karbantartási munkálatokat lehet végezni.
A TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00012 pályázat keretében a fürdő mögött karbantartó műhely kerül megépítésre, melynek munkálatai elkezdődtek. A projekt összköltsége 120 000 000 forint,
befejezésének tervezett napja 2020. augusztus 31.
A fejlesztés a következő munkálatokból áll:
-- Karbantartó műhely, irodák (3 db), szociális blokk
-- Úthálózat kiépítése, szórt útalap aszfaltozása, útszélesítés, parkolók építése
-- Víz-, szennyvíz, gáz közművek, gépészeti vezetékek és berendezések kiépítése
-- Elektromos rendszer és világítás kiépítése
-- Szennyvíztisztító, zsírfogó, iszapfogó berendezések építése
-- Esővíz hasznosító berendezés létrehozása
-- Akadálymentesítés
Andrási István
ügyvezető
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Karcagi Rendőrkapitányság

TÁJÉKOZTATÓ
a közrend, közbiztonság helyzetéről
A Karcagi Rendőrkapitányság illetékességi területe, 2015. július 01-jével a korábbi 1006,27 km2ről, 1312,85 km2-re változott. 2015. július 01-je előtt 6 település, Karcag, Kisújszállás, Kunhegyes,
Kenderes városok és Kunmadaras, Berekfürdő községek tartoztak az illetékességi területhez. 2015.
július 01-je után az illetékességi terület 6 új településsel - Abádszalók város és Tiszabő, Tiszabura,
Tiszaroff, Tiszagyenda, Tomajmonostora községek - bővült. Az állandó lakosság létszáma 52.565
főről 62.788 főre nőtt. A Karcagi Rendőrkapitányság illetékességi területe 2 teljes járást foglal magába: a Karcagi és a Kunhegyesi Járási Hivatal teljes közigazgatási területét.
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. Évente kb. 10%-a cserélődik az állománynak a fluktuáció következtében, a pótlást a fiatal kezdő-, illetve más településen
szolgáló és hazatérő rendőrökkel tudjuk biztosítani.
A rendelkezésre álló pénzügyi kereteink ésszerű és takarékosságra törekvő kihasználásával
igyekeztünk az elmúlt 4 évben is eleget tenni a nem csökkenő mennyiségű feladatainknak,
melyben segítséget jelentettek a Bűnmegelőzési Alapítvány részére az Önkormányzatok által
nyújtott adományok.
Az anyagi-technikai eszköz-ellátásban az elmúlt időszakban a tervszerűség és a folyamatosság
volt jellemző. A szolgálati feladatok ellátásához szükséges anyagok alapvetően rendelkezésre
álltak. A Rendőrség szervei illetékességének a járási rendszerhez igazodó átalakításával kapcsolatban bővítésre került a Rendőrkapitányság informatikai eszközparkja, és az elavult munkaállomások korszerűbbre lettek cserélve. A Robotzsaru Neo rendszer folyamatos fejlesztése szintén
a számítógéppark folyamatos fejlesztését igényli, a hatékonyabb, gyorsabb munkavégzés érdekében. 2018. év elején 26 db szolgálati gépkocsival rendelkeztünk. A Karcagi Rendőrkapitányság
önálló új, modern épülete 2019. április 23-án átadásra kerül. A rendőrségi tulajdonban lévő
Kunhegyesi Rendőrőrs épületének teljes felújítása és korszerűsítése az elmúlt évben megtörtént,
az idei évben új bútorzattal is gazdagodott a rendőrőrs.

Bűnügyi – közbiztonsági helyzet:
A regisztrált bűncselekmények számának alakulása 2018-ban Karcag város területén a
regisztrált bűncselekmények száma a 2017-es évhez viszonyítva csökkent, az elmúlt 9 év
legalacsonyabb értékét regisztráltuk. 2018-ban a településen összesen 361 db bűncselekmény került regisztrálásra. Az előző 3 évben a regisztrált bűncselekmények száma az alábbiak
szerint alakult: 2017-ben 1126 db (a „Kun- Mediátor”-os bűncselekmények miatt), 2016-ban
477 db, 2015-ben 503 db.

153

Jól látható, hogy az elmúlt négy évben a legalacsonyabb bűncselekmény számot regisztráltuk
a településen. Az illetékességi területünkön regisztrált bűncselekmények eloszlásában a 2014.
évhez képest az elmúlt években jelentősen csökkent a Karcagon regisztrált bűncselekmények
aránya, kivételt képez ez alól a 2017. évben „kirobbant” „Kun-Mediátor”-os bűncselekmények
miatt indított magasabb ügyszám.
A regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített aránya, változása
A regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített arányát (a KSH adatainak figyelembe
vételével) 2018-ban, és az azt megelőző 8 év vonatkozásában, a 3. sz. melléklet szemlélteti. A
számadatok elemzése során megállapítható, hogy 2012. óta csökkenő, a 100.000 lakosra vetített
bűncselekményi szám, melyet a 2017. évi adat tör meg. A 2018. évben az elmúlt 9 év legalacsonyabb bűncselekmény számát értük el e kategóriában.
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A közterületen elkövetett bűncselekmények számának alakulása
A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számadatait vizsgálva megállapítható, hogy az összes bűncselekményi adatokra jellemző, 2012-es évtől bekövetkezett csökkenés a
közterületi bűncselekmények esetében is megfigyelhető. A 2015-2017. közötti időszakban pár
darabos eltérés mellett stagnált a közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények száma,
azonban 2018. évben jelentős mértékű csökkenés következett be, ezzel az elmúlt 9 év legalacsonyabb közterületen elkövetett bűncselekmény számát regisztráltuk.

Regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények alakulása
Emberölés bűncselekményt 2018. évben nem regisztráltunk. Az előző években e kategória
az alábbiak szerint alakult. 2017. évben a regisztrált emberölések száma 1 db volt, hasonlóan
2016-ban és 2015-ben is 1-1 db.
Emberölés kísérlete 2018-ban 1 db, míg 2017-ben, 2016-ban és 2015-ben is 1-1 db került
regisztrálásra.
A testi sértések számában az elmúlt években folyamatos csökkenés látható. E kategóriában,
2018-ban 17 db, 2017-ben 21 db, 2016-ban 27 db, míg 2015-ben 34 db volt a regisztrált bűncselekmények száma.
A súlyos testi sértések száma hullámzóan alakult. E kategóriában, 2018-ban 8 db, 2017-ben
13 db, 2016-ban 6 db, míg 2015-ben 8 db volt a regisztrált bűncselekmények száma.
Halált okozó szándékos súlyos testi sértés bűncselekményt az elmúlt 4 évben nem regisztráltunk.
Kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény kategóriában, 2018-ban 2 db, 2017-ben 3 db, 2016ban 3 db, míg 2015-ben 8 db volt a regisztrált esetek száma. E bűncselekmény kategóriában a
korábbi évekhez képest az elmúlt években jelentős a csökkenés.
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Garázdaság bűncselekmény kategóriában, 2018-ban 28 db, 2017-ben 41 db, 2016-ban 62
db, míg 2015-ben 61 db volt a regisztrált esetek száma. A garázdaság bűncselekmény vonatkozásában 2016-tól csökkenés tapasztalható.
Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény vonatkozásában, a regisztrált esetek száma alacsony volt az elmúlt években. 2018-ban és 2015-ben is 2-2 db bűncselekményt regisztráltunk
Karcag városában. 2017-ben 4 db, 2016-ban 3 db volt a regisztrált esetek száma.
Lopás bűncselekmény az összes regisztrált bűncselekmény közül a legmeghatározóbb az illetékességi területünkön (35,1 %-a az összes regisztrált bűncselekmények közül). 2018-ban 127
db, 2017-ben 136 db, 2016-ban 173 db, 2015-ben 235 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 egy erőteljes növekedés volt tapasztalható a lopások
terén az azt megelőző 3 év csökkenő tendenciájához képest. Ezt a növekedést sikerült megállítanunk és visszafordítanunk 2018-ban, így a 2017. évi adatokhoz képest 2018-ban 9 db
bűncselekménnyel, 6,6 %-kal csökkentettük ezen kategóriában a bekövetkezett bűncselekmények számát.
Személygépkocsi lopást 2018. évben nem regisztráltunk. Ezt megelőzően 2017-ben és 2016ban szintén nem regisztráltunk ilyen típusú bűncselekményt. 2015. évben regisztráltunk utoljára Karcagon személygépkocsi lopást, akkor 1 ilyen bűncselekmény történt.
Zárt gépjármű feltörés bűncselekmény vonatkozásában egy erőteljes csökkenő tendencia
érzékelhető. 2018-ban ugyan 2 db ilyen bűncselekmény történt azonban az ezt megelőző 3
évben nem regisztráltunk gépjármű feltörést.
A lakásbetörések száma ingadozott az elmúlt években. 2018-ban 40 db, 2017-ben 28 db,
2016-ban 39 db, 2015-ben 30 db bűncselekményt regisztráltunk ezen kategóriában.
Rablás bűncselekmény a korábbi évekhez hasonló számban fordult elő. 2018-ban 1 db, 2017ben 3 db, 2016-ban 7 db, míg 2015-ben 2 db került regisztrálásra.
Rongálás bűncselekmény kategóriában, 2018-ban 4 db, 2017-ben 13 db, 2016-ban 9 db,
2015-ben 9 db volt a regisztrált esetek száma. Megállapítható, hogy rongálás tekintetében egy
jelentős csökkenés (-69,2 %) következett be az előző évhez képest, melynek oka a fokozottabb közterületi jelenlét.
Orgazdaság bűncselekményt 2018-ban 0 db-ot, 2017-ben 0 db-ot, 2016-ban 1 db-ot, 2015ben 0 db-ot regisztráltunk.
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Minden esetben megpróbáljuk a vagyon elleni bűncselekmények elkövetői mögött álló orgazdákat is eljárás alá vonni annak érdekében, hogy így is csökkentsük a vagyon elleni bűncselekmények számát.
A regisztrált jármű önkényes elvétele bűncselekmények száma 2018-ban 2 db, 2017-ben 1
db, 2016-ban 1 db, 2015-ben 0 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 években a rendőrkapitányság elérte, hogy a bűncselekmények
számában csökkenés tapasztalható, míg az eredményes nyomozások száma emelkedett.
„2018-ban a Karcagi Rendőrkapitányság által befejezett büntetőeljárások alapján 361 db bűncselekmény került regisztrálásra Karcag város területén, melyek jelentős része felderítésre került,
így a nyomozás eredményességi mutató 73 %. Az előző 3 évben a befejezett büntetőeljárások alapján regisztrált bűncselekmények száma és a nyomozás eredményességi mutató az alábbiak szerint
alakult. 2017-ben 1126 db regisztrált bűncselekmény, 62,6 %-os nyomozás eredményességi
mutató. 2016-ban 477 db bűncselekmény, 69,9 % eredményességi mutató, míg 2015-ben 503
db bűncselekmény mellett, 56,5 % lett a nyomozáseredményességi mutató.
A Karcagi Rendőrkapitányság egész illetékességi területén 2018-ban az elmúlt 5 év legalacsonyabb bűncselekmény számát regisztráltuk, ezzel szemben a nyomozás eredményességi mutató, 2009-től bekövetkezett folyamatos csökkenését megállítottuk, és azt 2017-hez
képest 10,4 %-kal sikerült növelni.
2018-ban a bűncselekmények száma 2017-hez képest 67,9 %-kal csökkent.
A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója
2018. évben a regisztrált bűncselekmények közül a közterületen elkövetett bűncselekmények
nyomozás eredményességi mutatója 83,5 % volt. Ugyanez az adat az előző években az alábbiak
szerint alakult. 2017-ben 83,2 %, 2016-ban 79,3 %, 2015-ben 80,3 % 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 2018-ban is. 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
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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.
A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos adatok, tapasztalatok
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.
A közterületen elkövetett lopások alkalmával jellemzően kerékpárt tulajdonítanak el az elkövetők. E cselekmények során kivétel nélkül megállapítható, hogy a sértettek a kerékpárjuk
megóvása érdekében semmilyen óvintézkedést nem tesznek meg, könnyelműen bíznak abban,
hogy az értékeiket nem tulajdonítják el. Karcag városban 2018-ban tulajdon elleni szabálysértések miatt 134 db ügyet indítottunk, melyből 32 bolti lopás, 63 egyéb lopás és 39 egyéb tulajdon
elleni jogsértés volt.
Karcagon ismeretlen elkövető által elkövetett tulajdon elleni szabálysértést 63 esetben regisztráltunk, mely 2 db-al több mint 2017-ben. Ez az érték az elmúlt 7 év legalacsonyabb értéke
azóta, hogy teljes évet nézve regisztráljuk ezen jogsértések számát (2012-ben csak ¾ év statisztikai adatai kerültek regisztrálásra). A felderítési mutató a város vonatkozásában 27,5 %-os
volt. A tulajdon elleni szabálysértések (bolti lopás nélküli) adatait az alábbi táblázat tartalmazza.
Tulajdon elleni szabálysértések

2015

2016

2017

2018

Ismeretlen elkövetővel szemben indult

83

90

61

63

Felderítési mutató (%)

35

28

28,26

27,5

A 2018-as évben is – a korábbi időszaknak megfelelően - rendszeresen vizsgáltuk a szabálysértési őrizet elrendelésének lehetőségét, és éltünk ezen jogintézménnyel, amikor az
elrendelés jogszabályi feltételei fenn álltak. Minden olyan esetben, amikor a feltételei fennállnak, kezdeményezzük a gyorsított bíróság elé állítást. Karcagon bolti lopás miatt 9 esetben,
egyéb lopás miatt 4 esetben, egyéb tulajdon elleni szabálysértés miatt 1 esetben kezdeményeztünk gyorsított bírósági eljárást. Figyelembe véve, hogy a 2018-as évben az ismeretlen elkövetővel szemben indított tulajdon elleni szabálysértések felderítési mutatója 29,41 %, a bolti
lopásoké 71,43 %, az egyéb lopásoké 27,5 % és az egyéb tulajdon elleni jogsértéseké 19,05 %-os,
a helyi állomány és a rendészeti feladatokat ellátók mindent megtesznek a megelőzés és a már
bekövetkezett jogsértés elkövetőjének felkutatása érdekében.
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A külterületeken elkövetett jogsértések megelőzése érdekében a Rendőrség és a helyi polgárőrség, mezőőrség önállóan, valamint közösen is ellenőrizte a veszélyeztetett területeket.
A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások
Karcag város közigazgatási területén 2018-ban 68 személyi sérüléses baleset történt, melyből
1 halálos kimenetelű (külterületen) volt, 12 esetben súlyos és 55 esetben könnyű sérülés következett be. A személyi sérüléses balesetek alakulásának vizsgálata során megállapítható, hogy a
2017. évhez képest (49 eset) a 2018. évi baleseti szám 38,8 %-kal nőtt. A balesetek alakulását az
alábbi táblázat mutatja be.
Közúti közlekedési baleseti
adatok

Dinamika
2015. 2016. 2017. 2018. Változás
2016-2017.
év
év
év
év
2017-2018.
(%)

Személysérüléses közúti
közlekedési balesetek száma

47

41

49

68

+19

+38,8%

Halálos közúti közlekedési
balesetek

2

4

2

1

-1

-50,0%

Súlyos sérüléses közúti
közlekedési balesetek

8

8

10

12

+2

+20,0%

Könnyű sérüléses közúti
közlekedési balesetek

37

29

37

55

+18

+48,6%

Személysérüléses közúti
közlekedési baleset során
meghalt, illetve megsérült
személyek száma (fő)

58

70

61

88

+27

+44,3%

Meghalt személyek száma (fő)

2

7

3

1

-2

-66,7%

Súlyosan sérült személyek
száma (fő)

9

10

13

12

-1

-7,7%

Könnyen sérült személyek
száma (fő)

47

53

45

75

+30

+66,7%

Ittasan okozott közúti
közlekedési balesetek száma

4

3

0

3

+3

+300%

Az értékelt évben Karcag város közigazgatási területén 1 halálos kimenetelű közlekedési baleset történt.
A személyi sérüléses balesetek bekövetkezésének fő okait értékelve megállapítható, hogy azokban változás az elmúlt években nem történt. A lakott területen belül bekövetkezett balesetek oka
elsősorban az elsőbbségi jogok meg nem adása, az előzési-, kanyarodási szabályok be nem tartása.
A lakott területen kívül bekövetkezett balesetek oka elsősorban a sebességtúllépés (relatív gyorshajtás), előzési- és elsőbbségi szabályok be nem tartása. A jövőben továbbra is nagy hangsúlyt
kell fordítanunk a Közlekedésrendészeti Osztály által üzemben tartott sebességmérő berendezés
hatékony használatára, és az előzési, az elsőbbségadás és a kanyarodási szabályok betartatására.
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Okozó személyekre levetítve megállapítható, hogy a személyi sérüléses balesetek okozói legnagyobb számban a személygépkocsi vezetők, majd a kerékpárosok és ezt követően a tehergépkocsi
vezetők. A baleseti időpontokat, azok napszakonkénti alakulását értékelve megállapítható, hogy a
legtöbb baleset a nappali órákban, 07:00 és 18:00 óra közötti időben következett be. A balesetek
megelőzése, számának csökkentése, a közlekedésbiztonság erősítése érdekében a Karcagi Rendőrkapitányság hatékony és dinamikus baleset-megelőzési stratégiát fog folytatni, illetve növeljük a
közlekedési ellenőrzések számát.
A város és annak illetékességi területének közlekedésbiztonságának javítása érdekében, a
Jász–Nagykun–Szolnok–Megyei Rendőr-főkapitányság, Rendészeti Igazgatóság, Közlekedésrendészeti Osztály, Forgalomellenőrző Alosztály járőrei is hatékonyan kivették a részüket, éves
szinten több alakalommal is teljesítettek szolgálatot Karcag város illetékességi területén.
Rendezvénybiztosítások.
2018-ban számos rendezvénybiztosítás került végrehajtásra, melyekbe kivétel nélkül bevonásra kerültek a helyi Polgárőr Egyesület tagjai is. Az értékelt időszakban a Gyülekezési törvény
hatálya alá tartozó rendezvény megtartására nem került sor.
A rendezvényeket lebonyolító szervezetekkel, köztük az önkormányzattal a kapcsolat kiváló. A rendezvények lebonyolításánál figyelembe veszik és ki is kérik a rendőrség véleményét,
minden esetben mindkét fél számára elfogadható megoldás kerül kidolgozásra a rendezvény
biztosításával kapcsolatosan.
A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése.
Karcag település illetékességi területén 4 db körzeti megbízotti működési terület került kijelölésre, 4 körzeti megbízotti státusszal, amely státuszok feltöltöttek, de 1 fő körzeti megbízott
tartós beteg, így ténylegesen 3 fő körzeti megbízott látja el a településen ezen feladatokat. A
körzeti megbízottak önállóan szolgálati járművel, informatikai eszközzel, hírközlő eszközzel
nem rendelkeznek. 2017-ben a körzeti megbízottak ellátásra kerültek egyénileg saját használatú
mobiltelefonnal. A szolgálat ellátása során a Járőr- és Őrszolgálati Alosztály gépjárművét, illetve
technikai eszközeit veszik igénybe. A körzeti megbízottak a bűnügyi feladatainak ellátása mellett bevonásra kerültek a közrendvédelmi akciókba, rendezvénybiztosításokba. Alapfeladataik
mellett mindig részt vettek a közlekedési- és bűnügyi szakterület által szervezett és végrehajtott
akciókban, fokozott ellenőrzésekben.
Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése.
Ügyeleti tevékenységet a Karcagi Rendőrkapitányság nem végez. Az irányítást a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység Irányítási Központja (TIK) látja el. A
rendszer elsődleges előnye, hogy a teljes megyei erő rendelkezésére áll, így a gyorsabb reagálás
érdekében akár kapitánysági, akár megyei szinten képes az erőket-, eszközöket átcsoportosítani,
ezzel a reagálási idő javításán túl a reagáló erő mennyiségét is sok esetben javítva.
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Bűn- és baleset-megelőzés
A bűn- és baleset-megelőzési tevékenységünket fokozottan fejtettük ki az elmúlt években.
2018-ban több alkalommal az iskolai rendezvényeken, nyílt napokon megjelentünk, ahol különböző előadások keretében történt meg a rendőrség bemutatása, a helyben felmerülő kérdések megválaszolása.
A kerékpárlopások vizsgálata során megállapítottuk, hogy a bűncselekmény bekövetkezésében
jelentős szerepet játszik a sértetti közrehatás, a nem megfelelő vagyonvédelmi eszközök kiválasztása, ezért erre vonatkozóan bűnmegelőzési felhívást készítettünk, melyet plakát formájában a forgalmasabb kerékpár-megőrzőkhöz kihelyeztünk. Ezen felül a „BIKE SAFE” program keretében folyamatosan regisztráljuk a tulajdonosok kerékpárjait azok könnyebb azonosíthatósága érdekében.
A polgárőrséggel a kapcsolatunk jó, a nagyobb tömegeket vonzó, helyi rendezvények eseménytelen lebonyolítása érdekében a közös szolgálatokat helyeztük előtérbe.
A rendőrséget a legtöbb esetben a települések, civil szervezetek előtt a kapitányságvezető, az
őrsparancsnokok és a bűnügyi osztályvezető képviseli.
A kiemelt bűncselekményekkel kapcsolatban minden fórumon történik prevenciós jellegű
előadás, kiemelten az időskorúak sérelmére elkövetett (nem csak) erőszakos bűncselekmények
vonatkozásában.
Az időskorúak részére a Jász–Nagykun–Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által biztosított bűnmegelőzési jellegű kiadványokat eljuttatjuk. Az illetékességi
területünkön működő idősekkel foglalkozó szervezetekkel kapcsolatban állunk, a tájékoztató
kiadványokat ezen szervezetek bevonásával is célirányosan tudjuk eljuttatni.
A családon belüli erőszak esetében - mikor a gyermek sérelmére is követnek el bűncselekményeket -, a szükséges jelzéseket, adatlapokat a Gyámügyi Hivatalok, Gyermekjóléti Szolgálatok
felé elküldtük. A fiatalkorú személyek nagy többségében a vagyon elleni bűncselekmények, illetve testi sértések sértettjei. A vagyon elleni bűncselekményeknél a bűncselekmények bekövetkezésének legfőbb oka az óvatosság hiánya. A testi sértések fiatalkorú sértettjei, a bűncselekmények elkövetésében garázda magatartásukkal gyakran maguk is részesek, ittasságukkal,
provokáló magatartásukkal hívják fel magukra az elkövető(k) figyelmét és lesznek maguk is
részesei a cselekményeknek.
Folyamatos kapcsolatot tartottunk fenn a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival, illetve a
területünkön működő együttműködési megállapodással nem rendelkező oktatási intézményekben, 11 alkalommal tartottunk bűnmegelőzési tájékoztatót.
2013. év második felétől az iskolai bűnmegelőzési tevékenységet, a kábítószer prevenciót az
iskolai prevenciós tiszt látja el, mely során nem csak a részére kijelölésre került iskolákban, hanem felkérésre az illetékességi területünkön lévő többi általános- és középiskolában is megjelent
és tartott drog-prevenciós és bűnmegelőzési előadásokat. Ez a program 2018-ban is folytatásra
került és az iskoláktól igen pozitív visszajelzéseket kaptunk. Ezen kívül az iskolarendőrök a részükre kijelölt iskolákban tartottak kábítószer megelőző, felvilágosító előadásokat. A drog-prevenció terén folyamatos kapcsolatot tartunk a háziorvosi intézményekkel, gyermekjóléti szolgálatokkal. Több esetben kaptunk jelzést ezen intézményekben dolgozóktól, melynek során
eredményes büntetőeljárás lefolytatására is sor került.
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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.
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. Az „Iskola rendőre programot” a feladattervben
meghatározottak szerint hajtottuk végre, 24 iskolában 24 fő iskolarendőrrel.
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 a bevezetett 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 megfelelően alakult, a bűnügyi fertőzöttségi mutatók az országos és a megyei adatoktól kedvezőbbek.
Dr. Karsai Lajos r. alezredes
mb. kapitányságvezető
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Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
A Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2012-ben jött létre, az integrált katasztrófavédelmi
rendszer kialakításával. A korábban különálló polgári védelmi, valamint új elemként az iparbiztonsági feladatok kapcsolódtak a korábbi tűzoltósági és hatósági tevékenységhez. A Kirendeltség alárendeltségében működik a Karcagi és a Tiszafüredi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság,
valamint szakmai felügyeletet lát el a Kisújszállási, Kunhegyesi, Abádszalóki Önkormányzati
Tűzoltóságok felett. A tevékenységi kör szerteágazó, a klasszikus tűzoltósági feladatokhoz az új
területek számos új feladatot hoztak.

Humán,- gazdasági szakterület
A kirendeltség engedélyezett létszáma 107 fő, ebből betöltött létszám 103 fő. A feltöltöttség
aránya érdemben nem változott az évek során.
A készenléti állomány körében esetlegesen megüresedő létszámhiányok feltöltését folyamatos
toborzással biztosítjuk a felvételi eljárás lefolytatásához, a tűzoltó szakképzés megkezdéséhez.
A kirendeltség területén lévő 3 járásban 2 fő katasztrófavédelmi megbízott látja el feladatát.
A felső korhatár elérésével 2018. év januárjában nyugállományba vonult a korábbi kirendeltség-vezető, Lévai Kálmán tű. ezredes. A megüresedő státusz betöltése a korábbi polgári védelmi
felügyelő kinevezésével történt.
Az állomány képzése, továbbképzése Éves Kiképzési Terv alapján történik. Mind a tűzoltóságok, mind a kirendeltség nagy hangsúlyt helyez az állomány képzésére, folyamatos szakmai
fejlesztésére. A munka csak jól képzett, felkészült tűzoltókkal látható el a társadalom által elvárt
színvonalon. A kirendeltség igyekszik támogatni a tanulni szándékozókat, sikeres érettségi vizsgát, illetve felsőfokú végzettséget is több kolléga szerzett.
A személyi állomány végzettsége megfelel a szükséges képesítési követelményeknek.
Az időszakos orvosi- és pszichológiai alkalmassági vizsgálatokon, fizikai felmérőn a teljes
személyi állomány megfelelt a követelményeknek.
Az elmúlt időszakban az elhelyezési körülményeken sikerült javítani, a laktanya mászóháza
homlokzatának felújítása, a fűtés korszerűsítése, valamint a legénységi rész konyhafelújítása,
eszközbeszerzése valósult meg.
Az ügyintézői gépjármű állományban volt fejlesztés, a NIVA típusú járművek selejtezésre kerültek, helyüket egy jóval fiatalabb, korszerűbb jármű vette át.
A számítástechnikai eszközpark jelentős fejlesztésen esett át, részben az elavult gépek cseréjével, részben új eszközök beszerzésével.

Tűzoltósági szakterület
A kirendeltség illetékességi területén működő hivatásos és önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet 3 járásban, 19 településen, mintegy 239
ezer hektáron látnak el. E területen 44.273 lakás található, lakosainak száma 98.367 fő. A Tisza
folyó 61,5 fkm-en érinti a területet.
A mentő tűzvédelmi tevékenységet 2 hivatásos- (Karcag, Tiszafüred), 3 önkormányzati
(Abádszalók, Kunhegyes, Kisújszállás) tűzoltóság és 2 önkéntes (Abádszalók, Kisújszállás) tűzoltó egyesület végzi.
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Az irányított és felügyelt tűzoltóságok személyi feltételei adottak, így a zavartalan munkavégzés biztosított. A készenléti gépjárművek karbantartottsága megfelelő, a tűzoltáshoz és műszaki
mentéshez szükséges szakfelszerelések rendelkezésre állnak. A karcagi tűzoltóság gépjárműparkja egy új, hazai gyártású Rába típusú gépjárműfecskendővel gyarapodott.
A kirendeltség működési területén bekövetkezett káresemények mutatószámait a következő
táblázat tartalmazza.

A káresemények számának alakulása kirendeltség működési területén
Megnevezés

2015.

2016.

2017.

2018.

Tűzesetek

303

268

418

370

Műszaki mentések

196

236

257

355

Téves jelzések

65

99

92

124

Szándékosan megtévesztő jelzések

10

7

10

18

Utólagos jelzések

18

12

13

12

Összesen

592

622

790

879

A szabadterületen keletkező, valamint a halálesettel járó tűzesetek számának csökkentése érdekében, az Országos (Területi) Tűzmegelőzési Bizottság által meghatározott széleskörű, megelőző, felvilágosító feladatokat a kirendeltség végrehajtotta, az elhanyagolt, gondozatlan területek rendbetételére intézkedett. A káresemények bekövetkezése szempontjából kiemelt kockázati
helyszíneket folyamatosan felügyelte.
A tűzesetek és műszaki mentések számának változása jól tükrözi az időjárási szélsőségeket (hőhullám, aszály, felhőszakadás, jégeső, viharos erejű szél, rendkívüli téli időjárás…). Az értékelt
időszak legjelentősebb káreseménye a Hortobágyi Nemzeti Park területén, Nagyiván település
határában, 2017. augusztus 3-án következett be: ezer hektár területen égett nádas, rét, kaszáló,
alacsonyfüves vegetáció és közel ugyanekkora területet veszélyeztetett. A káresemény felszámolásában 68 fő, 24 gépjármű, valamint 2 katonai helikopter vett részt és közel 32 órát vett igénybe.
A téves jelzések döntő hányadát a beépített automatikus tűzjelző rendszerek adták. Ezen jelzések keletkezési okait a kirendeltség minden esetben megvizsgálta, indokolt esetben a szükséges intézkedéseket megtette, a szándékosan megtévesztő jelzést adó állampolgárok ellen eljárást
kezdeményezett.

Polgári védelmi szakterület
A fő kockázati tényezők a földrajzi és hidrológiai adottságokból fakadó ár- és belvízi, a rendkívüli időjárási, valamint a nyári időszakban a szabadtéri rendezvényekre érkező embertömeg
okozta veszélyeztető hatások. A Tisza folyó áradásai, az intenzív nagy mennyiségű csapadékot,
és estlegesen jeget szállító lokális zivatarok egyre gyakrabban sújtják a térséget. A 4-es, a 33-as,
és 34-es számú fő közúti közlekedési útvonalakon jelentős forgalomnövekedés figyelhető meg,
amelynek következtében a közúti veszélyes áruszállításból fakadó veszélyeztetettség is jelentősen megemelkedett.
A kirendeltség illetékességi területén 19 településből 12 település II., 7 település III. katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra mindezek alapján.
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A térségben megalakításra kerültek a Veszélyelhárítási Tervek alapján a települési köteles polgári védelmi szervezetek, illetve mellettük 6 települési (Abádszalók, Tiszaderzs, Tiszabura, Tiszaroff, Kunmadaras, Tiszabő) és 3 járási Önkéntes Mentőcsoport szerzett nemzeti minősítést.
A települési mentőcsoportok a Tisza menti településeken koncentrálódnak, felkészítésüket és
gyakoroltatásukat ütemterv szerint hajtjuk végre. Célunk tovább erősíteni a meglévő szervezetek beavatkozási képességét, amelyhez a Katasztrófavédelem folyamatos pályázati lehetőséget
biztosít. A lakosság veszélyhelyzeti riasztását a településeken elhelyezett 48 lakossági riasztó
eszköz biztosítja.
Minden település védelmi igazgatással kapcsolatos munkáját vizsgázott közbiztonsági referens segíti. Ők csatolt munkakörben látják el feladatukat, ám mégis hatékonyan tudják segíteni
mind a polgármesterek mind a védekező, kárfelszámoló erők munkáját.
Nagy figyelmet fordított a kirendeltség az együttműködő szervezettekkel való folyamatos
kapcsolattartásra, lakosságfelkészítésre, kiemelten kezelve az ifjúság felkészítését, amelyre jó alkalmat teremt a közösségi szolgálat és a felmenő rendszerű ifjúsági katasztrófavédelmi verseny.
Az elmúlt évek rendkívüli eseményei közül kiemelhető a 2018. március havi hóvihar, illetve
az ezzel járó áramkimaradás. Főképp külterületi részek voltak érintettek az esemény kapcsán,
azonban a lakossági áramellátásban is akadtak időszakos problémák. A helyzet kezelésében folyamatosan együttműködött és segítette a kirendeltség az áramszolgáltató kárelhárítási tevékenységét.
Folyamatosak a lakosságvédelmi célú ellenőrzések, amelyek elsősorban vízelvezető rendszerek, befogadóhelyek, rendezvényterületek, szirénák ellenőrzését jelenti. Ezen ellenőrzések számának alakulását mutatja az elmúlt években az alábbi grafikon:

Hatósági szakterület
A Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági osztálya 2015. és 2018. év között stabil
4 fővel látta el a hatósági, szakhatósági feladatokat. Ennek a szakterületnek a munkavégzését
alapvetően befolyásolják a jogszabályok, szabványok, melyek az említett időszakban folyamatosan változtak (általános közigazgatási rendtartás, országos tűzvédelmi szabályzat, az egyes
engedélyezési eljárások, ezek módosításai). A jogi szabályozók változásainak nyomon követése,
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és a mindennapi rutin megszerzése jelentős terhet jelentettek. Az ügyintézések alapköve az ügyfélbarát, gyors, szakszerű eljárás, mely megköveteli az ügyintézők magas szintű felkészültségét.
A szakhatósági munka mennyiségét az ország gazdasági helyzete, a gazdasági folyamatok
alapvetően (az pályázati források, lehetőségek) befolyásolták. A mezőgazdasági területek fejlődésének köszönhetően egyre több mezőgazdasági tároló épület és állattartó telep építésénél
és használatbavételénél közreműködik a kirendeltség, mint szakhatóság. A kormányhivatalok
kialakulása (kormányablakok) is számos szakhatósági feladatot vont maga után.
A hatósági szakterületen az alapvető szemlélet, hogy az ügyfeleket segíteni kell, és a fokozatosság elvét követve csak a legvégső esetben kelljen szankciót alkalmazni. A tűzvédelmi előírások szigorúak, de a tapasztalatok alapján a vállalkozók kiemelt figyelmet fordítanak a tűzvédelemre. Kiemelt hangsúly került a szabadtéri tömegrendezvények és zenés, táncos rendezvények
engedélyezési és ellenőrzési eljárásaira. A szélsőséges időjárási viszonyok miatt az aszályos, száraz időszakokban jelentősen megnövekedett szabadtéri tűzesetek száma jelentős terhet jelentett
a hatósági osztály dolgozói számára. Az országos ellenőrzési ütemterveknek köszönhetően a
tárgyi időszakban az illetékességi területen lévő összes bölcsőde, óvoda, általános iskola, középiskola valamint kollégium ellenőrzés alá lett vonva.
A hatósági eljárások számának jelentős csökkenését eredményezte a kéményseprő-ipariszolgáltatással kapcsolatos jogszabályváltozás.
A hatósági szakterület fontosabb mutatószámait az alábbi grafikon és táblázat tartalmazza:
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2015.

2016.

2017.

2018.

összevont építési ügy

0

0

0

0

építési ügy

29

34

39

31

építési ügyben érintett építmény 0-500
darabszáma, amelyek szinten501-3000
kénti összesített alapterülete [m2]
3000 felett

13

17

12

6

17

32

28

18

2

1

1

1

használatbavételi ügy

32

7

9

9

fennmaradási ügy

0

0

0

1

engedély hatályának meghosszabbítása

0

2

0

4

gyermekjóléti/
-védelmi int.

2

0

0

0

szociális int.

0

0

2

0

üzlet

8

13

10

6

telephelyengedély engedélyezési ügy

0

0

0

0

zenés-táncos rendezvény tartás engedélyezési ügy

3

5

4

6

nyomvonal jellegű építmény engedélyezési ügy
(pl.: út, vasút stb.)

6

8

10

14

sajátos építményfajtákkal kapcsolatos ügy

7

11

13

7

atomenergiával kapcsolatos engedélyezési ügy

0

0

0

0

felhívás hiánypótlásra

10

10

8

2

egyéb szakhatósági ügy

15

9

4

33

tűzvédelmi szakértő kirendelése

1

0

0

0

áttétel

5

4

14

2

tűzvédelmi ügyben tartott kötelező konzultáció

11

0

4

4

tűzvédelmi ügyben tartott nem kötelező konzultáció

10

7

0

0

működési ügy

Propaganda tevékenység:
Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által meghatározott propagandaanyagok (plakátok:
szabadtéri tűzesetek megelőzése, erdőtüzek megelőzése, szén-monoxid mérgezések megelőzése
stb.) eljutottak a célszemélyekhez, oly módon, hogy kihelyezésre kerültek óvodákba, iskolákba,
középiskolákba, önkormányzatokhoz, lépcsőházakba, művelődési házakba, falugazdászokhoz,
vadásztársaságokhoz, társasházakba, egészségügyi és szociális létesítményekbe. A nagyobb
lélekszámot megmozgató szabadtéri rendezvényeken megjelenik a kirendeltség propagandasátorral és amellett, hogy fel lett hívva a figyelem a megelőzés fontosságára, a gyermekeken
keresztül sikerült népszerűsíteni a tűzoltó szakmát. A pályaválasztási börzék folyamatos vendégeként is jelentős volt a propaganda tevékenység.
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Iparbiztonsági szakterület
Az iparbiztonsági szakterület szerves része a hatósági osztálynak. Alapvetően hatósági tevékenység végzése jellemzi ezt a szakterületet, speciálisan a veszélyes anyagok jelenlétével összefüggésben. Az iparbiztonság három pillére így a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, a veszélyes áru szállítása közúton, vasúton, valamint a létfontosságú rendszerelemek. A szakterület
szakszerű és jogszerű működését, továbbá a szolgáltató hatósági szemlélet erősítését a hatósági
szakterülettel történő szoros együttműködés biztosítja.
Veszélyes üzemek szakterület feladatai:
A Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség területén 5 veszélyes anyaggal foglalkozó üzem
található, ebből 4 Karcag közigazgatási területén. Az üzemek kialakítása nem jelent veszélyt a
lakosságra, és csak 1 üzem található lakott területen belül. Az üzemek fel vannak készülve saját
erőkkel és eszközökkel az esetlegesen bekövetkező, nem várt események elhárítására, évente
közös gyakorlatokon vettek részt a Tűzoltóság szakembereivel együttműködve. A gyakorlatokon túl éves hatósági ellenőrzés is elvégzésre került minden veszélyes üzemben, így folyamatos
hatósági kontrol valósult meg. Ennek a folyamatos kontrollnak, valamint a veszélyes üzemek
vezetőinek tudatos szemléletének köszönhetően a Kirendeltség illetékességi területén található
veszélyes üzemekben nem következett be káresemény, üzemzavar.
Veszélyesáru-szállítás:
A Kirendeltség 2012-től végez folyamatosan veszélyesáru-szállítás ellenőrzést közúton valamint vasúton. A Kirendeltség illetékességi területén, az ellenőrzések biztonságos elvégzésére
alkalmas összes parkolóban rendszeresen, de nem kiszámíthatóan kerültek az ellenőrzések betervezésre, a rejtett szállítások kiszűrése érdekében pedig a jelöletlen gépjárművek megnövelt
számban történő vizsgálata került elvégzésre.
A veszélyesáru-szállítás ellenőrzések során az integrált hatósági jogkört erősítve tűzvédelmi
célellenőrzések is megtartásra kerültek, amelyek során a mezőgazdasági vontatókon, lassú járműveken, tehergépjárműveken és szerelvényeken kötelezően előírt tűzoltó készülékek készenlétben tartása került vizsgálatra.
A vonatkozó jogszabályi és szervezeti szabályozó eszközökben kapott felhatalmazás alapján a
Kirendeltség az illetékességi területén a társhatóságok bevonásával közösen komplex supervisori
ellenőrzéseket is szervezett. Az ellenőrzéseken részt vett a Kirendeltség hatósági osztálya, az iparbiztonsági felügyelő, a Katasztrófavédelmi Mobil Labor, valamint a társhatóságok képviseletében
a Kormányhivatal érintett szakigazgatási szervei, a Rendőrség, a Közlekedési Hatóság állománya.
A Kirendeltség ellenőri állománya rendszeresen részt vett az országos és a megyei szervezésű
közúti és vasúti veszélyesáru-szállítás ellenőrzési akciókban. Az ellenőrök folyamatosan részt
vettek a Katasztrófavédelem déli határ őrzésével kapcsolatos feladataiban.
A létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme
A létfontosságú rendszerek és rendszerelemek azonosításáról szóló törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendeletek előírásainak megfelelően a Kirendeltség illetékességi területére
vonatkozóan a horizontális kritériumok vizsgálata el lett végezve. Az érintett társhatóságok véleményeit figyelembe véve szakhatósági kötelezettségeknek eleget téve, határidőn belül ki lettek
adva az állásfoglalások.
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A szakterület veszélyesáru-szállítással kapcsolatos számadatait tartalmazza az alábbi grafikon:
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Kátai Gábor Kórház
Jász-Nagykun-Szolnok megye, illetve annak egy jelentős része a Nagykunság, 1945 előtt a
kórházi ágyak számát tekintve országos viszonylatban a legrosszabb helyzetben volt. A térség
települései és azok lakói szegények, rossz körülmények között élő emberek voltak. A Nagykunság fővárosának, Karcagnak régóta törekvése volt, hogy lakosairól fekvőbeteg ellátási szinten is
gondoskodjon. A város a megyehatáron fekszik, Békés és Hajdú-Bihar megyével is érintkezik.
Szolnok és Debrecen között félúton az egyetlen olyan hely, ahol ilyen, többszakmás ellátást biztosító kórház jelenleg működik. Karcag városa 1945-től kezdve mindig szinte erejét meghaladóan fáradozott azon, hogy a térség mintegy 110.000 lakosának kórházi ellátást nyújtson.
Kétségtelen, hogy a Nagykunság egészségügyi ellátottsága 250 évre visszamenőleg nagyon
rossz volt. Azt írták egyszer, hogy a karcagi ember nem veszi be az orvosságot, mert nem hisz
benne. Karcag szülötte, Kátai Gábor (1831-1878) is, aki rövid élete során szintén ezt tapasztalta,
ezért is szorgalmazta egy ispotály és betegelkülönítő építését. A századforduló körüli időkben,
1906-ban pl. 5 orvos, 2 gyógyszerész, 3 szülésznő és egy fertőtlenítő szolgálta a lakosságot.
1926-ban a Karcagi Híradó számolt be egy 300 ágyas kórház terveiről, amire az akkori városi
tanács 3 millió forintot szavazott meg. Sajnos ez csak terv maradt!
Már csak 40 év kellett hozzá és megjelentek a mostani kórház kezdeményei.
Trianon részleges revíziójaként Erdély visszacsatolása után Besztercén létre jött egy 200 ágyas
állami kórház, amelynek igazgatói posztjára nevezték ki 1941-ben dr. Zöld István belgyógyász
szakorvost. Akkor már ott dolgozott dr. Kiss Ernő sebész főorvos, Barabási Pál hivatalsegéd és
felesége, valamint Sovány Mihály és felesége. Ők lettek az intézmény alapítói.
Előtte, 1945 januárjában – attól félve, hogy román kézre kerül – teljes felszerelésével együtt
kimenekítették a kórházat Erdélyből. Rendkívül kalandok után vezetett az út, a kb. 1200 km-re
eső ausztriai Rochbachig, ahol már, mint 400 ágyas hadi kórház működött.
Természetesen a civileket és a hadi helyzettől függően orosz, vagy amerikai katonákat is egyaránt gyógyítottak. A szovjet parancsnokság segítségévei végül elindultak haza, amihez hozzájárult, hogy dr. Kiss Ernő jól beszélt oroszul (hadifogolyként tanult meg). A hazatérés mellett szólt
az is, hogy dr. Zöld István ragaszkodott a kórház teljes felszereltségének állami vagyonként való
kezeléséhez, amellyel ő köteles a magyar államnak elszámolni. A helybeliek mindent ígérve marasztalták őket, de a hazajövetel mellett döntöttek. Ebben a döntésben a dolgozók is részt vettek.
Az egy teljes hónapon át tartó „utazás” végén a Népjóléti Minisztériumban jelentkeztek, ahol
dr. Vikol János karcagi származású államtitkár fogadta a őket. Az államtitkár a felszerelést 50
darab vasággyal kiegészítette, s a kórházvonatot Karcagra irányította.
A településre érkezvén az intézmény céljaira kiszemelt laktanyát nem találták megfelelőnek,
de a város biztosította számukra a mai múzeum épületét. 1946. 02. 02-án 12 sebészeti és 12 belgyógyászati ággyal, 3 állandó orvossal és 4-5 szakképzett dolgozóval, sok szakképzetlen kisegítővel megkezdte működését a Karcagi Állami Kórház. Az intézményt dr. Molnár Erik népjóléti
miniszter adta át.
Ezzel tehát a Kórházat a város egy kúriában telepítette le, amely természetesen nem erre a
célra épült, így a betegek elhelyezése és a szakmai munka is nagyon nehéz volt. A következő 5
évben a város kórházi célra igénybe vette a volt csendőrlaktanyát, a városi bankot, majd a szü-
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lőotthont és így 1951-ben 7 osztállyal, 140 ággyal, de a város öt különböző pontján működve
állt a gyógyítás rendelkezésére. Ezután a fejlődés üteme csökkent, de 1964-ig még szemészeti,
gégészeti és fertőző-osztály is létesült az alapszakmákon kívül. A Kórház ekkor 196 ággyal működött. Így elmondható, hogy ekkor már a Nagykunság ellátását jelentős részben biztosította.
Ezekben az időkben az orvosok képzettsége, tapasztalata igen magas szintű ellátásra adott lehetőséget, azonban az elhelyezés és a műszerezettség nagyon szegényesek voltak. Ennek ellenére
az éves betegforgalom egyre növekedett, így például 1946-ban 952 beteget ápoltak, 1957-ben
5.013-at, 1964-ben 8.311-et. Ezzel párhuzamosan nőtt a járóbetegek száma is, a jelzett években
1.758-ról 235.882-re.
A 1960-as évek egészségpolitikája a kórházi ágyak számának növelését, illetve több új kórház
építését tűzte ki célul (Ajka, Cegléd, Salgótarján, Kazincbarcika, Vác, Berettyóújfalu, Dunaújváros). Ebbe a sorba tartozik Karcag is, amelynél aligha volt indokoltabb bármelyik is. Ekkor a
városban 5 különböző telephelyen 196 ágyas Kórház működött.
A mai Kórház alapkövét Dolesschall Frigyes egészségügyi miniszter tette le és ő végezte el az
első kapavágást is, 1964. augusztus 20-án, majd 1967. november 5-én Szabó Zoltán egészségügyi miniszter adta át az új épületet.
Az 1968-ban meginduló munka, az akkori igen jó felszereltség sok tehetséges fiatalt vonzott az
intézménybe, a kórház szellemi központtá vált és nemcsak a betegellátás színvonala emelkedett, hanem jelentősen javult a felvevő terület lakosainak egészségkultúrája is. Az intézmény a legnagyobb
sugarú körben, a legtöbb lakost látja, a későbbiekben pedig jelentős megyei feladatokat is vállalt.
Az egészségpolitikában bekövetkező változások, illetve az akkori szemlélet következtében az
a helyzet állt elő, hogy 10 év elteltével a természetes elhasználódást sem lehetett pótolni és a
kórház fejlesztése, illetve a szinten tartása is háttérbe szorult. Ennek következtében a szakmai
fejlődés megtorpant és a Kórház már nem volt olyan vonzó az új szakemberek, főként az orvosok számára. Az érdeklődő orvosok tapasztalva azt a tényt, hogy ez az intézmény az év minden
napjában, 24 órában sürgősségi betegellátásra minden szakmában kötelezett, úgy ítélték meg,
hogy kényelmesebb munkakörülményeket választanak, amelyre az 1970-es években is bőségesen adódott máshol lehetőség.
A Kórház vezetői közül az első igazgató dr. Zöld István, a már leírt fejlesztéseket hajtotta
végre, dr. Volosin Antal az új épület beindítását oldotta meg, míg a fiatalon elhunyt dr. Mikola
Zoltán a szakmai továbblépés feltételeit (traumatológia-, intenzív osztály, központi ellátó szolgálatok) teremtette meg.
Sajnálatos, hogy ezt a lehetőséget az akkori finanszírozás és szervezés nem használta ki és a
Kórház sokáig stagnált, bár a vezetésében a szemlélet lényegesen nem változott, annak ellenére,
hogy a rendszerváltás óta hármas szakmai vezetés (orvos-igazgató, ápolási igazgató, gazdasági
igazgató) működik.
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.
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Az 1980-as évektől bevezettünk egy kiemelt ügyeleti díjat, mely előremutató tendenciát mutatott.
2013. 11. 01-től az orvos munkatársak lehetőséget kaptak a vállalkozási formában történő
feladatellátásra. A korábban közalkalmazottként dolgozó orvosaink megtartásához a jövőben is
biztosítani kívánjuk az ügyelet vállalkozási formában történő ellátását.
A betegellátó egységeken a beteganyag összetétele sokrétű, ennek eredményeként igen tapasztalt szakorvosokat tudtunk képezni, akik közül számosan országos szakmai szervezetekben
magas beosztásban is tevékenykednek.
Az 1990-es évektől, miután bebizonyosodott, hogy az akkori ellátási rendszerben a Kórház
gép-műszer parkjának felújítására és az épület elhasználódásának megoldására nincs lehetőség,
a Kórház vezetése és Karcag Város Önkormányzata, mint az intézmény fenntartója igyekezett
központi pénzforrást találni. Ez a törekvés azonban csaknem egy évtizedig – mindenki által
elismert indokoltsága ellenére is – eredménytelen maradt.
A Kórház 1991-ben felvette a város szülöttjének, dr. Kátai Gábornak a nevét, aki a magyar orvoslás kiemelkedő alakja volt, ugyanis ő szerkesztette az első hivatalos magyar nyelvű gyógyszerkönyvet, emellett megalapítója volt a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elődjének és elsőként
töltötte be Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tisztiorvosi hivatalát és a városi főorvosi tisztséget is.
Rövid élete (1831-1878) során igen sokat tett a város és Jász-Nagykun-Szolnok megye egészségügyi ellátásáért. A Kórház aulájában álló szobrát – Györfi Sándor Kossuth-, Munkácsy- és Mednyánszky díjas karcagi szobrász alkotását – Antall József miniszterelnök leplezte le.
Az 1991 novemberében létrehozott Kátai Gábor Alapítvány célja a kórházunk orvosai, szakdolgozói, dolgozói szakmai tudásának magasabb szintre történő emelése, az ezt biztosító konferenciákon
való részvételük támogatása. Emellett a gyógyító-ápolói munka szakmai színvonalának eszközbeszerzésekkel való támogatása, illetve az intézmény dolgozóinak rekreációjának biztosítása az idő
közben általunk vagyonkezelésbe vett berekfürdői üdülő felújításával és folyamatos fejlesztésével.
1999-ben Karcag Város Önkormányzata, mint a kórház fenntartója – többszöri előzetes pályázatot követően – végre elnyert egy 2 milliárdos rekonstrukciós címzett támogatást, amely elsősorban a kórházi infrastruktúra és a hotelfunkciók javítását, valamint a sürgősségi betegellátó
osztály megvalósítását célozta meg.
Rekonstrukció – I. ütem: 1999-2004.
Megvalósult a kórház biztonságosabb, korszerűbb üzemeltetése. A kazánház fejlesztésének
keretében új gőzkazánokat szereztünk be, beépítésre került 5 új felvonó, újjáépült a konyha
és a mosoda. A komfortosság jelentősen javult, a hotelszárnyban a folyosók és kórtermek új
burkolatot kaptak, új fürdőszobák épültek, teljesen megújultak a műtők és kialakításra került a
sürgősségi betegellátó részleg.
Rekonstrukció – II. ütem: 2007-2008.
A rekonstrukció ezen ütemének keretében megtörtént a 9 emeletes épületben a hotelszárny
belső felújítása, gépészeti szerelő szintek kiépítése.
A kivitelezők a betonvázig bontották vissza az épületet, s erre egy külsejében és belsejében is
szinte teljesen új kórházat építettek.
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A több mint két és fél millió kg építési törmelék elszállítása után két ütemben, 24 ezer m2-en
folyt a munka.
A négy és félezer, hőhíd-mentes alumínium profilokból és fényvisszaverő üvegből álló, valamint a déli oldalon árnyékolókkal kiegészített függönyfal felépítése nem kis kihívás volt. A
csaknem 8 ezer m2 homlokzat hőszigetelésére és színezésére, több mint 300 műanyag nyílászáró
beépítésére és csaknem 13 ezer m2 burkolat elhelyezésére is szükség volt ahhoz, hogy az intézmény európai színvonalúvá váljon.
Belül a fehér falak, a nagy ablakok megnövelték a teret, a kórtermek mégis kisebbek lettek,
mert a nagy ágyszámú kórtermeket – a vizesblokkok kialakításával – kisebb ágyszámú, barátságosabb betegszobák váltották fel.
A felújítás egyik eredménye, hogy szinte minden kórteremhez fürdőszoba kapcsolódik, és
légkondicionáló is van. A teljes terület új tűzjelző hálózatot is kapott, és az erősáramú elektromos hálózat is felújításra került.
Rekonstrukció – III. ütem: 2010-2012.
A felújítási munka harmadik ütemeként a szakrendelői épület részbeni belső átalakítását, a
szakmai munkát szolgáló géppark, valamint ezek mellett a Központi Sterilizáló teljes és a Pathológia részleges felújítását, valamint a betegirányító rendszer teljes modernizálását tartalmazta.
A felújítás mellett új gép- és eszközpark, valamint teljesen új, eddig nélkülözött berendezések
kerültek beszerzésre.
A rekonstrukció három ütemének befejezésével a Kórház biztonságosabb, korszerűbb üzemeltetése valósult meg. A 2013 márciusától működő új szakma, a heti 168 órás kapacitással működő és országos ellátást biztosító CT is elhelyezést kapott. Megújult a Pathológia, a Központi
laboratórium, a Képalkotó diagnosztika és fejlesztésre került e szervezeti egységek eszköz- és
műszerparkja is.
A Kátai Gábor Kórház 2012. május 1-jétől központi költségvetési szervként működik, szakmai struktúrája az utóbbi 6 évben jelentősen átalakult. 2012. 07. 01-jétől az aktív fekvőbeteg-ellátási kapacitása 99 ággyal csökkent, így maradt 247 aktív ágy, a krónikus fekvőbeteg ellátásban
pedig a kapacitás 30 ággyal 204 ágyra növekedett.
A struktúramódosítást követően, az aktív ágyak csökkentésének kompenzációjaként befogadott egynapos sebészeti ellátásra 40-40 szakorvosi óraszámot kaptunk szemészet és fül-orr-,
gégegyógyászat szakmában. A járóbeteg-szakellátás tevékenységi szerkezete bővült a heti 168
órás CT diagnosztikai szervezeti egységgel.
A megváltozott struktúrához a gazdálkodás eddigi gyakorlatát is módosítani kellett, új szakmák jelentek meg a kórházban, ezek működési feltételeit meg kellett teremteni, és folyamatosan
fenn kell tartani.
2012-ben a TIOP-2.2.4/09/01-2010-0001 „Kátai Program” Kórház-fejlesztés a Nagykunságiak egészségéért” című, mintegy 1,6 milliárd Ft értében megvalósult projekt keretében befejeződött a járóbeteg ellátási területen belül a diagnosztikai egységek, a központi sterilizáló felújítása,
melynek befejezésével komfortosabb körülmények között, magasabb színvonalú, biztonságosabb szolgáltatást, betegellátást nyújt intézményünk.
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Rekonstrukció – IV. ütem 2013-2014.
2013-ban az ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az
Észak-alföldi Régióban” című pályázat keretében 806,9 millió Ft összegű uniós támogatással
megvalósult a kórház pszichiátriai épületének részbeni felújítása, és a korszerű eszközpark beszerzése. 2014. június 1-től a felújított részben megkezdte a működését a Pszichiátriai rehabilitációs osztály és a Mozgásszervi rehabilitációs osztály, valamint a kapcsolódó szakrendelések.

Cél volt a mozgásszervi és a pszichiátriai rehabilitációs ellátás színvonalának és elérhetőségének javítása az infrastruktúra korszerűsítésével, fejlesztésével, a rehabilitációs épületrész olyan
kialakítása, hogy az megfeleljen a teljes körű akadálymentességi kritériumoknak.
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A TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0046 azonosító számú, a „Foglalkoztatás támogatása Kátai Gábor Kórházban” című 2012 és 2014 között, összesen mintegy 50 millió Ft összegből megvalósult
projektünk keretében 6 fő – a hiányzó, illetve az új funkcióhoz illeszkedő – orvosi, szakdolgozói kapacitás lekötésére létszámbővítéssel járó foglalkoztatására került sor. A projekt alapvető
célja a Kátai Gábor Kórház hatékony működéséhez szükséges humán erőforrás biztosításához
való hozzájárulás, figyelemmel az ágazati fejlesztésekre, valamint a Semmelweis Tervben foglalt
egészségügyi struktúra átalakítására.
A célok között fogalmazódott meg továbbá a humán erőforrás ágazatban tartása, a hiányszakmák, hiányterületek felé történő orientációja, ezzel együtt az egészségügyi ellátás egységesen
magas színvonalának biztosítása. A pályázati finanszírozással 4 fő szakorvos és 2 fő szakdolgozó
munkavállaló foglalkoztatása valósult meg.
A TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0060 azonosító számú „Képzés támogatása a Kátai Gábor Kórházban” című, összesen 124,5 millió Ft összköltségű projektünk keretében 2015. januárig:
-- 12 szakdolgozó szerzett újabb szakképesítést, amelyet az intézményen belül, saját szakterületén hasznosítani tud.
-- Három szakorvos a ráépített szakképzésben való részvétellel újabb szakképesítést szerzett,
amelyet a mindennapi munkája során hasznosít.
-- Két orvos pedig az első szakképesítés megszerzésére kapott lehetőséget.
-- Két pszichológus Felnőtt klinikai és mentálhigiénés szakpszichológus képzésben vehetett részt.
Kiemelendő továbbá, hogy a pályázat ideje alatt:
-- a tanulmányaik során az érintettek ösztöndíjban részesültek,
-- intézményünk 364 fő menedzsmenti jellegű képzését is megvalósíthatta.
2015. évben a KEOP-4.10.0/K/14-2014-0040 számú, összesen 76,3 millió Ft bekerülési költségű pályázat eredményeként telepített napelemes rendszerrel lehetővé vált az üzemeltetési
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költségek csökkentése. Tekintettel arra, hogy a Kórház nem rendelkezett egy ekkora mértékű
fejlesztéshez szükséges saját tőkével, így e pályázat keretein belül kívánt olyan környezettudatos
fejlesztést megvalósítani a fotovoltaikus HMKE rendszerek telepítésével, melynek eredményeként a későbbi működési kiadásokat mérsékelni, csökkenteni tudja. A projekthez 75 millió Ft
uniós támogatást nyertünk, melyet 1,3 millió Ft-tal egészített ki a Kátai Gábor Alapítvány.
A még 2013 nyarán benyújtott és befogadott, de a rendelkezésre álló keret miatt tartaléklistára
került pályázatunkhoz 2015 nyarán sikerült forrást, és így vissza nem térítendő támogatást biztosíta-

ni intézményünknek. A TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0046 azonosító számú „Struktúraváltást támogató
eszközfejlesztés a Kátai Gábor Kórházban” című projekt keretében a Kórház fejlesztési koncepciójába illeszkedő, a struktúraváltást támogató összesen 668,9 millió Ft értékű, több szakmát érintő eszközfejlesztés valósult meg. A beszerzésre került eszközállomány nagy része a szakmák rendelkezésére álló eszközök megújítását célozta (műtők, sürgősségi ellátás), de az újonnan létrejött kardiológia
és egynapos ellátás eszközparkjának megteremtése, valamint az intenzív betegellátás eszközbővítése
és a központi műtő felújítása és eszközfejlesztése is megvalósult e pályázat keretében.
A Kátai Gábor Alapítvány Kátai Gábor szellemiségét idézve „Nemesíteni, jobbítani az emberi
életet!” – 2015-től minden évben megrendezi a jótékonysági célt szolgáló estjét, melynek bevételét előre meghatározott elképzelés megvalósítására fordítja. Ezek közül kiemelendő:
-- 2015-ben a Kórház vagyonkezelésébe került, Berekfürdőn található Üdülőt felújítottuk,
dolgozóink szívesen veszik igénybe – leginkább hosszú hétvégékre családosan, illetve csapatépítő tréningek megszervezésével,
-- 2018-ban – az intézményünk 50 éves fennállását ünneplő egyéves ünnepi időszak zárásaként – díszudvart létesítettünk, melyben örök emlékül avattuk fel Györfi Sándor Kossuth-,
Munkácsy- és Mednyánszky díjas karcagi szobrász alkotását, az „élő fát”, melyen Kórházunk rövid történetén túl, intézményünk Kátai-díjasainak nevét és azoknak a főigazgatóknak emlékét őrizzük, akik ezen évtizedek alatt 5 esztendőt meghaladóan, kinevezett főigazgatóként, kiemelkedő munkával vezették intézményünket.
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A TIOP-2.2.8.A-15/1-2016-0058 „Infrastrukturális fejlesztések a Kátai Gábor Kórházban”címmel 2015. december 28-án benyújtott pályázatban – a retrospektív pályázati kiírásnak megfelelően – olyan, a Kórház fejlesztési koncepciójába illeszkedő támogatandó célok pl. struktúraváltást is támogató eszközfejlesztések, épületátalakítások szerepeltek, amelyek 2007 és 2015
között (2015. december 28-ig) nem uniós forrásból valósultak meg.
A fejlesztés több szakmát, szervezeti egységet (pl.: mozgásszervi rehabilitációs osztály – betegágyak; mosoda – ipari mosógépek; képalkotó diagnosztika – detector) érintett. A támogatói
döntés értelmében a megítélt összegből a ténylegesen igénybe vett (elszámolt és kiutalt) összeg
77,1 millió Ft volt, ebből (az elszámolási szabályok alapján) 28,7 millió Ft érkezett kórházunk
számlájára, 48,4 millió Ft pedig a központi költségvetés bevételeit növelte.
2016. április 01-től a Kunhegyesen található Ápolási osztály II. szervezeti egység a Kátai Gábor Kórház intézményrendszerébe tartozik. Alaptevékenysége a 32 ágyas krónikus fekvőbeteg
ellátás mellett, a nőgyógyászati járó betegek szakellátása és az onkológiai gondozás.
A 2017. november 1. napjától működő Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez is csatlakozott intézményünk, melynek keretében a betegek adatai országosan kerülnek rögzítésre.
2017-ben az ÁEEK_OEP_EMMI-2016/1 alpályázat a volt fertőző osztály épületrészének felújítását segítette 134,6 millió Ft összegben. A felújított részlegbe áthelyezésre került – a korábban a főépület IX. emeletén a Csecsemő- és Gyermek Osztállyal egy szinten lévő – 24 ágyas
Ápolási Osztály, ezáltal lehetőség nyílt arra, hogy a Csecsemő- és Gyermek Osztállyal egy szinten biztosítsunk helyet a hozzátartozók (pl. szülők, nagyszülők) részére, az „Anya-szállás” kialakítására. Mindezeken túl a felújításra került egyik szinten lehetővé vált az Ápolási Osztály
ágyszámának további 20 ággyal való növelése.
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A Kátai Gábor Alapítvány által benyújtott eredményes pályázat keretében – Magyarországon
a Bethesda Gyermekkórházat követve második intézményként – 2018 I. negyedévében lehetőségünk nyílt a Gyermek Osztályon elhelyezett gyermekek hozzátartozói részére összesen 7
férőhelyes „Anya-szállás” kialakítására is.
A 2017 novemberében benyújtott ÁEEK_NEAK_EMMI-2017/1. pályázat 1. prioritásához
kapcsolódó a Kátai Gábor Kórház kunhegyesi telephelyén (5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos utca
72.) lévő épület tekintetében az Ápolási Osztálynak helyt adó épületrész felújítása, korszerűsítése történt meg. A 100 millió Ft összköltségű beruházás átadására 2018 júniusában került sor. A
fejlesztéshez kapcsolódott egy, a meglévő – és az évek során igen elhasználódott – tehergépjármű beszerzése is, amely lehetőséget biztosít az intézményünk székhelye és telephelyei között a
szükséges áruk és eszközök szállítására is.

Az EFOP-1.8.19-17-2017-00008 „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése című, összesen 90 millió Ft összköltségű
projekt keretén belül valósulhat meg 2018 áprilisa és 2020 márciusa között az Egészségfejlesztési
Iroda létrehozása és az átfogó egészségfejlesztési programsorozat a Karcagi járásban.
A projekt átfogó célja, hogy javuljon a járás lakosságának egészségi állapota, növekedjen a
születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek száma. A tervezett fejlesztés,
az Egészségfejlesztési Iroda létrehozásával, hozzájárul az ország átfogó népegészségügyi hálózatának kialakításához, és ezen keresztül a lakosság egészségtudatosságának növeléséhez, egészségkultúrájának javításához, valamint a krónikus nem-fertőző betegségek megelőzéséhez öt
települési önkormányzattal (Kenderes, Kisújszállás, Karcag, Berekfürdő, Kunmadaras) történő
együttműködés keretében. A fejlesztés célcsoportja a járás teljes lakossága, különösen a krónikus nem-fertőző betegségek életmódbeli kockázati tényezői által érintett lakosság, a mentális
egészség szempontjából sérülékeny csoportok, valamint egészségügyben, népegészségügyben
dolgozó szakemberek, egészségfejlesztésben résztvevő további ágazatok szakemberei.
2018-ban az ÁEEK_NEAK_EMMI-2017/1 2. alpályázat keretében, valamint a Kátai Gábor Alapítvány támogatásával összesen 15,6 millió Ft bekerülési értékkel egy új, Közforgalmú
Gyógyszertár kialakítása valósult meg a Kátai Gábor Kórházban. A gyógyszertár megnyitása és
működése mind a hozzánk érkező betegek, hozzátartozóik, mind az itt dolgozók számára kedvező, melyet alátámaszt az a tény is, hogy az egység forgalma folyamatosan emelkedik.
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2018-ban Az EFOP-2.2.18-17-2017-00023 – „Átfogó betegbiztonsági fejlesztések és szemléletváltás a Kátai Gábor Kórházban” című projekt keretében alkoholos fertőtlenítő-adagoló
berendezéseket helyeztünk ki és a helyes kézfertőtlenítési gyakorlat elsajátítását szolgáló belső,
intézményi képzések zajlottak. A projekt összköltsége 44,2 millió Ft volt.
Az EFOP-2.2.19-17-17-2017-00036 – „Járóbeteg-szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Kátai Gábor Kórházban” pályázat intézményünk járóbeteg-ellátó egységének építészeti felújítását teszi lehetővé. A 2018-ban megkezdett fejlesztés prioritása olyan korszerűsítés a járóbeteg
szakellátás területén, amely biztosítja a járó- és a fekvőbeteg ellátás hatékonyságát, a betegellátás
időtartamának csökkenését és a lakosság közeli definitív betegellátást.
A projekt keretei között a járóbeteg ellátás fejlesztése hozzájárul a rendszer költséghatékonyságának javításához, mert lehetőség nyílik jónéhány olyan eset járóbetegként történő ellátására,
ami eddig csak a lényegesen magasabb költségű fekvőbeteg ellátásban valósulhatott meg.
A kivitelezői munkák a terv szerint, megfelelő ütemezésben haladnak. A kunhegyesi telephelyen
ez év májusában már megtörtént az átadás, míg Karcagon, a székhelyen október elején várható a kivitelezés teljes körű befejezése, ezt követően megvalósul a projektben tervezett eszközbeszerzés is.
Az EFOP-1.10.2-17-2017-00049 „Egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés a Kátai Gábor
Kórházban” című projekt keretében biztosított 146,9 millió Ft összegű uniós forrással kórházunk a munkaerőhiányos szakorvosi és szakdolgozói létszámát fejleszti.
A pályázat prioritásai közül két területen kívánunk fejlesztést végrehajtani: 1. intézményi hiányszakmák esetében létszámbővítés, 2. a betegellátás színvonalának javítása érdekében mobil
teameket működtetünk. Létszámbővítés a szakorvosok esetében: szülész-nőgyógyász, sebész,
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sürgősségi, belgyógyász, csecsemő és gyerekgyógyász. Létszámbővítés a szakdolgozók esetében:
8 fő ápoló/szakápoló 1 fő diplomás ápoló. Létszámbővítés egyéb: 1 fő gyógyszerész. A kórház
négyféle mobil team működését szervezi meg: decubitus mobil team, sürgősségi mobil team,
infekciókontroll mobil team, burnout mobil team.
ÁEEK/40064-1/2019. „Családbarát, családközpontú szülészeti és koraszülött intenzív ellátás
infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” című pályázatunk a szülőszoba és gyerekágyas részleg
korszerűsítésére és felújítására, a szülőszobai eszközök és újszülött ellátáshoz szükséges eszközök
beszerzésére irányul.
2013 és 2018 között – a fentieken kívül több – olyan, a jelenlegi középirányító szerv (ÁEEK)
és a fenntartó (EMMI) által vis maior pályázat keretében támogatott fejlesztésre, felújításra, karbantartásra is sor kerülhetett, melyek együttes értéke a 210 millió Ft-ot is meghaladta. Ilyenek
voltak például kiemelten a következők:
-- 12.000 ezer Ft értékben röntgencső, panel töltőegység szívó-öblítő készülék, nővérszálló
konyhai eszközök beszerzése
-- 18.000 ezer Ft összegben mosodai eszközök beszerzése, Kunhegyesi telephelyen orvostechnikai és számítástechnikai eszközök beszerzése
-- 24.000 ezer Ft értékben új alumínium főbejárati belső szerkezet és tolóajtó, valamint légfüggönyök telepítése, főelosztó átalakítása
-- 5.228 ezer Ft értéken csőtörés miatti leázás következtében csempe, padlóburkolat, csövek,
álmennyezet javítása, illetve cseréje
-- 8.000 ezer Ft összegben kórházi textília beszerzése
-- összesen 29.575 ezer Ft összegben – ételszállító tehergépjármű beszerzése; kórtermek és
éjjeli szekrények festése; hőközpont lapos tetején 100 m2 felület javítása; matracok, textíliák
vásárlása; a központi műtő légcsatornáinak szükségszerű tisztítása, fertőtlenítése, szűrők
cseréje; laparoszkópos műtétekhez szükséges eszközök beszerzése; konyhai és higiéniai
eszközök beszerzése betegkomfort növeléséhez
-- 3.300 ezer Ft értékben (az intézmény székhelyén található) B épületrész lapos tetejének
felújítása
-- 8.800 ezer Ft bekerülési értékkel a Kunhegyesi Ápolási Osztály II. 9. kórterem felújítása és
a főelosztó cseréje, valamint a hőközpont átalakítása, korszerűsítése
-- 31.000 ezer Ft összegben a „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Kátai Gábor
Kórházban” című, EFOP-2.2.19-17-2017-00036 beruházáshoz kapcsolódó saját forrás biztosítása
-- 9.300 ezer Ft értékben a főépület folyadékhűtője elektromos megtápláló kábele rendkívüli
melegedésének érdekében új nyomvonalon hőálló kábel fektetése és direkt bekötése a folyadékhűtőbe, valamint gastroscop beszerzésére stb.
További céljaink között szerepel a ma már Rehabilitációs épületrészhez szervesen kapcsolódó, a korábbi Pszichiátriai épület korszerűsítéséből kimaradt épületrész felújítása, és további
műszerpark csere, valamint az Ápolási Osztály I. szervezeti egységnek helyt adó épületrész földszinti részében a balneoterápiás kezelést biztosító szervezeti egység működtetéséhez szükséges
infrastruktúra kialakítása, az átalakítások végrehajtása.
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Kórházunk 2000. december 18-19-én megszerezte az MSZ EN ISO 9002-8,4 tanúsítást,
2004-ben pedig az új MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti, valamint a Kórházi Ellátási Standardokban foglalt követelményeket teljesítő integrált minőségirányítási rendszert. Ezt
követően folyamatosan törekedtünk a követelményeknek megfelelő gyakorlat megvalósítására,
fejlesztésére. Ezt igazolja az a vezetői döntés is, melynek alapján megújítottuk minőségirányítási
rendszerünket, illetve ismételten tanúsíttattuk azt, és áttértünk az új, MSZ EN ISO 9001:2015
szabványra, valamint működtetjük a MEES 01 szerinti integrált minőségirányítási rendszert.
A Kátai Gábor Kórház jelenleg 483 finanszírozott ágyon (247 aktív és 236 krónikus), 10 szakmában nyújt aktív fekvőbeteg ellátást és 5 szakmában krónikus szakellátást az alábbiak szerint:
Fekvőbeteg-ellátás típusa
(aktív/krónikus)

Aktív

Egység megnevezés
Belgyógyászati osztály

52

Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály

20

Neurológiai osztály

22

Kardiológiai osztály

15

Sebészeti osztály

26

Traumatológiai osztály

24

Szülészet-nőgyógyászati osztály

26

Aneszteziológiai és intenzív terápiás
osztály

8

Pszichiátriai osztály

50

Sürgősségi betegellátó osztály

4

Aktív osztályok ágyszáma összesen

Krónikus

Kapacitás (ágy)

247

Ápolási osztály I. (Karcag)*

44

Ápolási osztály II. (Kunhegyes)

32

Krónikus belgyógyászati osztály*

40

Pszichiátria rehabilitációs osztály

27

Mozgásszervi rehabilitációs osztály

48

Kardiológia rehabilitációs osztály

45

Krónikus osztályok ágyszáma összesen

236

Kórházi ágyszám összesen

483

* A 2016 decemberében az ÁEEK_OEP_EMMI-2016/1 számon közzétett pályázati felhívásra benyújtott sikeres pályázatunk eredményeként az intézmény volt Fertőző Osztálya épületrésze 2017
I. félévében történt felújításának megvalósításával lehetőség nyílt az Ápolási Osztály I. ágyszámának 20 ággyal történő bővítésére a krónikus belgyógyászati ágyszám egyidejű csökkentésével
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Járóbeteg-ellátásban heti 1.206 szakorvosi óraszámban szakrendelésen és további 80 szakorvosi órában, egynapos sebészeti ellátás keretében (heti 40 órában: fül-orr-gége és 40 órában:
szemészet) történik betegellátás. A szakrendelések 28 szakmacsoportban, 26 szakrendelésen, 12
szakambulancián, 8 gondozóban, 11 diagnosztikai rendelésen működnek.
2018. évben az ellátott esetek száma aktív fekvő szakellátásban 9.974 fő, krónikus fekvő
szakellátásban 2.577 fő, járóbeteg-ellátásban pedig 294.241 fő volt.
Az intézmény humánerőforrás ellátottsága a 2018. december 31-ei állapot szerint:
-- átlagos statisztikai állományi létszám összesen: 596 fő,
ebből:
-- a betegellátó egységeké:
477 fő
-- a mosoda,takarítás élelmezés személyzet:
62 fő
-- a műszaki személyzet:
17 fő
-- a gazdasági személyzet:
17 fő
-- egyéb központi személyzet:
23 fő.
A 41 fő orvos 93%-a szakorvos. Az orvosok átlagéletkora (2018. december 31-n) 51,3 év.
A 436 fő szakdolgozó 63%-a dolgozik betegágy mellett. A szakképzettek aránya 99%, a főiskolai végzettséggel rendelkezők aránya 10,3%.
Célunk a többi kórházzal és betegellátó intézményekkel, valamint a felvevő terület valamen�nyi házi- és gyermekorvosával a napi, élő kapcsolat megteremtése, a központi informatikán
alapuló együttműködés kialakítása, melynek bevezetésével a betegek kórházban töltött ideje
megrövidülhet, gyógyításuk biztonságosabbá válhat. Azt, hogy a munkahelyeken jó színvonalú
munka folyik az is mutatja, hogy betegeink szívesen visszatérnek szükség esetén újabb kezelésre, ápolásra.
Meggyőződésünk, hogy a Kátai Gábor Kórházra, annak fejlesztésére, az eddigi tevékenysége,
a kialakult gyakorlat és lehetőségek, valamint földrajzi elhelyezkedése miatt is rendkívül nagy
szükség van.
Az intézmény mindent meg fog tenni a továbbiakban is a betegek érdekében, igyekszik a
jó szakmai és kollegiális kapcsolatra az ország valamennyi egészségügyi intézményével, hogy
bárki, aki akár betegként, akár látogatóként, akár szakemberként itt megfordul, kedvező tapasztalatokkal távozhasson.
Nagyné László Erzsébet
főigazgató
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Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás
Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény

I. Idősek Otthona
Az intézmény bemutatása, fő tevékenysége, feladatai
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 nyaraló is szolgálja az
idősek kikapcsolódását, pihenését.
Székhely:
Telephely:
Berekfürdő:

Horváth F. u. 1. sz. 63 fő idősotthoni elhelyezés
Zöldfa u. 48/a. sz. 108 fő idősotthoni elhelyezés
Vadvirág u. 7. – lakók nyaralására szolgáló üdülő

Az intézmény gazdálkodási jogköre
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdasági feladatait és könyvelését
a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ gazdasági csoportja látja el.
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: bentlakásos szociális szakosított – idős otthoni - ellátás. A szolgáltatást igénybe kívánni vevők az ország bármely területéről nyújthatnak be kérelmet az ellátás
igénylésére.
Biztosítjuk az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi
ötszöri 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. Az intézményvezető a beérkezett kérelmet nyilvántartásba veszi, majd kijelöli az előgondozást végző személyeket. Kitöltésre kerül a jogszabályban meghatározott előgondozási adatlap, valamint egy formanyomtatvány, az értékelő adatlap a gondozási szükséglet
megállapításához. Az intézményvezető és a háziorvos vagy a kezelőorvos hatásköre a gondozási
szükséglet megállapítása. Idősotthoni ellátás III. fokozatba kerülés vagy jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható.
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Ha a kérelmező gondozási szükséglete nem éri el a szükséges 40 pontot és az idősotthoni
elhelyezést a jogszabályban meghatározott egyéb körülmények sem indokolják, tájékoztatást
nyújtunk a házi segítségnyújtás lehetőségeiről.
Amennyiben az intézményi elhelyezés soron kívüliséget igényel erre is van mód és lehetőség
a törvényi előírásoknak megfelelően.
Intézményi ellátás időtartama határozott vagy határozatlan idejű lehet.
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
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 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.
A szociális intézményekben ellátott személyek eltérő állapota, olykor kiszolgáltatott helyzete
miatt fokozott jelentősége van annak, hogy érvényesüljenek a szociális törvényben meghatározott általános és speciális ellátotti jogok.
Az ellátottakat megillető jogok
-- az egyéni szükségletekhez igazodó ellátáshoz való jog
-- az egyenlő bánásmódhoz való jog
-- az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez való jog
-- a magánélettel kapcsolatos titokvédelem, a személyes adatok védelmének joga
-- a szabad vallásgyakorláshoz való jog
-- a betegjogok érvényesülése
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-- a panaszjog gyakorlása
-- a kapcsolattartás joga
-- az intézményen belüli és kívüli szabad mozgáshoz való jog
-- a biztonsághoz való jog
Intézményvezető feladatai az ellátottak jogaival összefüggésben
-- adatvédelmi előírások betartása, betartatása
-- az ellátottak részére évente tájékoztatást készít
-- értesíteni, tájékoztatni szükséges a hozzátartozókat az ellátott állapotában bekövetkező
változásokról
-- kapcsolattartási jog biztosítása, látogatási rend szabályozása
-- panaszkivizsgálás
-- érdekvédelmi fórum üléséhez segítségnyújtás
-- az ellátottak küldeményének kezelésében való segítségnyújtás
-- rendszeres kapcsolattartás az Integrált Jogvédelmi Szolgálat ellátott jogi képviselőjével
Az ellátottak jogainak védelme, a jogérvényesítés feltételeinek megteremtése az intézményvezető és valamennyi dolgozó feladata. Az ellátottak jogait és érdekeit segíti az ellátott jogi 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 irányítja.
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.
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.
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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. Ide a kerekesszékhez kötött ellátottainkat is elvisszük.
-- Rendszeresen szervezünk közös tornákat, melyben való részvétel önkéntes, de ellátottainkat széles
körben igyekszünk bevonni. A fekvőbetegek aktivitását segítjük az ágyban történő tornáztatással.
-- 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 szervezünk.
-- Igény szerint tervezünk autóbusz – kirándulásokat is az ország nevezetesebb tájaira.
-- Ellátottaink részt vehetnek bibliaórán, kiscsoportos foglalkozásokon, klubfoglalkozáson,
közös beszélgetéseken.
-- Minden ellátott részére hozzáférhető az intézményi könyvtár. Az ellátottainknak felolvasásokat, közös zenehallgatást szervezünk.
Demens betegek ellátása
A demencia folyamatos leépülést okozó kóros agyi tünetcsoport, amely kihat a memóriára,
gondolkodásra, viselkedésre és az érzelmekre.
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.
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A demens betegek foglalkoztatása
A demens betegek ellátása multiplex megközelítést igényel. Igazodni kell a felmerülő szomatikus és pszichés tünetekhez is. A kezeléseknek és a terápiás jellegű foglalkozásoknak lehetőleg
minden leépülés folyamatában lévő funkciót és készséget kell megcéloznia.
Lakóinknál fontos az állapotromlás lassítása, kognitív kapacitás szinten tartása, pszichés viselkedészavarok enyhítése, az autonómia fenntartása.
A demens lakóink terápiás jellegű foglalkoztatásán részt vesznek a mentálhigiénés csoport
tagjai, valamint a fizikoterápiás asszisztens. A foglalkozásokat különböző csoportokban kell tartani attól függően, hogy lakóink a demencia melyik stádiumába tartoznak.
Rugalmasan kell alkalmazkodni egészségi állapotukhoz. Sem az időpontot, sem a gyakoriságot nem tesszük szigorú keretek közé, de fontos az állandóság, a napirend.

Az intézmény tárgyi feltételei
A Horváth F. utcai intézményünk 1911-ben épült és 1968 óta idősek otthonaként nyújt szolgáltatást. Az épület hosszú évek alatt leamortizálódott és a benne lévő bútorok nagy része elavult lett. Vásároltunk új betegágyakat, ágykorlátokat, szivacs matracokat, éjjeli szekrényeket,
heverőket, ülőgarnitúrát, az ebédlőben kicseréltük a tálaló szekrényeket, új székeket vettünk a
lakók részére. A manzárdon lévő lakószobákat kifestettük, ahol régi linóleum volt, kicseréltük.
Karcag Városi Önkormányzatától új éjjeliszekrényeket, polcokat, kaptunk, ami szintén hozzájárul ahhoz, hogy most már lakóink méltó életkörülmények között élhetnek.
Felújítottuk a belső udvart és a belső udvar részhez tartozó tetőt, ezen kívül az első és második
emeleten egy-egy akadálymentesített fürdőszobát készíttettünk.
2015. évben
a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt Szociális szakosított ellátást és a gyermekek
átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására pályázaton 19.990.000 Ft-t nyertünk külső lift felállítására.
A projekt megvalósítása során a székhelyünk olyan tárgyi feltételeket tud biztosítani, amelyek
a speciális igényekkel rendelkező idős személyek számára is garantálják, hogy biztonságos, otthonos és kényelmes környezetben tölthetik mindennapjaikat.
A Horváth Ferenc utcai székhelyünk 2017. februártól rendelkezik határozatlan idejű működési engedéllyel. Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szerint idősotthoni ellátásra alkalmas, a lakószobák nagysága közösségi helyiségek megléte, illemhelyek és a fürdőszobák száma előírásnak
megfelelőek. Az épület teljes akadálymentesítése megtörtént.
2016. évben
Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése TOP 4.2.1-15 pályázati kiírás keretében a főzőkonyha felújítására nyújtottunk be pályázatot, amely 120.000.000 Ft
összeg értékű. Nem valósulhatott meg.
2017. évben
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrájának fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése pályázati felhívás

187

2. célterület: közétkeztetés fejlesztése keretében 20.000.000 Ft-ra nyújtottunk be pályázatot a
Horváth F. utcai főzőkonyhára, sikertelenül.
2018. évben
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Horváth Ferenc utca 1. sz. épület energetikai korszerűsítésére 215.340.000 Ft összegre pályáztunk, amelyet meg is nyertünk. A pályázat keretében meg fog valósulni az épület külső hőszigetelése, a kazán és használati meleg vízrendszer korszerűsítése, tető hőszigetelés, napelemek létesítése.
A pályázat megvalósulása után az intézmény székhelye is korszerű energia hatékony lesz.
Karcag Város fejlesztési feladatainak támogatása – Idősek Otthona pincerendszerének felújítása 244.000.000 Ft összeget kaptunk.
A pályázati munkálatok miatt lakóinkkal átköltöztünk a Varró u. 1-3.sz. kollégium épületébe
és a főzőkonyhánk bezárásra került a munkálatokat követő engedélyezésig. Az ellátottak ebédjét
az ESSEN Kft. készíti, a további étkeztetést a tálalókonyhánk biztosítja.
Kicserélésre került a víz és szennyvízrendszer a pincerészen, az elektromos rendszer a főzőkonyhán. Újra lett burkolva a konyha és az ebédlő padozata, valamint a 2 m-es magasságig
csempe került a konyha falára. Az elavult hűtőkamra helyén gazdasági bejáratot alakítottunk
ki, ahol 4 hűtőszekrény elhelyezésével HACCP rendszernek megfelelően szakosítottan tudjuk
tárolni a húsokat, húskészítményeket, és tejtermékeket.
A pince teljes felújítása megvalósult, az önkormányzattól kapott volt gyógyszertári helyiségekben korszerű öltöző készült konyhai dolgozóink részére, valamint teakonyhát alakítottunk
ki lakóink és munkatársaink részére.
Zöldfa úti telephelyen a „Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről” szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben előírt tárgyi feltételek biztosítottak. A működési engedély 2015 szeptemberétől határozatlan idejű.
Zöldfa úti telephelyünk két sikeres pályázat keretén belül teljesen megújult. Otthonunk 1978ban került átadásra és azóta jelentős felújítás nem történt, így az épület és a bútorok jelentősen
leamortizálódtak. Így nagy öröm volt számunkra, hogy megvalósulhatott:
2011. évben
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című TIOP 3.4.2-11/1 kódszámú pályázat, melynél maximálisan elnyerhető 180.000.000 Ft támogatást kaptunk.
A projekt keretében megvalósult: a lapos tető felújítása, a külső nyílászárók cseréje, akadálymentesítés, vizesblokkok felújítása, padlóburkolatok, falburkolatok cseréje, épületgépészeti felújítások, elektromos felújítás, új lift beszerelése, ágyak, éjjeli szekrények cseréje, infokommunikációs akadálymentesítés, mozgáskorlátozott fürdőszobák kialakítása
2012. évben
Másik megvalósult projekt KEOP-2012-5.5.0/B „Épületenergetikai fejlesztések megújuló
energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázat
A projekt összköltsége (100%): 154.449.059 Ft
Igényelt támogatás (85%): 131.281.700 Ft.
Saját forrás (15%): 23.167.359 Ft.
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A projekt keretében megvalósult: a külső hőszigetelés, lábazati hőszigetelés, a pince hőszigetelése, a pincébe a termálvíz bevezetése hőcserélőn keresztül, fűtésrendszer termálvizesre
átalakítása, alap vezetékcsere, hőcserélők, szabályzók beépítése, radiátorok cseréje, napelemek
elhelyezése a tetőn.
Mindkét pályázatnál Karcag Városi Önkormányzata volt a pályázó. A beruházásokból kimaradt bútorokat, ajtókat, tálalóablakot, székeket, fotelokat, asztalokat, függönyöket, lakószobákba beépített szekrényeket, konyhai felszereléseket kicseréltük intézményi beruházásból,
összesen 30.000.000 forint értékben. Így a Zöldfa úti telephelyünk európai színvonalú intézmény lett.
Szolgáltatásunk minősége az ellátást igénybe vevők számára méltó életkörülményeket biztosít.
Az időskor lelki egészségvédelmének az egyik legfontosabb tényezője az aktivitás és a mobilitás. Felújított intézményünkben lakóink teljes önálló életet élhetnek, hiszen szabad mozgásuk is biztosítva van. Ellátottjaink biztonságos, otthonos és kényelmes környezetben tölthetik
mindennapjaikat. Mindezzel pedig egy elégedett, méltóságban töltött, elvárható életminőséggel
megélt időskort szeretnénk biztosítani a ránk bízottaknak.
2013. évben
A Háziorvosi Intézmény, 5300 Karcag, Széchenyi sgt. 27. szám alatti épületének felújítása
„A karcagi egészségügyi alapellátás fejlesztése” ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-00082
„Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg szakellátás fejlesztése” című pályázat keretében került megvalósításra.
Pályázó: Karcag Városi Önkormányzat
Igényelt támogatás összege: 60.000.000 Ft.
Támogatás mértéke: 100%
Intézményünk 2011-2019. időszakában 658.439.059 Ft pályázati forrást használt fel, megnyert pályázati összérték 873.439.059 Ft.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Karcag Város Önkormányzatának a támogatást a pályázatok benyújtásához és megvalósításához.
Biztonságos munkakörnyezet kialakítása
A teljes ellátást igénylő betegek mozgatása nagy terhelést okoz az ápoló-gondozó személyzetre. Ez a legfőbb oka a munkavégzés során előforduló hátsérüléseknek és hátfájásoknak. Ezért
rendkívül fontos, hogy olyan mozgatási módszereket és segédeszközöket, betegemelőket alkalmazzunk, amelyek csökkentik a gerincoszlop és a törzs terhelését. A jövőben szeretnénk még
ilyen modern betegemelő eszközt is beszerezni.
Mosoda üzemeltetése
Mosodánkban az ellátottak ruházatát, dolgozóink munkaruháját és az intézményi textíliát
mossuk, fertőtlenítjük.
Vásároltunk egy új mosógépet és egy szárítógépet. A mosodát felújítottuk új burkolat, festés
történt. Műszaki meghibásodás esetére a Kátai Gábor Kórházzal van mosatási szerződésünk.

189

Konyha üzemelése
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény központi
konyhája, különálló gazdasági egysége 2015-ben az ellátottaink, illetve a kiszolgált fogyasztóink
elégedettségét szinten tartotta. Intézményünk 1 fő élelmezésvezetővel, 4 fő szakáccsal valamint
8 fő konyhai kisegítővel látja el az 550 adagra engedélyezett főző, tálaló konyha feladatait. Az
idősek klubjába és az értelmi fogyatékosok otthonába hétköznapokon szállítják az ebédet. Ételeinkre a városból 220 fő házi szociális gondozott idős ember tart igényt. 2018.08.21-től a Kinizsi
úti óvodának és szünetben a szociálisan rászoruló bölcsődés korú gyerekeknek is főzünk.
Az étrend diétás ételekkel való bővítése zökkenőmentesen zajlott, melynek betartását heti
rendszerességgel dietetikus ellenőrzi és felügyeli. Vendégétkezőink létszáma változó, pozitív
visszajelzéssel igényeiknek megfelelő választással történik az ebéd rendelése. A Karcag Városi
Önkormányzat Városgondnokságának köszönhetően nagyon sok adományt, megtermelt alapanyagot kapott az intézményünk, ezzel nagymértékben hozzájárultak a beszerzések értékének
csökkentéséhez, amely gazdaságosabb tette konyhánk működését.
Folyamatosan bevezetésre került az emberi erőforrások minisztere 37/2014 (IV.30) EMMI rendelete, amely a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásairól szól. Ez többek között az
egész napos ellátásra vonatkozó ötszöri étkezés bevezetését jelenti, mely három fő- és két kisétkezést
tartalmaz. A diétás étrendre vonatkozó előírások betartása is megtörtént. A felhasznált só mennyiségét
folyamatosan csökkenteni kell, hogy 2020-ra az elérendő egy főre eső napi mennyiség 5 gramm legyen.
Az emberi erőforrások minisztere 36/2016 (XII.8) EMMI rendelete a közétkeztetésre vonatkozó
táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014 (IV.30) EMMI rendeletet módosította. A módosított rendelet az ellátás során biztosítandó étkezésekkel kapcsolatos követelményeket, valamint
a diétás étkeztetés szabályai kivételével az idősek nappali ellátását nyújtó és idősek bentlakásos
intézményeire nem kell alkalmazni. Az ellenőrző hatóságok továbbra is ajánlásban dokumentálják, és a betartását ellenőrzik. Az új rendeletet figyelembevételével járunk el az étkeztetés során.
A közegészségügyi és táplálkozás élettani szabályokat a konyhai dolgozók figyelembe veszik
és munkájuk során rendszerességgel alkalmazzák a minőség vezérelt közétkeztetési szempontok mindennapi használatával.
A HACCP rendszer átdolgozásra került a Chem-System Kft. termékeinek beszerzését követően. A konyhai dolgozók HACCP oktatásokon vettek részt, melynek témája a HACCP alapelvek,
a kézhigiénia, a higiéniai előírások lépésenkénti követése, a konyhatechnológiák megfelelő alkalmazása. Ezeken szó volt az új beszállítói cég, a Chem-System Kft. használatban lévő tisztítószereinek a helyes használatáról is. A oktatásokat követően a dolgozók minimum vizsgát tettek,
melynek eredménye átlagosan 90 %-os lett.
A konyhánk üzemeltetése a felújítások ideje alatt (2018. november 05-től) szünetel, de 2019
nyarára az engedélyek birtokában a megszépült felülettel, korszerűbb eszközökkel újra üzembe
szeretnénk helyezni.

Az intézmény személyi feltételei
Intézményünk személyi feltételei megfelelnek az I/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben előírtaknak.
2018. december 31-ei állapot szerint idősotthonunkban a munkajogi létszám 88 fő volt. Engedélyezett létszám teljes munkaidőben 90 fő és részmunkaidőben 2 fő
Székhely: 5300 Karcag, Horváth Ferenc u.1.
Telephely (ideiglenes): 5300 Karcag, Varró u.1-3.
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Szakmai munkakörben dolgozók: 21 fő ebből: intézményvezető 1 fő, részlegvezető 1 fő, terápiás munkatárs 2 fő, ápoló 2 fő, gondozó 15 fő
Gazdasági, műszaki, ügyviteli munkakörben: 6 fő
Kisegítő (fizikai) munkakörben: 21 fő ebből közfoglalkoztatott: 2 fő
Telephely: 5300 Karcag, Zöldfa út 48/a
Szakmai munkakörben dolgozók: 33 fő
Ebből vezető ápoló 1 fő, részlegvezető 2 fő, terápiás munkatárs 2 fő, foglalkoztatás szervező: 1
fő mozgásterapeuta: 1 fő ápoló 4 fő, gondozó 22 fő
Gazdasági, műszaki, ügyviteli munkakörben: 6 fő
Kisegítő (fizikai) munkakörben: 11 fő ebből közfoglalkoztatott: 2 fő
Egyéb szakemberek száma (megbízási szerződéssel): orvos: 1 fő, dietetikus: 1 fő
A szakmai részen foglalkoztatott dolgozóink szakképzési aránya 100%-os.
A továbbképzések folyamatosak, előre elkészített éves terv alapján haladnak, a szociális szakdolgozók a megadott határidőre teljesítik a kötelező kreditpontokat.

Az intézmény működésbeli jellemzői
Intézményünkhöz 2015-ben 111 fő, 2016-ben 82 fő, 2017-ban 92 fő, 2018-ben 84 fő, 2019
jún.30-ig (félévig) 50 fő nyújtotta be a kérelmét.
Otthonunkban 99%-os a férőhely kihasználtság szinte folyamatosan telt házzal működünk.
Idősotthonunkra nagy szükség lesz a jövőben is a demográfiai változások miatt. Az intézményünk hatékony gazdálkodása a jövőben is biztosított lesz, mivel nagy igény mutatkozik az ellátottak és a családok részéről az általunk nyújtott szolgáltatásra.

1. sz. ábra
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Életkorok és nemek telephelyek szerint (2015. december 31.)

Horváth Ferenc u. 1. szám
Az ellátottak száma: 64 fő
Férfi

40 – 59 éves
60 – 64 éves
65 – 69 éves
70 – 74 éves
75 – 79 éves
80 – 89 éves
90 – x éves
Férfi összesen
Nő
40 – 59 éves
60 – 64 éves
65 – 69 éves
70 – 74 éves
75 – 79 éves
80 – 89 éves
90 – x éves
Nő összesen:

4 fő
3 fő
4 fő
3 fő
6 fő
2 fő
2 fő
24 fő
1 fő
6 fő
1 fő
6 fő
5 fő
20 fő
1 fő
40 fő

Zöldfa út 48/a. szám
Az ellátottak száma: 107 fő

Férfi

40 – 59 éves
60 – 64 éves
65 – 69 éves
70 – 74 éves
75 – 79 éves
80 – 89 éves
90 – x éves
Férfi összesen
Nő
40 – 59 éves
60 – 64 éves
65 – 69 éves
70 – 74 éves
75 – 79 éves
80 – 89 éves
90 – x éves
Nő összesen:

2 fő
5 fő
5 fő
9 fő
5 fő
11 fő
2 fő
39 fő
3 fő
2 fő
6 fő
6 fő
17 fő
32 fő
2 fő
68 fő

Életkorok és nemek telephelyek szerint (2016. december 31.)

Horváth F. u. 1. szám
Az ellátottak száma: 63 fő
Férfi

40 – 59 éves
60 – 64 éves
65 – 69 éves
70 – 74 éves
75 – 79 éves
80 – 89 éves
90 – x éves
Férfi összesen
Nő
40 – 59 éves
60 – 64 éves
65 – 69 éves
70 – 74 éves
75 – 79 éves
80 – 89 éves
90 – x éves
Nő összesen:
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2 fő
5 fő
4 fő
4 fő
7 fő
1 fő
2 fő
25 fő
1 fő
5 fő
3 fő
3 fő
6 fő
20 fő
0 fő
38 fő

Zöldfa út 48/a. szám
Az ellátottak száma: 107 fő

Férfi

40 – 59 éves
60 – 64 éves
65 – 69 éves
70 – 74 éves
75 – 79 éves
80 – 89 éves
90 – x éves
Férfi összesen
Nő
40 – 59 éves
60 – 64 éves
65 – 69 éves
70 – 74 éves
75 – 79 éves
80 – 89 éves
90 – x éves
Nő összesen:

3 fő
5 fő
6 fő
9 fő
4 fő
10 fő
2 fő
39 fő
0 fő
3 fő
6 fő
6 fő
16 fő
34 fő
3 fő
68 fő

Életkorok és nemek telephelyek szerint (2017. december 31.)
Varró u. 1-3. szám
Az ellátottak száma: 60 fő

Férfi

40 – 59 éves
60 – 64 éves
65 – 69 éves
70 – 74 éves
75 – 79 éves
80 – 89 éves
90 – x éves
Férfi összesen
Nő
40 – 59 éves
60 – 64 éves
65 – 69 éves
70 – 74 éves
75 – 79 éves
80 – 89 éves
90 – x éves
Nő összesen:

2 fő
3 fő
4 fő
3 fő
5 fő
1 fő
0 fő
18 fő
1 fő
7 fő
5 fő
3 fő
8 fő
18 fő
0 fő
42 fő

Zöldfa út 48/a. szám
Az ellátottak száma: 107 fő

Férfi

40 – 59 éves
60 – 64 éves
65 – 69 éves
70 – 74 éves
75 – 79 éves
80 – 89 éves
90 – x éves
Férfi összesen
Nő
40 – 59 éves
60 – 64 éves
65 – 69 éves
70 – 74 éves
75 – 79 éves
80 – 89 éves
90 – x éves
Nő összesen:

2 fő
4 fő
6 fő
8 fő
5 fő
10 fő
1 fő
36 fő
0 fő
4 fő
7 fő
5 fő
20 fő
30 fő
5 fő
71 fő

Életkorok és nemek telephelyek szerint (2018. december 31.)

Varró u. 1-3. szám
Az ellátottak száma: 62 fő
Férfi

40 – 59 éves
60 – 64 éves
65 – 69 éves
70 – 74 éves
75 – 79 éves
80 – 89 éves
90 – x éves
Férfi összesen
Nő
40 – 59 éves
60 – 64 éves
65 – 69 éves
70 – 74 éves
75 – 79 éves
80 – 89 éves
90 – x éves
Nő összesen:

2 fő
3 fő
4 fő
5 fő
4 fő
2 fő
0 fő
20 fő
0 fő
7 fő
5 fő
3 fő
7 fő
19 fő
1 fő
42 fő

Zöldfa út 48/a. szám
Az ellátottak száma: 107 fő

Férfi

40 – 59 éves
60 – 64 éves
65 – 69 éves
70 – 74 éves
75 – 79 éves
80 – 89 éves
90 – x éves
Férfi összesen
Nő
40 – 59 éves
60 – 64 éves
65 – 69 éves
70 – 74 éves
75 – 79 éves
80 – 89 éves
90 – x éves
Nő összesen:

2 fő
5 fő
9 fő
3 fő
5 fő
8 fő
0 fő
32 fő
1 fő
6 fő
5 fő
4 fő
21 fő
33 fő
5 fő
75 fő
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A leggyakoribb betegségek lakóinknál a szív és érrendszeri betegségek, de a demencia kórkép
is igen magas százalékban található valamint a mozgásszervi betegségek. Ezen kórképek kialakulását, megelőzését, tüneteit, kezelési módszereit ismernünk kell, hiszen így tudjuk hatékonyan elvégezni az ápolási-gondozási és mentálhigiénés tevékenységeket.
Lakóinknál elvégezzük az állapot és a szükséglet felmérést, amely kiindulási alapja a gondozási tervnek. A gondozás csak úgy lehet eredményes, ha annak minden fázisában részt vesz az
idős ember.

Célkitűzések, jövőkép
Célunk az idős ellátottjaink emberi méltóságának megtartása mellett egy szakmailag megalapozott minőségi ápolás, gondozás, amely egyben biztosítaná a biztonságos, szeretetteljes közösség kialakítását is.
Az elkövetkező időszak elsődleges célja a Horváth Ferenc utcai székhely teljes felújítása pályázati források igénybevételével.
A lakók életkörülményeit és ápolását javító eszközök beszerzése, heverők lecserélése korszerű
betegágyakra.
Mindkét gépjárművünk 19 éves, a jövőben pályázati, vagy más egyéb forrásból kívánunk újakat beszerezni.
A szakmai dolgozók továbbképzése az idősek és a társadalmi elvárásoknak megfelelően.
A háziorvosi intézményben belső parkoló kialakítása a célunk, a lakosság és munkatársaink
megelégedésére.
Pályázati források figyelésével kívánjuk az energiahatékonyságot javítani, fűtésrendszer és
elektromos hálózat korszerűbbé tételével, napelemek felhelyezésével.
Az intézményi rendelőkbe az eszközök további korszerűsítését tervezzük.

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.
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.
Az 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 tervkészítés

194

A karcagi egészségügyi alapellátás fejlesztési projektjének köszönhetően a háziorvosi intézmény részleges akadálymentesítése megtörtént, új lépcsőlift került beüzemelésre, a földszinten akadálymentes mellékhelyiség lett kialakítva. Megtörtént a tető felújítása és a padlás szigetelése, valamint a nyílászárók cseréje.
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 időben a háziorvosok
telefonon érhetők el.
Házi gyermekorvosi alapellátás
Jelenleg négy házi gyermekorvosi praxis működik, ebből 4 vállalkozó orvossal.
2011-ben testületi határozat alapján az I. sz. gyermekkörzet megszüntetésre került az orvoshiány miatt.
Fogorvosi alapellátás
-- Városunkban 4 fogorvosi rendelés működik.
-- A VI. sz. iskola-fogászati körzetet a fogorvos közalkalmazottként látja el a Széchenyi sgt.
27. szám 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.
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 szolgálat főként preventív, megelőző szereppel.
A munka alkalmassági vizsgálat célja annak eldöntése, hogy az illető alkalmas-e az adott
munkakör betöltésére, illetve folytatására.
A személyi feltételek adottak 1 fő foglalkozás egészségügyi szakorvos, valamint 1 fő asszisztens
személyében. A technikai feltételek is adottak, illetve megfelelnek.
2018. évben 16 vállalkozás dolgozóinak a vizsgálatát végeztük el 532 fő személyében.
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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, akiket édesanyjuk nem tud természetes úton táplálni. Az anyatejet 8 hónapos korig ingyenesen kaphatják a babák.
A tejadó anyák – a szigorú biztonsági előírások betartása érdekében – szűrővizsgálaton mennek
keresztül. 2018 évben 1 fő adott anyatejet. A leadott anyatejért literenként 2700 Ft-ot kapnak.
Az Anyatejgyűjtő Állomás várja a tejadó anyukákat, a tejre szoruló babákat és minden érdeklődőt Karcagon a Széchenyi sgt. 27. szám alatt, a hét minden napján 8 órától 12 óráig.
A területi védőnők munkájáról
Jelenleg két betöltetlen körzet van, egy körzetből pedig GYED-en van a védőnő. Ezt a három
körzetet négy védőnő helyettesítéssel látja el. A Háziorvosi Intézmény emeletén két munkaszobában folyik az adminisztrációs munka. Az önálló védőnői tanácsadások az épület földszintjén
található 1.sz. és 2. sz. helyiségekben a védőnői tanácsadókban folynak. Az egyikben a várandósok gondozását látják el, a másikban a 0-7 éves gyermekek szűrővizsgálatait végzik. A munka
körzetenként elkülönített időpontokban folyik, így minden gondozott csak a saját védőnőjével
találkozik. 2017.09.01. óta a 0-7 éves korú gyermekeknél 13-15 alkalommal van előírt kötelező szűrővizsgálat, melyet a védőnő önállóan végez. Emellett továbbra is fontos tevékenysége
a területi védőnőknek a családok otthonában történő látogatás. Mely során a várandósokat, a
gyermeket nevelő családokat egyénre szabott tanácsokkal segítik. Az óvodák ellátása is a területi védőnő feladata, ahol rendszeresen tisztasági vizsgálatok végzésére kerül sor. Munkájuk
során szoros, szinte napi kapcsolatban vannak a Család és Gyermekjóléti Szolgálattal. A védőnők munkájuk során nagy hangsúlyt helyeznek a prevencióra, folyamatosan alkalmazzák az
egészségnevelést. Felkérésre egészségnevelő előadást tartanak. Lakossági tájékoztatást végeznek
szűrővizsgálatokról.
Jelentős munkakapcsolatban dolgoznak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Karcagi Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézetével. Védőoltásokkal illetve tisztasági
vizsgálatokkal rendszeres jelentési kötelezettségeik vannak az intézet felé. A védőnők szakmai
felügyeletét a Népegészségügyi Intézet vezető védőnője végzi. A védőnők rendszeresen részt
vesznek szakmai továbbképzéseken, munkaértekezleteken.
2015.

2016.

2017.

2018.

Születések száma

208

190

178

174

Koraszülöttek száma

16

19

9

15

Gondozásba vett várandósok száma

191

200

210

160

Gondozott családok száma

1.142

1.116

1.091

1.076
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Iskola és ifjúság- és egészségügyi védőnők munkájáról
Jelenleg három iskolavédőnő dolgozik. Az egy üres körzetet két védőnő helyettesítéssel látja
el 2019.06.14. óta. A védőnők munkájának jelentős részét a szűrővizsgálatok végzése adja, melyek a módszertani irányelvek szerint önállóan és orvossal együtt zajlanak. Egyes iskolákban
van lehetőség a szűrés elvégzésére, más iskolákat a Háziorvosi Intézmény emeletén lévő Iskolaorvosi rendelőben vizsgálnak. A iskolákban a munka tanévenként egyeztetett iskola-egészségügyi munkatervek alapján folyik. 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. Feladataik közé tartozik a szűrővizsgálatok
mellett a pályaalkalmassági vizsgálatok végzése és a sportorvosi vizsgálatok segítése. Feladatuk
a kampányoltások megszervezése.
Jelentős munkakapcsolatban dolgoznak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Karcagi Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézetével. Védőoltásokkal illetve tisztasági
vizsgálatokkal rendszeres jelentési kötelezettségeik vannak az intézet felé. A védőnők szakmai
felügyeletét a Népegészségügyi Intézet vezető védőnője végzi. A védőnők rendszeresen részt
vesznek szakmai továbbképzéseken, munkaértekezleteken.
Hodos Bálintné
intézményvezető
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Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás
Szociális Szolgáltató Központ

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ, illetve jogelődje a Családsegítő és Gondozási Központ működése több évtizedes múltra tekint vissza, hiszen 1987 óta áll
a város lakosságának szolgálatában. A Szociális Szolgáltató Központ többcélú, integrált intézmény,
szakmai egységekből és gazdasági egységből áll, melyek egymással együttműködve, egymást segítve
végzik feladataikat.

Karcag – Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
Az intézmény 2008 óta kistérségi fenntartásban működik, székhelye a Püspökladányi úton, a
város központjához közel található, telephelye a Szabó József utcában van. Legújabb telephelye
a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások épülete - amelyet 2017. év augusztusában vettünk
birtokba - a városközpontban helyezkedik el szemben a Polgármesteri Hivatallal. Berekfürdő településen nyitva álló helyiségünk van, ahol több mint 10 éve vagyunk jelen szolgáltatásainkkal.
Az intézmény szociális alapszolgáltatásokat, gyermekjóléti alapellátásokat biztosít, valamint
gazdasági-pénzügyi tevékenységével másik három kistérségi fenntartásban lévő intézmény munkáját is segíti (Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Bölcsőde Intézménye, Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekek Átmeneti Otthona, Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és Háziorvosi Intézménye).
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások
Az alapellátás egyik fontos eleme 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. A szociális étkeztetéssel elsősorban az idős lakosság támogatását szolgáljuk.

198

Az étkeztetés igénybevétele kiszállítással, vagy a főzőhelyről történő jogosult általi elszállítással,
illetve helyben fogyasztással lehetséges. Kiszállítással történik az ebéd biztosítása azok részére,
akik részben, vagy teljes mértékben önmaguk ellátására képtelenek. A kiszállítással történő meleg
élelem biztosítása esetében kiemelkedő jelentősége van a napi rendszeres találkozásnak az igénybe
vevők és a társadalmi gondozók között. A szolgáltatás az idősek, egyedül élők életvezetését segíti,
lehetőséget nyújt arra, hogy az érintett szükség esetén segítséget kérjen, a társadalmi gondozó pedig folyamatosan figyelemmel kísérje az ellátott állapotát, és jelzéssel éljen annak romlása esetén.
A munkaszüneti és pihenőnapon történő étkeztetés feltételei adottak, így az év minden napján igénybe vehető az ellátás Karcag vonatkozásában. Berekfürdőn munkanapokon biztosított a
szolgáltatás, illetve munkaszüneti és pihenőnapokon a jogosult általi elvitellel. Ha az étkeztetésben részesülő személy egészségi állapota indokolja diétás étkeztetés is igénybe vehető Karcagon.

Az elmúlt években a szolgáltatásnyújtás kiegyensúlyozott volt, évente több mint 70.000 adag
ebédet biztosított a Szociális Szolgáltató Központ Karcagon. A kiszállított ebédek száma folyamatosan magas volt, ami a célcsoport egészségi állapotával magyarázható. Jellemzően a 65 év
feletti korosztály vette igénybe az étkeztetést, azon belül magas a 70 és 80 éven felüliek aránya.
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Berekfürdő tekintetében 2015. évben volt kiugróan magas az igénybevétel, az étkeztetésben
részt vevők három szolgáltató közül is választhattak igényeiknek megfelelően, azt követően azonban már csak egy főzőhelyről történt a kiszolgálás.
A szociális étkeztetést igénylők között többen az intézmény más ellátási formáit is igénybe vették (idősek klubja, házi segítségnyújtás).
A házi segítségnyújtás fontos szerepet tölt be a szociális ellátás területén, az egyik legrégebbi
alapellátási forma, amely az ellátást igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.
Az alapszolgáltatás keretein belül, a településen jelentkező igényeknek és az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően biztosítottuk a házi segítségnyújtás szolgáltatást az elmúlt években is.
Szolgáltatásunknak alapvető és elsődleges célja olyan mértékű segítségnyújtás, amely biztosítja
az ellátást igénylő ember részére az önálló életvitel fenntartását, valamint egészségi és mentális
állapotából vagy más okból adódó problémáinak megoldását.
A szolgáltatást igénybe vevők ellátása saját otthonukban történik, az egyéni szükségletek és igények figyelembevételével. A szolgáltatás magában foglalja a saját lakáson történő segítségnyújtásnak mindazon módját, amelyet a rászoruló kora, egészségi állapota miatt elvégezni már nem,
vagy csak részben képes. Segítséget jelent az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzésében,
a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában, az önálló életvitel
fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában.
A házi segítségnyújtás összetett, szerteágazó tevékenységével – amely az életvitel minden területére kiterjed-, teljes körű, kiszámítható, szükséglet szerinti gondozást biztosít a rászorulóknak.
A szolgáltatás az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője által kezdeményezhető. A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell az ellátott gondozási szükségletét. A gondozási szükséglet vizsgálata a házi orvosok közreműködésével történik. (A vizsgálat keretében
kerül megállapításra, hogy az ellátást igénylő esetében a szociális segítés, vagy a személyi gondozás
indokolt-e.)
Az utóbbi időben a szociális alapszolgáltatások tekintetében az egyik legjelentősebb változás
ezen a területen következett be a jogszabályi módosításoknak köszönhetően, amely a 2015. évi
CXXXIII. törvény hatálybalépésével indult el azzal, hogy 2016. január 01-től a házi segítségnyújtás
keretében két szolgáltatási altípus (tevékenységi kör) került megkülönböztetésre a nyújtott tevékenységek mentén, nevezetesen a szociális segítés és a személyi gondozás.
A házi segítségnyújtáson belül a két tevékenységi kör:
-- a szociális segítés, amelyhez az alacsony szükséglet kielégítését szolgáló tevékenységek
tartoznak: többek között bevásárlás, mosás, mosogatás, a lakás életvitelszerűen használt
helyiségeiben történő takarítás, tüzelő behordás…
-- a személyi gondozás, amelynek keretében „intenzív” szükségletet kielégítő gondozási tevékenységek és az ápolói kompetenciának megfelelő ápolási feladatok végezhetők:
többek között mosdatás, fürdetés, öltöztetés, ágyazás, testi higiénia biztosítása, hely- és
helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül, gyógyszer felíratás, kiváltás, adagolás és
figyelemmel kísérés, ügyintézés, információnyújtás…
2016. december 31-ig a gondozási szükséglet vizsgálata alapján az igénylő napi gondozási szükséglete órában került meghatározásra, és a házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási
szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában lehetett nyújtani. Amennyiben
a gondozási szükséglet napi 4 órát meghaladó volt, tájékoztatni kellett az igénybe vevőt az idősotthoni ellátás lehetőségéről.
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2017. január 1-től megszűnt az óraalapú szolgáltatásnyújtás követelménye, a szabályozás nem
korlátozza a házi segítségnyújtás napi időtartamát az elért pontszám szerint. Ez lehetővé teszi az
ellátott szükségleteihez igazodó, rugalmas szolgáltatás biztosítását. A szociális segítés, személyi
gondozás tevékenységkategóriákba történő besorolás alapja továbbra is a pontszám, de az óraszám
meghatározása nélkül.
A gondozónők a téli időszakban fokozott figyelmet fordítottak a településeken élő hátrányos
helyzetű személyekre, amennyiben veszélyeztetettséget tapasztaltak, jelzéssel éltek. A szakfeladaton
dolgozó kollégák munkájukról tevékenységnaplót vezettek, melyet minden esetben az igénybe vevők aláírásukkal igazoltak.
Gondozóink az ellátottakat igényeikhez igazodva látogatták, állapotuknak megfelelően részt
vettek napi tevékenységeik lebonyolításában. Segítséget nyújtottak ügyeik vitelében, állandó kapcsolatban álltak orvosukkal, családtagjaikkal, figyelemmel követték egészségi állapotukat, szociális
helyzetüket és szükség esetén megtették a megfelelő intézkedéseket, illetve javaslatot tettek, vagy
meghatalmazásukkal eljártak ügyeikben. A házi segítségnyújtást elsősorban a 70-80 éven felüli idős
emberek veszik igénybe, akiknek nagyobb része egyedül él és egészségi állapota megromlott.
E területen végzett tevékenységünkkel, segítségünkkel hozzájárulunk ahhoz, hogy a szolgáltatást
igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében biztosítsuk az önálló életvitelhez szükséges ellátást,
a gondozott meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával és fejlesztésével, annak érdekében, hogy minél tovább humánus körülmények között élhessenek otthonukban.
A nappali ellátások területén intézményünk az idősek és a fogyatékkal élők számára nyújt szolgáltatást több évtizede.
Nappali ellátás keretében klubunk (idősek klubja) az időskorúak napközbeni ellátásáról gondoskodik, ahol lehetőség van a közösségi együttlétre, pihenésre, ruházat tisztítására, személyi tisztálkodásra. A klub 44 férőhellyel rendelkezik. A szociális étkeztetést - helyben fogyasztással – legtöbb klubtagunk igénybe vette.

Karcag - Idősek Klubja
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A szolgáltatás igénybevétele lehetőséget ad arra, hogy klubtagjaink mindennapjaikat közösségben töltsék el, melynek révén alkalom adódik új kapcsolatok kialakítására is. Erősödhet az egymás
iránti érzékenység, az elfogadás és segíteni akarás képessége. Ennek hatásaként csökken a feleslegesség és a magány érzése. Az aktivitás eredményesebben megtartható, mely hozzájárul ahhoz,
hogy minél hosszabb ideig megszokott környezetükben önállóan éljenek klubtagjaink.
A feladat ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítottak, nappali intézményünk otthonos, jól felszerelt, az idősek fizikai szükségleteit és kulturális igényeit kielégíti. A
szakdolgozók nagy hangsúlyt fektetnek a mentális gondozásra, a közösségi élet megszervezésére,
de odafigyelnek a gondozottak egyéni problémáira is és segítenek azok megoldásában. A nappali
ellátás igénybevételéhez térítésmentesen biztosítjuk a klub tagjainak az intézményi gépkocsival
történő szállítását.
Klubtagjaink részére folyamatosan szerveztünk és biztosítottunk programokat, mellyel színesebbé, változatosabbá próbáltuk tenni a hétköznapokat. Ennek megfelelően az év ünnepeit egész
délutánt betöltő programokkal tettük emlékezetessé, több alkalommal (pótszilveszter, farsang,
húsvét, nőnap) nyílt lehetőségünk zenés-táncos rendezvény megtartására. Folyamatosan tartjuk a
kapcsolatot köznevelési intézményekkel (Csokonai úti Óvoda, Nagykun Református Általános Iskola, Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola), amelyek diákjai és tanárai az elmúlt
év hagyományos ünnepeit (anyák napja, karácsony) műsoraikkal színesítették.
Kiemelten foglalkoztunk a betegségek kialakulásának megelőzésével és az egészségmegőrzéssel,
különböző témákban (hőség hatása időskorban, csontritkulás, cukorbetegség, magas vérnyomás)
tartottunk ismeretterjesztő előadásokat. Nagy figyelmet fordítottunk arra is, hogy felfrissítsük az
időskorúak tudását a vagyonvédelemmel és az otthoni baleset megelőzéssel kapcsolatban. Előadást tartottunk a „Dohányzás és nyílt láng használata”, „Konyhai tüzek megelőzése”, „Elektromos
tüzek megelőzése”, „Gázkészülékek otthon”, „Tüzelő- és fűtőberendezések”, „Társasházi tűzmegelőzés” témakörökben. Az előadásokat tartalmas beszélgetések követték.
Havonta szerveztünk játékos vetélkedőt klubtagjaink részére. A város kulturális eseményeit
folyamatosan figyelemmel kísértük, azokon részt vettünk (Magyar Kultúra Napja rendezvény,
Györffy István Nagykun Múzeum kiállításai, ünnepi megemlékezések). Rendszeresen meghívást
kaptunk a karcagi „Életet az éveknek” klub szervezésében megrendezésre kerülő programokra
(farsang, locsolóbál, szüreti mulatság), melyen klubtagjaink mindig képviselték az intézményt.
Évek óta baráti kapcsolatot ápolunk az Ostoroson működő idősek klubja tagjaival, akikkel 2018.
évben ünnepeltük barátságunk, kapcsolatunk 10 éves fennállását. Hagyománnyá vált, hogy az
Idősek Világnapját az Idősek klubjában is megünnepeljük – a városi rendezvény mellett -, melyet
klubtagjaink, dolgozóink és felkért művészek előadása tesz emlékezetessé minden évben.
Pánti Ildikó képviselőasszony szervező munkájával hosszú évek óta hozzájárul a klub programjainak változatosabbá tételéhez különböző helyi kirándulások, előadások biztosításával. Ennek eredményeként többek között betekintést kaphattunk a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport
Központ és Könyvtárban működő felnőtt- és gyermekkönyvtár életébe, megismerkedtünk a Szent
Ágoston Tűzoltólaktanya történetével, tevékenységével, a Kátai Gábor Kórház Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály munkájával, meglátogattuk az Orvos- és patikatörténeti kiállítást, a Tűzoltó
Történeti Kiállítótermet, a Kunlovardát, a Debreceni Egyetem Karcagi Kutatóintézetét.
Klubunk működésére a fentieknek megfelelően jellemző, hogy az évek alatt megteremtett hagyományokra épül, ugyanakkor igyekszünk az igényekhez igazodva folyamatosan megújulni. A
szakmai színvonal javítása érdekében rendszeresen tájékozódunk a klub tagjainak véleményéről
az ellátást, a programokat, a bánásmódot és elvárásaikat illetően.
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Elmondhatjuk, azért dolgoztunk és dolgozunk, hogy klubtagjaink és az intézmény által nyújtott szolgáltatások igénybe vevőinek életminőségét javítsuk, ennek megfelelően a mindennapokba igyekszünk belecsempészni a derűt, a megbecsülést, a fontosság érzését, és mind ezek
mellett segítséget nyújtunk a méltó időskor megélésében, a teljes értékű élet fenntartásában.
A másik nappali szolgáltatásunk az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (közismert
nevén ÉNO). Napközi otthonunk feladata az ellátást igénybe vevő részére szociális, egészségi,
mentális állapotnak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatások nyújtása, fejlesztő foglalkozások tartása, igényeknek megfelelő közösségi programok szervezése. Célunk olyan környezet kialakítása, ahol biztonságban érzik magukat gondozottaink, s örömüket lelik a közösségben
eltöltött idő alatt. A napközi otthon 20 férőhellyel rendelkezik.

A napközi otthon taglétszáma
2015.

2016.

2017.

2018.

induló taglétszám

14 fő

17 fő

19 fő

18 fő

ellátásba vettek

3 fő

2 fő

1 fő

2 fő

ellátásból kikerültek

0 fő

1 fő

2 fő

6 fő

ellátottak száma összesen

17 fő

19 fő

20 fő

20 fő

Változatos és sokszínű programokkal igyekeztünk megfelelő gondozást, foglalkoztatást biztosítani az elmúlt években. Egyéni és csoportos foglalkozásokat tartottunk, melyek keretében a
mentális, fizikai és szociális képességek szinten tartására, illetve fejlesztésére koncentráltunk az
igénybe vevők képességei és igényei szerint. Nagy hangsúlyt fektettünk a játékos tanulásra és a
tapasztalatszerzésre is, de fontos volt a sikerélmény megszerzése, átélése is.
Séták, kirándulások a városban, konyhakert-, sziklakert-, virágoskert ápolása-gondozása, rajzolás-festés, barkácsolás, egyéni képességek fejlesztése gazdagították a programokat. Minden ünnepről, jeles dátumról megemlékeztünk (farsang, húsvét, anyák napja, karácsony, névnapok, születésnapok…), mely eseményekbe igyekeztünk bevonni a szülőket, családtagokat, törvényes képviselőket.

Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona - konyhakert
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Programjaink többek között az ünnepekhez kapcsolódóan különböző dekorációk, ajándékok
készítése; megemlékezés március 15-éről; kirándulások (Debrecen, Tiszafüred, Budapest, Hortobágy); városnézés lovaskocsival; részvétel a városi gyermeknapon; közös főzés, bográcsozás
az ÉNO udvarán; szüreti mulatság; „Más-Nap”/Sérültek napján történő részvétel; egészségnap
rendezése; koncerteken, kiállításokon történő részvétel.
2015. évben először neveztünk be „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei program versenyébe, ahol Közösségi kategóriában városi szinten I. helyezést ért el a
napközi otthon. Az eredményes első évet követően az azt követő években ismételten beneveztünk a programba és 2016. 2017. és 2018. évben meg sem álltunk az országos elismerésig.
A klubhoz hasonlóan itt is térítésmentesen biztosítjuk a napközi otthon tagjainak az intézményi gépkocsival történő szállítását.
A tanyagondnoki szolgáltatás a külterületen élő időskorú és a szociálisan rászoruló lakosság
szükségleteit igyekszik kielégíteni. Célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos külterületi,
vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek esélyegyenlőségének növelése, az ott
élők életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a szociális alapszolgáltatások kiépítésének elősegítése, a település szolgáltatási funkcióinak bővítése, közösségfejlesztés,
valamint a jobb életminőség elérése. A külterületen élőknek gyakran ez az egyetlen lehetőségük
arra, hogy olyan alapvető szolgáltatásokhoz hozzájussanak, mint az orvosi ellátás, gyógyszertár,
posta, hivatal, bolt stb. Kollégánk rendszeresen segítséget nyújt a külterületen élők étkeztetésének biztosításában, illetve a házi segítségnyújtás ellátásában. Lehetőségekhez mérten igyekszik
különböző adományok gyűjtése által is segíteni az ellátottakat.
A szolgáltatás iránti igényeket a tanyagondnoknál személyesen vagy telefonon, intézményünknél személyesen, telefonon vagy írásban lehet jelezni. A tanyagondnoki szolgáltatás
nyújtása térítésmentes. A feladatellátás egyrészt a bejelentés sorrendjétől, másrészt a bejelentett
probléma fontosságától függ.

A nyújtott szolgáltatások száma és a megtett kilométer
fő

km

szolgáltatás

látogatás

összesen

tanyagond.

egyéb

összesen

2015. év

2.357

135

2.492

18.873

631

19.504

2016. év

1.347

192

1.539

17.475

616

18.091

2017. év

1.716

356

2.072

18.556

497

19.053

2018. év

2.740

103

2.893

17.146

-

17.146

összesen:

8.160

786

8.996

72.050

1.744

73.794

A tanyagondnok személyében változás történt, 2017. májusától új tanyagondnok látja el az
egyszemélyes szolgáltatás nyújtását. Tanyagondnokunk a hideg idő beálltával hétvégenként is
látogatta az arra rászorulókat, hogy segítségükre legyen az élelem és fűtés biztosításában. Feladatellátását sokszor nehezítették a nem megfelelő körülmények és az együttműködés hiánya.
Törvényi előíráson alapuló szervezeti változás is érintette intézményünket a jelzett időszakban, hiszen 2016. évtől kezdődően a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan
– egy szervezeti és szakmai egységben – működhet. Ennek megfelelően a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ keretén belül 2016. év január 01-jétől kezdődően
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kialakításra került a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Család- és Gyermekjóléti
Központ, mint intézményegység. Az új rendszer felépítésében a szolgálat és a központ által is
végzett feladat a gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés biztosítása.

Karcag – Család- és Gyermekjóléti Központ
A törvényi változások egyik fő célja a hatósági jellegű feladatok és a szociális segítő munka
elkülönítése, valamint bizonyos szolgáltatások (pszichológiai tanácsadás, jogi tájékoztatásnyújtás, készenléti szolgálat…) nyújtásának kiterjesztése a járás lakosságára.
A másik fő szempont, hogy ne egyes családtagokat gondozzunk külön-külön (külön a felnőttet Családsegítésben, külön a gyermeket Gyermekjóléti Szolgálatban), hanem az egész családot
rendszerként kezeljük. A probléma megoldásához mindenki járuljon hozzá, így a gyermek
mellett a szülőket, esetenként nagyszülőket, testvéreket is bevonjuk a gondozási tevékenységbe.
A szervezeti változás következtében ellátási területünk megnövekedett, hiszen a központ járási szinten, vagyis öt településen – Berekfürdő, Kenderes, Kisújszállás, Kunmadaras és természetesen Karcag - látja el feladatait, a szolgálat Karcag településen végzi munkáját. A feladatellátás bővülésével szakmai létszámunk is emelkedett.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Család- és Gyermekjóléti Központ feladatellátásának középpontjában a gyermek és családja áll. Célja, hogy elősegítse a gyermek családban
történő nevelését, gondozását, és megakadályozza a gyermek családból történő kiemelését. Feladata továbbá a gyermekek törvényben foglalt jogainak érvényesítéséhez, a szülői kötelességek
teljesítéséhez, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez és megszüntetéséhez nyújtott
széleskörű szociális munka.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében:
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítői - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és köznevelési intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végeznek. A szociális segítő munka, a rendszeres családlátogatás a Szolgálat fő
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tevékenységei között szerepel. A család- és gyermekjóléti szolgálat tájékoztatási feladatai körében
információt nyújt jogokról, támogatásokról és ellátásokról. A hivatalos ügyek intézésében való
közreműködés körében a család- és gyermekjóléti szolgálat segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe
vevők ügyeinek hatékony intézéséhez. A probléma feltárása, a szükségletek feltérképezése, a megoldás keresése mellett segítő beszélgetések során támogatja a klienseket nehéz élethelyzetükben.

A Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzserei végzik a hatósági intézkedésekkel
érintett családok esetében a szociális segítő munka koordinálását, szervezését, segítését.
Az esetmenedzseri tevékenység fókuszában a szervezés, koordinálás, kontrollálás, közvetítés, a
szociális segítő munka segítése áll. Az egyéb tevékenységeik keretében többek között helyzetértékelést készítenek, megkereséseket, visszajelzéseket, tájékoztatásokat írnak, mozgósítják a családot
körülvevő szakembereket, ellátásokat, szolgáltatásokat kutatnak fel és közvetítenek, nyomon követik azok igénybevételének alakulását, javaslattételeket készítenek. A szakmai protokollok szerint
a szociális segítő munka nyújtása a családsegítő feladata, ennek ellenére esetmenedzsereink is végeznek szociális segítő tevékenységet (információnyújtás, tanácsadás, segítő beszélgetés, hivatalos
ügyintézés segítése, adományozás) a rászorulók segítése, az eredményes gondozás érdekében.
A Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzserei, tanácsadói az általános segítő szolgáltatásokon túl speciális szolgáltatásokat is nyújtanak:
Kapcsolattartási ügyelet lehetővé teszi a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő számára a találkozásra alkalmas semleges helyszínt, előzetes egyeztetést követően a felügyeletet
ellátó szakembert.
Az utcai szociális munka feladata többek között a szabadidejét az utcán töltő, csellengő gyermek segítése.
A készenléti szolgálat célja a család- és gyermekjóléti központ nyitva tartási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. A készenléti
szolgálatot a központ nyitva tartási idején kívül hívható telefonszám (06-30/570-9611) biztosításával
szerveztük meg. A központ tájékoztatást nyújt a lelkisegély-telefonvonalak elérhetőségeiről is.
Pszichológiai szolgáltatásunk, mely a gyermekek, családok konfliktusainak megoldását segítő, valamint lelki problémák, feszültségek, tünetek csökkentését, megszüntetését célzó szolgáltatás a járás egész lakosságára kiterjed.
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A jogi tanácsadás 2017-ben bevezetett szolgáltatásunk, melynek keretében szakemberünk
ingyenes jogi tájékoztatásnyújtással, jogi felvilágosítással segíti a járás lakosságát. A szolgáltatás
segítő információk szóbeli nyújtására vonatkozik. A jogi tanácsadás nyújtása Karcagon történik, melyet ügyfeleink kéthetente vehetnek igénybe.
2018 szeptemberétől az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetésével bővült
a speciális szolgáltatások száma, mely a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek
családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak nyújt támogatást.
2019 januárjától a család- és gyermekjóléti szolgálat kezdeményezésére a család- és gyermekjóléti központ szociális diagnózist készít, ha olyan szociális szolgáltatás vagy gyermekjóléti
alapellátás - ide nem értve a gyermekek napközbeni ellátását - igénybevétele válik szükségessé,
amelyben az ellátott vagy a család nem részesül, vagy azt a szolgálat más okból szükségesnek
tartja. A szociális diagnózis a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján meghatározza az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat és - ide nem értve a gyermekek napközbeni ellátását - gyermekjóléti alapellátásokat.
Szabadidős / prevenciós /, bűnmegelőzési célzatú tevékenységeinket közösen végeztük
(központ és szolgálat), mint ahogyan az adományozásokat is. Programjaink szervezését elsősorban a tanítási szünetekhez igazítjuk. Ez év tavaszi szünetében már hatodik alkalommal került
megrendezésre Malomjáték Bajnokságunk. A kategóriák győztesei a hagyományokhoz hűen
játék-nyereményekben részesültek. A nyári és az őszi szünetekben kézműves foglalkozásokat
szerveztünk, elsősorban a gondozott gyermekek részére. A tematikus hetek témái voltak többek
között: kalóz nap, indián nap bölényvadászattal, szörny nap szörnyűzéssel, mandala készítés,
vízi világ, hercegnők és szuperhősök napja. Intézményünk hosszú évek óta képviselteti magát a
Városi Gyermeknapon, ahol kreatív, szabadidős, kézműves tevékenységekkel, szolgáltatásokkal
segítettük a rendezvény lebonyolítását.

Szabadidős tevékenységek
gyermekszám/alkalom

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

62 fő/
39 alkalom

91 fő/
26 alkalom

82 fő/
13 alkalom

132 fő/
23 alkalom

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében végzett tevékenység:
Alapvető törvényi kötelezettségünk a veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működtetése. A törvényi változások harmadik fő szempontja ennek a jelzőrendszeri tevékenységnek
a megerősítése, segítése volt. A családokkal, egyénekkel jelzések útján kerülünk kapcsolatba.
Jelzések mind a szolgálathoz, mind a központhoz érkezhetnek. Jogszabály a jelzések megtételét
írásos formában rendeli el, amit probléma, veszélyeztetettség, elhanyagolás észlelése esetén bárki tehet, a jelzőrendszeri tagokat jelzési kötelezettség terheli.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat felé érkezett megkeresések:
2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

megkeresések száma

1.074

615

591

559

szolgálattal kapcsolatba került
gyermekek száma

610 fő

320 fő

388 fő

421 fő
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A jelzőrendszerrel történő együttműködés, valamint a tevékenységek összehangolását a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat települési jelzőrendszeri felelőse szervezi, melynek keretében a
szolgálat esetmegbeszéléseket szervezett.
Esetmegbeszélések formái:
-- A családot és a családdal foglalkozó szakembereket is bevonva esetkonferencia, egy adott
család ügyében tartott megbeszélés.
-- A gyermekjóléti szolgálat és a jelzőrendszer tagjai között, előre meghatározott témakörben
megrendezésre kerülő szakmaközi megbeszélés.
2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

esetkonferencia

18

8

16

34

esetkonzultáció

1.000

521

831

866

A Család- és Gyermekjóléti Központ felé érkezett megkeresések:
megkeresések száma

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

-

2.441

996

748

A jelzőrendszerrel történő együttműködés, valamint a tevékenységek összehangolását a Család- és Gyermekjóléti Központ települési jelzőrendszeri felelőse szervezi. A jelzőrendszer járási szintű koordinálása körében a család- és gyermekjóléti központ többek között
-- koordinálja a járás területén működő jelzőrendszerek munkáját,
-- szakmai támogatást nyújt a szolgálatok részére szakmaközi megbeszélések keretében, az
éves szakmai tanácskozás szervezéséhez, valamint az éves jelzőrendszeri intézkedési tervek
elkészítéséhez és összehangolásához,
-- összegyűjti a települések jelzőrendszeri felelősei által készített helyi jelzőrendszeri intézkedési terveket.
Több alkalommal tartottunk szakmaközi megbeszélést, előadást a járást alkotó települések
jelzőrendszere (Kenderes, Kisújszállás, Berekfürdő és Kunmadaras) részére, egy – egy településen többször is. Települési- és járási jelzőrendszeri tevékenységünk keretében folyamatosan
segítettük a járási család- és gyermekjóléti szolgálatokat munkájukban, kérdéseikkel rendszeresen kerestek bennünket. Esetmegbeszéléseket tartottunk, esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon vettünk részt, konzultáltunk a járási szolgálatokkal, tanácsot adtunk, felvettük a kapcsolatot a helyi jelzőrendszeri tagokkal. Havonta esetmegbeszéléseket szerveztünk, melyeken az
aktuálisan folyamatban lévő esetek részletesen megbeszélésre kerültek.
2017 júniusában intézményünk a megyei család- és gyermekjóléti szolgálatok, központok
közül elsőként mutatta be prevenciós, jelzőrendszeri tevékenységét a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Bűnmegelőzési-, Jelzőrendszeri konferencián – „Jó gyakorlatok” címmel.
A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében végzett tevékenység:
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatási feladatai mellett szociális segítőmunkát
végez, segíti az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutást. A családok először a szolgá-
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lattal kerülnek kapcsolatba, vagy egy egyszeri ügyintézés segítése (pl. kérelem, nyomtatvány
kitöltése), vagy egy jelzés beérkezése kapcsán. A kapcsolatfelvételt követően a probléma jellege
szerint kerül eldöntésre a folytatás – legyen-e alapellátás keretében egy hosszabb távú együttműködés. Amennyiben az önkéntesen igénybe vett szolgáltatásokkal a gyermek veszélyeztetettségét megszüntetni nem lehet, vagy 16 év alatti gyermeknél az igazolatlan hiányzások száma eléri az 50 órát, a szolgálat javaslatot tesz a gyermek védelembe vételére a központ felé. A központ
a javaslatot továbbítja - ha szeretné, kiegészíti -, a gyámügyi osztály felé.
A Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzserei javaslattételeiket a szolgálatok és a
jelzőrendszer tapasztalataira építik, így a rendszeres kapcsolattartás elengedhetetlen. A javaslattételeknek a gyámhatóság helyt adhat, vagy elutasíthatja. Amennyiben a gyámhatóság elfogadja
a javaslattételt, a gyermek és családjának gondozása hatósági elrendelés keretében (védelembe
vétel, megelőző pártfogás, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel vagy utógondozás) történik. A központ esetmenedzserei szervezik a szociális segítő munkát és egyéb szolgáltatásokat,
a jelzőrendszer feladatait, a szolgálat családsegítői nyújtják a szociális segítő munkát.
A főbb szociális segítő tevékenységek:
-- egyszeri segítő tevékenység (szolgálat)
-- együttműködési megállapodáson alapuló segítő tevékenység (szolgálat),
-- együttműködési megállapodáson alapuló alapellátás keretében történő családsegítés
(szolgálatnál önkéntes, legalább 6 hónapig tartó, gondozási tervre épülő), (szolgálat)
-- együttműködési megállapodáson alapuló átmeneti gondozás keretében történő családsegítés (szolgálatnál önkéntes, legalább 6 hónapig tartó, gondozási tervre épülő), (szolgálat)
-- védelembe vétel keretében történő szociális segítő munka (központ és szolgálat részvételével kötelező, általában 1 évig tartó, gondozási tervre, hatósági határozatra épülő),
-- nevelésbe vétel keretében történő szociális segítő munka (központ és szolgálat részvételével kötelező, határozat által előírt időtartamra, gondozási tervre épülő)
-- utógondozás (központ és szolgálat részvételével kötelező, határozat által előírt időtartamra, gondozási tervre épülő).
A családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, illetve a gyermek utógondozása keretében végzett tevékenység:
Nevelésbe vétel keretében a családból kiemelt gyermekek vér szerinti szüleinek gondozásával
segítjük gyermekük visszafogadását.
Utógondozás során a gyermekek családból történő kiemelését követően a szülő alkalmassá
tétele a célunk, hogy a gyermeke visszakerülhessen háztartásába.
Az intézmény engedélyezett létszámkerete - az elmúlt években a feladatbővüléssel folyamatosan emelkedett - jelenleg 46 fő. Szakdolgozói létszám tekintetében a szakképzettségi arány 90
- 100% között mozgott. A rendszeres továbbképzés és szakmai tapasztalatcsere folyamatosan
biztosítva volt.
Az intézmény munkáját közvetlenül segítő kollégák: gazdasági vezető, gazdasági ügyintézők,
bér- és munkaügyi ügyintéző, adminisztrátor, pénztáros, gépjármű vezető, takarító. Munkájuk
elengedhetetlenül fontos és szükséges az intézmény kiegyensúlyozott működése szempontjából.
Az elmúlt években intézményünk munkáját segítette 3 fő, akik közfoglalkoztatás keretében,
napi 8 órában végezték feladataikat.
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Intézményünk két gépjármű üzembentartója, melyek az általános feladatellátást segítik. Az
egyik gépjárművel szállítjuk az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőket, végezzük a családlátogatásokat, a szükséges beszerzéseket, szállítjuk az ebédet a nappali ellátás területére. Másik
gépjárművel a tanyagondnoki szolgáltatást biztosítjuk. Friss tulajdonosai vagyunk egy személygépkocsinak, mely a család- és gyermekjóléti központ esetmenedzsereinek munkáját segíti a
járás településeire történő eljutásban.
Fejlesztések, felújítások: Az intézmény tárgyi feltételei az elmúlt években sokat javultak.
Jelentős tárgyi eszköz beszerzésére került sor 2015. évben, melynek eredményeképp minden
ellátási terület fejlesztésére sor került a dolgozók és ellátottak örömére, megelégedésére. A tárgyi eszközök egy része a dolgozók munkájának könnyítését szolgálták (szárítógép, mosógép,
kerékpárok, takarítógép, rozsdamentes konyhai asztal, zárható szekrény, íróasztal, vasaló, szakkönyvek, pszichológiai tesztek, nyomtató, porszívó, asztali számítógép, asztali lámpa, konyhaszekrény), más része az ellátottak kényelmi és komfortérzetét emelték (az idősek életkori sajátosságainak megfelelő ülőgarnitúra, hangosító berendezés, polcok, székek, fejlesztő eszközök,
hajszárító, projektor, kanapé, étkészlet, evőeszköz készlet, asztalterítők).
A tanyagondnoki szolgálat tevékenységének ellátáshoz – az önkormányzat sikeres pályázata
révén – új autó, egy Peugeot Boxer került beszerzésre 2015. év folyamán.
A Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat, mint intézményegység 2017 augusztusában
költözött át a fenntartó által biztosított épületbe (Bajcsy-Zsilinszky u. 6.), mely felújításra került.
Megtörtént az épület átalakítása, külső-belső meszelése, a kerítés teljes körű felújítása, az udvar
rendezése, ahol már különböző játszótéri elemek is várták a gyermekeket. Az épület berendezéséhez megvásárlásra kerültek többek között zárható iratszekrények, íróasztalok, polcok, irodai
bútorok és székek, konyhai gépek és eszközök, asztali számítógépek, függöny, szőnyeg…
2017. évben a klub kerítésének, valamint az ÉNO nagykapujának felújítása is megtörtént.
Intézményünk a kisebb költségvetési igényű felújításokat, karbantartási munkákat az évek
folyamán a költségvetés terhére folyamatosan elvégezte.
Az intézmény, mint gyakorlati hely: A képző intézmények tájékoztatása és a gyakorlatukat
intézményünknél töltött hallgatók számából látszik, hogy az utóbbi években csökkent a szakmánk, a szociális segítő munka iránt érdeklődő, elkötelezett hallgatók száma. Szakirányban tanuló hallgatók öt esetben töltötték nálunk gyakorlatukat.
Intézményünk több középiskolával is szerződést kötött, hogy hozzájáruljon a közösségi szolgálat teljesítéséhez.
Önkéntes munka keretében az intézmény dolgozói évek óta tartós élelmiszert gyűjtenek az
adventi időszakban - egy karcagi hipermarketben a Magyar Élelmiszerbank segítő társaként -,
mely az ünnepek előtt kerül kiosztásra az arra rászorulók körében.

gyűjtött tartós élelmiszer
* pályázatunk nem nyert

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

660 kg

754 kg

-*

817 kg

Adományozás keretében folyamatosan nyújtottunk ruhaadományokat, bútorokat a felajánlások függvényében, melyeket többségében településünk lakosai bocsátottak rendelkezésünkre.
Egy helyi támogató családnak köszönhetően négy éve további tartós élelmiszerből álló adománycsomagok kerülnek kiosztásra karácsony előtt gondozottaink részére.

210

Az elmúlt években is közreműködtünk a Téli Melegedő működtetésében, minden nap meleg
teát és zsíros/vajas kenyeret készítettünk az ott tartózkodóknak, egyéb textília és ruhaadományt
nyújtottunk, hivatalos ügyintézést segítettünk.
A szolgáltatások nyújtása során kiemelt figyelmet fordítunk az intézményben ellátottak jogainak érvényesítésére, az érdekvédelem működtetésére.
A Szociális Szolgáltató Központban hosszú évek óta egy jól együttműködő, egymást segítő
közösség végzi munkáját, amely nem könnyű feladat, hiszen az intézmény szolgáltatásainak
nyújtása nem egy helyen történik, valamint a kollégák egy része az intézményen kívül, terepen
látja el feladatait. Köszönet illeti őket elhivatott, megbízható, segítőkész munkájukért.
Kun Csilla
intézményvezető
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Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás
Bölcsőde Intézménye

Az intézmény alaptevékenysége:
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani.
Napos bölcsődei ellátás, napközbeni ellátás nyújtása 20 hetes kortól 3 éves gyermekek részére,
a gyermekek nevelése-gondozása, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és
egyéni sajátosságok figyelembevételével.
A KTKT Bölcsőde Intézménye férőhelyeinek száma: 98 fő.
A gyermek ellátása két telephelyen történik.
Varró úti telephely: 56 fő.
Széchenyi sgt. telephely: 42 fő.
Ellátási területünk: Karcag, Berekfürdő, Kunmadaras
A bölcsődei ellátás feladata:
A családban élő gyermekek életkorának és egészségi állapotának megfelelő gondozást – nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést biztosít azon gyermekek számára, akiknek szülei munkavégzésük, betegségük, szociális helyzetük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem
tudnak gondoskodni. A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő kisgyermekek napközbeni ellátását, szakszerű nevelését, gondozását végzi.
A bölcsődei nevelés – gondozás feladata a gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítése és a gyermek fejlődésének az elősegítése. Munkánk során igyekszünk feladatunkat ennek
tükrében végezni, olyan lehetőségeket biztosítva, ahol a szülő és gyermeke élvezheti az együttlét
örömét, a gyermek megtapasztalhatja a szabad játék lehetőségét, kedvére mozoghat, értékes
irodalommal, ének-zenével ismerkedik, és beszélő környezetben sajátítja el az anyanyelvét.
Célunk, hogy gyermekeinket óvodáskorukig a családdal együttműködve neveljük és segítsük,
hogy személyiségük fejlődjön, lehetőséget adva arra, hogy egészségesen fejlődjenek, és tapasztalatokat szerezzenek ahhoz, hogy erre az óvodai nevelés építeni tudjon.
A Bölcsőde Intézménye felújítási munkálatairól:
2015. évben
Széchenyi sugárúti telephelyen lezajlott a belső vízvezeték rendszerének teljes cseréje.
2017. évben
Széchenyi sgt. telephelyen:
-- tálalókonyha tisztasági meszelése
-- terasz feljáratának javítása
-- bölcsőde udvarán lévő összes járdafelület térkővel történő cseréje
-- elektromos hálózat karbantartása, felújítása
Varró úti székhelyen:
-- II. pavilon udvar részén lévő homokozó árnyékolójának megvalósítása
-- elektromos hálózat karbantartása, felújítása
-- villámvédelmi rendszer karbantartása, felújítása
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2018. évben
Széchenyi sgt. telephelyen:
-- gyermekfürdőszobában szabványnak megfelelő zuhanyzó kialakítása történt meg
-- tálaló konyha kézmosó kádjának cseréje
Varró úti székhelyen:
-- folyosó lapos tető szigetelésének részleges javítása
Bölcsődei étkeztetés:
Az intézményünk székhelyén a gyermekétkeztetési feladatok ellátására 100 adagos saját
főzőkonyha üzemel, telephelyünkön az előírásoknak megfelelő melegítő konyha biztosítja a
gyermekek számára az előírt étkeztetést.
Mindkét konyhai egység megfelel a működési és higiéniai feltételeinek. A HACCP előírásainak megfelelően végezzük az étkeztetést és az adminisztrációt.
Nevelési-gondozási programunk:
A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás részeként a gyermekek napközbeni ellátásának egyik formája.
A bölcsőde a családban nevelkedő – 20 hetestől - 3 éves korú – gyermekek szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény. A családban nevelkedő kisgyermek számára a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás keretében a gyermek fizikai és érzelmi biztonságának megteremtésével, odaforduló szeretettel, elfogadással, a gyermek kompetenciájának figyelembevételével, harmonikus fejlődés biztosítása.
2017. évben átdolgozásra került a Szervezeti Működési Szabályzatunk, a Szakmai Program és a
Házirend. Ezek a dokumentumok 2017. március 02-tól léptek hatályba intézményünkben. Elkészítésüknél a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja, a Bölcsődei nevelés-gondozás szakmai
szabályai és a hatályos jogszabályok és rendeletek voltak az iránymutatók.
Nevelő-gondozó munkánk középpontjában a kisgyermek áll. Biztonságérzetet nyújtó, érzelem gazdag
környezetet alakítunk ki, melyben a gyermek saját képességei szerint fejlődhet, megízlelheti az önfeledt
aktív játék örömét, mely képessé teszi a későbbi élet során a kreatív továbbfejlődésre, élmény és fantázia
világa gazdagodhat és kialakulhat az esztétikum iránti érzékenysége. A bölcsődei nevelés középpontjában a kisgyermekek állnak, de nagyon fontos az őket körülvevő családok szerepe is. Az alapprogram a
családra, mint komplex rendszerre tekint, melynek értelmében nemcsak a kisgyermek nevelését, hanem
az egész család támogatását célozza meg. A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák
azokat a készségeket, amelyek segítik őket, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját
kulturális környezetükben. Mindezt olyan módszerekkel, melyek segítik a családi nevelés elsődlegességének tiszteletét. A bölcsődei nevelés további célja, hogy minden kisgyermekre és családjára kiterjedő
prevenciós tevékenységet folytasson. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltatásként hozzájárul a
családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez.
A bölcsődében dolgozó kisgyermeknevelő munkája, tevékenysége igen sokrétű, nagyon nagy odafigyelést igényel. A szakmát nem csak szeretnie kell, hanem tudásának maximális birtokában kell
lennie. Hivatásnak kell tekinteni. A kisgyermeknevelő feladata a gyermekek sajátos igényeit figyelembe véve, nevelés-gondozás egysége, a saját kisgyermeknevelő a gyermekeinek adminisztrációjának vezetése, folyamatos napirend betartása. A gyermek testi, lelki óvása. A gyermek pillanatnyi
fejlettsége határozza meg a vele való foglalkozás mikéntjét. Az egyéni igények kielégítését, az egyéni
bánásmód kialakítását segíti a saját kisgyermeknevelő rendszer. A saját kisgyermeknevelő rendszer
lényege, hogy a kisgyermeknevelő gondozáskor, étkezéskor kizárólag csak a „saját” gyermekeit látja
el „ölelkezési” időben. Ez állandóságot jelent a gyermeknek és nélkülözhetetlen az egészséges szemé-
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lyiségfejlődésnek. A bölcsődébe kerüléstől az óvodába kerülésig egy kisgyermeknevelőhöz tartozik a
gyermek, aki kíséri és segíti fejlődését. A kisgyermeknevelő az anya távollétében megadja a gyermeknek a biztonságot, szeretetet, amely segíti és fejleszti a gyermek testi, szellemi és érzelmi fejlődését.
Feladatunk a családi élet erősítése, a gyermekek kompetens viselkedésének kialakítása, zavartalan,
kiegyensúlyozott testi–lelki és az egészséges, harmonikus érzelmi, értelmi fejlődés kibontakoztatása.
A családokkal aktívan együttműködünk, őket támogatva részt veszünk a gyermekek személyiségének
formálásában. Családias hangulatú bölcsődei légkört próbálunk kialakítani és működtetni, ahol az ellátás összhangban van a gyermekek szükségleteivel. Megtanítjuk a gyermekeket egymás tiszteletére és
arra, hogy alkalmazkodjanak egymáshoz. Bölcsődéskor végére már barátságok is kezdenek kialakulni.
Sok mesével, verssel, dallal ismerkednek meg a gyerekek. Meséket, dalokat örömmel hallgatnak, sokat ismételgetik azokat. Örömmel mozognak, festenek, firkálnak. A játékuk gazdagodik, a nagyobbak
szerepjátékokat is játszanak. Az étkeztetéssel kapcsolatos előírásokat betartva biztosítjuk a gyermekek testi és szellemi fejlődéséhez nélkülözhetetlen tápanyagokat, élelmiszereket, dietetikus ellenőrzése
mellett. Egészségük, fejlődésük nyomon követésében bölcsőde orvosaink segítik munkánkat.
Gyermekvédelem a bölcsődénkben:
A gyermekvédelmi feladatok ellátását a bölcsődében, a többször módosított Gyermekek védelméről és a Gyámügyi Igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. Törvény szabályozza. Intézményünkben is
működik az Érdekképviseleti fórum. Az érdekképviseleti tagokat a szülői értekezleten megválasztjuk, valamint a szülőket tájékoztatjuk az érdekképviselet munkájáról. A gyermekvédelem egyik
fontos „jelző” intézménye a bölcsőde, hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek könnyen
kiszűrhetők. Bölcsődénkben a gyermekvédelmi felelősök a kisgyermeknevelők. Együttműködünk
mindazon intézményekkel, személyekkel, akikkel a gyermek ellátása során kapcsolatba kerülünk: a
védőnőkkel, az óvodákkal, a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal, gyermekorvosokkal.
Rendszeresen részt veszünk:
-- esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon
-- a gyermekvédelmi észlelő és jelző rendszer munkájában (éves beszámoló készítése, megbeszéléseken való részvétel)
-- jellemzést készítünk a gyermekekről, családokról a gyermekjóléti szolgálat, fejlesztő központ részére
-- szakmaközi megbeszéléseken
-- szükség esetén jelzéssel élünk a gyermekjóléti szolgálat felé.
A Bölcsődénkben folyó munka, hivatás a családok segítéséről, a gyermekekről való gondoskodásról, elfogadásról, türelemről, toleranciáról szól. Olyan pluszt tudunk adni a családnak és a
gyermekeknek a képzett kisgyermeknevelőinkkel, bölcsődei dajkáinkkal, az alkalmazott nevelési
módszereinkkel, amely a gyermek fejlődését, közösségi szocializációját e periódusban, a 0-3 éves
korban a legintenzívebb módon fejleszti, és a kreativitást növeli. Olyan családbarát bölcsődeként
kívánunk működni, ahol az ellátás összhangban van a gyermek szükségletével, megfelel a szülők
igényeinek. A kisgyermeknevelők a munkájukat hivatásnak tekintik.
Osztani magad, hogy sokasodjál.
Kicsikhez hajolni, hogy magasodjál.
Hallgatni őket, hogy tudd a világot.
Róluk beszélni, ha szólsz a világhoz.”
Váci Mihály
Németné Szilágyi Ilona
intézményvezető
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Madarász Imre Egyesített Óvoda
„Nézz vissza most egy percre, nézz az útra
Nézd meg, mit tett, mit alkotott a munka,
Nézz vissza … aztán ismét csak előre,
S indulj tovább az alkotó jövőbe.”
Kiss Jenő
Karcag Városi Önkormányzat, intézményünk fenntartója 1996-ban hozta létre óvodai intézményünket. Az elmúlt öt nevelési év 2014-2019 között intézményünk életében tartalmas
pedagógiai nevelőmunkával telt, melyet szakmai és szervezeti fejlesztések tettek sikeressé.
Az intézmény hagyományainak megőrzése mellett nagy hangsúlyt fektettünk a megújulásra,
a fejlődésre, az intézmény szakmai kapcsolatainak bővítésére, térségi szerepünk megerősödésére. Az intézmény infrastrukturális fejlesztései nagy ütemben valósultak meg, szakmai
eredményeink révén intézményünk bázis és modell szerepe kialakult és megerősödött térségi,
megyei és országos szinten is.
A fejlesztések megvalósításához szükséges forrásokat, támogatásokat Karcag Város Önkormányzata megteremtette költségvetési és pályázati források bevonásával, a szakmai
megújulás lehetőségeit döntéseivel támogatta.
Szakmai fejlesztéseink eredményei közül kiemelkedő, hogy mind a 9 óvodánk a „Zöld Óvoda”
címet viseli, közülük a Zöldfa Úti Óvoda „Örökös Zöld Óvoda” címmel rendelkezik, a SZIM
óvodánk Jász-Nagykun-Szolnok megyei „Zöld Bázis Óvoda”. Tehetséggondozó tevékenységünk eredményeként 2016-ban 2. alkalommal nyertük el az „Akkreditált Kiváló Tehetségpont” címet. Büszkék vagyunk, hogy intézményünk fenntartója Karcag Város Önkormányzata 2019-ben elnyerte a Tehetségbarát Önkormányzat Díjat. Bekapcsolódtunk kiemelt Európai
Uniós projektekbe: a „Kisgyermekkori nevelés támogatása” pályázatba 5 óvodánkkal – Jókai,
Kinizsi, Kuthen, Takács, Táncsics 19. -, az „Esélyteremtő Óvoda” programba szintén 5 – Kinizsi,
Kuthen, SZIM, Takács, Zöldfa - óvodánk vesz részt, az óvodai ének-zenei nevelés módszertanának
megújításába Jókai, Csokonai, Táncsics 19 óvodánkkal a Zeneművészeti Egyetem együttműködésével valósul meg. 2017-ben az Oktatási Hivatal Bázisintézményi címét nyertük el.
Intézményünk 9 óvodájában az óvodai csoportok kialakítása a következőképpen változott a gyermeklétszám függvényében
Óvodai csoportok száma 2014/2015. 2015/2016. 2016/2017. 2017/2018. 2018/2019.
Székhely
2
2
2
2
2
Csokonai
5
4
4
4
4
Jókai
2
2
2
2
2
Kinizsi
4
3
3
3
3
Kuthen
4
5
5
5
5
SZIM
2
2
2
3
3
Takács
3
3
3
3
3
Táncsics 19.
6
6
6
6
6
Zöldfa
3
3
3
3
3
Összesen
31
30
30
31
31
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Gyermeklétszám alakulása az elmúlt öt nevelési évben
Gyermeklétszám

Hátrányos
helyzetű
gyermekek

Halmozottan
hátrányos
helyzetű
gyermekek

Cigány
nemzetiségi
nevelésben
részesülő
gyermekek

Sajátos
nevelési
igényű
gyermekek

Tehetséggondozásban
résztvevő
gyermekek

2014/2015.

651

22

173

237

15

325

2015/2016.

662

24

191

233

20

270

2016/2017.

701

24

224

250

24

267

2017/2018.

727

27

201

232

28

264

2018/2019.

764

52

189

244

26

282

2014/2015.

2015/2016.

2016/2017.

2017/2018.

2018/2019.

65

64

63

65

68

1

1

Óvodapszichológus

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Pedagógiai asszisztens

10

10

10

10

10

Óvodatitkár,
Gazdasági dolgozó

5

5

5

5

5

Dajka

31

30

30

31

31

Fűtő-karbantartó

4

4

4

4

4

Személyi feltételek
Alkalmazottak
Óvodapedagógus
Gyógypedagógus

Intézményünk pedagógusai nagy szakmai tapasztalattal rendelkeznek, elkötelezettek a folyamatos fejlődés, megújulás iránt. A kötelező pedagógusképzéseket folyamatosan teljesítik, a szakvizsgázott és a szakirányú végzettséggel rendelkezők aránya magas. A képzéseken való aktív részvétel
mellett pedagógus továbbképzések keretében szervezett 30 órás tanfolyamoknak helyszínt és hospitálási lehetőséget biztosítottunk a „Kisgyermekkori nevelés” projekt keretében és az Oktatási
Hivatal Bázisintézményeként.
Nevelőközösségünkben működő Kunrózsa Kamarakórus és Gyöngyvirág Óvónői néptánccsoport előadásaival színesíti városi és intézményi rendezvényeinket.

Kunrózsa Kamarakórus
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Gyöngyvirág Óvónői néptánccsoport

Óvodafejlesztés, tárgyi feltételeink
Az intézményünk fenntartójának, Karcag Város Önkormányzatának kiemelten fontos, hogy az
óvodai intézmény régi épületei felújításra, korszerűsítésre, lehetőség szerint bővítésre kerüljenek.
Az elmúlt 5 év az óvodák épületeinek nagyléptékű megújulását eredményezte.
Az intézmény épületei közül a Táncsics krt. 19. óvoda és a Jókai úti óvoda megújulását újabb
óvodaépület felújítások, korszerűsítések követték:
Kuthen úti óvoda - a „Karcagi Madarász Imre
Egyesített Óvoda Kuthen utcai tagintézményének felújítása, korszerűsítése Észak-Alföldi Operatív Program ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0005”
pályázat keretében újult meg teljesen 2015-ben,
s bővült 1 csoportszobával, tornaszobával, fejlesztő helyiségekkel, s vált városunk, térségünk
egyik legmodernebb óvodájává, mely a XXI.
század minden igényét kielégítő színtere a gyermekek óvodai nevelésének. Az óvoda helyiségeit
új bútorok, öltözőszekrények teszik esztétikussá.
Székhely - Táncsics krt. 17. sz. óvoda
- „Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása” c. pályázati projekt keretében az óvoda épületének nyílászáró cseréje, fűtés korszerűsítése, belső
burkolatok cseréje, csoportszobai bútorok, konyhai eszközök beszerzése valósult
meg 2016 nyarán.
Kinizsi úti óvoda - „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” kiírt pályázati
projekt keretében a tálalókonyha infrastrukturális fejlesztése valósult meg 2017-ben: optimális
térkihasználás kialakítása, nyílászáró és fűtőtestcsere, szennyvízelvezetés, gázellátás felújítása,
szellőzés, hűtés, fűtés kialakítása, elektromos hálózat, világítás cseréje, festés, burkolás konyhai
gépek, berendezések és eszközök beszerzése.
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SZIM óvoda - „Óvodai kapacitást bővítést célzó beruházások támogatására” pályázat keretében férőhelybővítésre került sor 2017-ben. A projekt keretében egy 20 fős csoportszobával,
öltöző, mosdó és közlekedő helyiséggel bővül az épület, valamint sor kerül a csoportszoba berendezéseinek eszközbeszerzéseire, kazáncserére. A bővítés mellett a régi épületrész nyílászáróinak
cseréjére is sor került költségvetési finanszírozással, valamint a teljes épület hőszigetelésére.

Zöldfa úti óvoda - „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével TOP 1.4.1.-15. pályázat” keretében az óvoda teljes körű
megújulása kezdődött meg 2018-ban. A munkálatok 2019. nyarán befejeződtek, s ősztől a gyermekekkel birtokba vesszük a minden igényt kielégítő, modern, szép óvodánkat, ahol az infrastrukturális, energetikai fejlesztésen túl informatikai- és eszközfejlesztés is megvalósul a csoportszobákban
és öltözőhelyiségekben, konyhában. A játszóudvar egy szép új mozgásfejlesztő játékeszközzel bővül.

A gyermekek nevelésének feltételrendszeréhez folyamatos az eszközrendszer biztosítása az
intézményi költségvetésből új játékeszközökkel, vizuális tevékenységekhez szükséges kreatív
anyagokkal, eszközökkel. A csoportszobák valamennyi óvodánkban megújultak, a pályázati
projekteken kívül burkolatok megújítására, csoportszobai bútorok, szőnyegek beszerzésére került sor a Csokonai úti, Jókai úti, Kinizsi úti, Takács P. úti, SZIM, és Táncsics 19-es óvodákban.
Megkezdtük a gyermekfektetők cseréjét, melyek a higiénikus, kényelmes és könnyen kezelhető,
helytakarékos megoldást szolgálja a SZIM, a Zöldfa és a Jókai úti óvodáinkban.
Épületeink állagmegóvása évről évre folyamatos feladat. Tetőszerkezetek, nyílászárók, belső
falak, épülethomlokzatok, vizesblokkok, járdák, betonozott területek, kerítések állapot megóvása, javítása saját dolgozóink és közcélú foglalkoztatottak alkalmazásával valósult meg, a javításokhoz, karbantartásokhoz szükséges anyagok biztosításával.
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Pedagógiai, nevelő tevékenységünk
A nevelőtestület a megváltozott jogszabályi környezetnek megfelelően 2018-ban a Pedagógiai
Programot átdolgozta. A módosítás során megfogalmazásra kerültek az időszerű – múltat, jelent
és jövő képet összegző – pedagógiai elképzelések, az a forma, amelyben az intézmény működése
során teljesíteni kívánja az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját, azok a nevelési feladatok,
amelyekkel segítjük a gyermekek fejlődését, közösségi életre való felkészültségét, a szociális hátrányok leküzdését, a fogyatékosságból eredő hátrányok csökkenését, a tehetséggondozást, a nemzeti
identitástudat erősítését, a néphagyományok ápolását, a keresztény kultúra közvetítését.
A Pedagógiai Program alapján a 9 óvodában 3 adaptált nevelési gyakorlaton keresztül valósul meg a gyermekek nevelése, fejlesztése az elégedettségi mérések eredményei alapján magas
színvonalon.
-- Dr. Deliné Fráter Katalin: Lépésről-lépésre program a Székhely - Kinizsi – Takács Péter Zöldfa úti óvodákban
-- Fábián Katalin: Tevékenységközpontú óvodai nevelés a Kuthen úti – SZIM óvodákban
-- Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel program a Csokonai úti – Jókai úti
– Táncsics krt. 19. sz. óvodákban.
A gyermekvédelmi feladatok ellátása keretében a hátrányos, a halmozottan hátrányos és a
veszélyeztetett helyzetű gyermekek életesélyeinek javítása érdekében koordináló, segítő tevékenység valósult meg a gyermekvédelmi felelősökkel, a csoport óvónőivel.
Tartásjavító- és lábstatikai torna külön szervezett csoportban valósul meg valamennyi
óvodában, orvosi, védőnői, óvónői javaslat alapján preventív mozgásgyakorlatok végzésével az
enyhe fokú mozgásszervi elváltozások lábstatikai rendellenességek; lúdtalp, lapos talp valamint
a mellkas és gerinc deformitások súlyosbodásának megelőzése érdekében. A foglalkozásokat
megfelelő képzettséggel rendelkező óvodapedagógusok vezetik.
Cigány nemzetiségi nevelés keretében befogadó környezetet alakítunk ki, egyéni szükségletekhez és a fejlődési ütemhez igazított, a nemzetiségi kultúrával kiegészített személyiségfejlesztés valósul meg a cigány gyermekek esélyeinek növelése és a társadalomba való beilleszkedés,
a műveltség tartalmakhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása érdekében. A cigány nemzetiségi
nevelés és értékközvetítés magyar nyelven folyik.
Különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátása keretében végezzük fejlesztéseinket
a sajátos nevelési igényű gyermekek, a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekek, valamint a kiemelten tehetséges gyermekek esetében.
A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése integrált óvodai csoportokban valósul meg,
a másságot elfogadó környezet megteremtésével, a gyermekek kommunikációs készségének,
részképességeinek fejlesztésével, önállóságuk, alkalmazkodó képességük, együttműködésük fejlesztésével, a szükséges speciális módszerek, terápiás eljárások alkalmazásával, a sérült funkciók
differenciáltabb működésének tudatos fejlesztése érdekében. Jelenleg 26 gyermeket látunk el az
intézményben, a Szakértői Bizottság által meghatározott foglalkozások keretében. A fejlesztést
gyógypedagógusunk, külső megbízott gyógypedagógusaink és óvodapedagógusaink végzik.
A beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekek fejlesztése során sor kerül
az erősségek és a gyengeségek feltérképezésére és intenzív fejlesztésére, megerősítésére, a hiányzó
készségek pótlólagos fejlesztésére, kompenzálására, a szocializáció elősegítésére. Jelenleg 13 fejlesztésre szoruló gyermeket látnak el fejlesztő óvodapedagógusok. Az elmúlt 5 évben az ellátandó
gyermekek létszáma több mint duplájára emelkedett.
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A kiemelten tehetséges gyermekek az átlag feletti speciális képességekkel, magas fokú kreativitással, feladat iránti motivációval, elkötelezettséggel rendelkeznek, fejlesztésük tehetségműhelyekben valósul meg. Intézményünk Akkreditált Kiváló Tehetségpont, a kiváló kategóriájú
akkreditációt 2016-ban 2. alkalommal értük el.
A gyermekek azonosítását óvodapedagógusok végzik megfigyeléseik alapján, a szülőkkel szorosan együttműködve az alábbi tehetségterületeken:
-- Testi-kinesztetikus: mozgás, gyermektánc
-- Vizuális
-- Természeti
-- Zenei
-- Logikai-matematikai
-- Anyanyelvi
A tehetségműhelyeken túl az óvodapedagógusok csoportjaikban egy-egy tehetségígéretes
gyermeket rajzpályázatokra, mesemondó versenyekre készítenek fel eredményesen.
Az egészségnevelés az óvodában megalapozó jellegű, minden nevelési mozzanatot áthat. Ez
a komplex fejlesztés az egészség, a testi, fizikai, a szellemi, pszichikus és a társas- társadalmi,
szociális „jóllét” állapotát teremti meg a gyermekek számára. A környezettel való ismerkedés az
óvodai nevelés egészében érvényesülő folyamat. A gyermekek az őket közvetlenül körülvevő és
a tágabb természeti és társadalmi környezetből tapasztalatokat szereznek, melyek életkoruknak
megfelelő, biztonságos eligazodást, tájékozódást segítik. A környezettel való ismerkedés tartalmában és feladataiban szoros kapcsolatban áll más nevelési területekkel.
Az elmúlt 5 évben ismét 3 óvodánk kapta meg a „Zöld Óvoda” címet nevelési gyakorlatának,
dokumentációjának önértékelését követő pályázat útján. A nyári élet keretében környezetvédelmi tábort szerveznek a környezeti munkaközösség tagjai.
Érzelmi biztonságot nyújtó környezetben valósul meg a gyermekek egyéni érdekeinek,
képességeinek, tevékenység szükségleteinek kibontakoztatása, érzékelésüknek, észlelésüknek
differenciálása. A közösségi élet szokásainak, szabályainak kialakulásában, elsajátításában az
óvodai nevelésnek kiemelt szerepe van a gyermekek életében. A pedagógus elfogadó, segítő,
támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermek számára. A pedagógusok tevékenységeiket
összehangolják a nevelő munkát segítő pedagógiai asszisztensekkel és a dajkákkal.
Az anyanyelvi és értelmi fejlesztés megjelenik valamennyi tevékenységben a gyermekek
nevelése, fejlesztése során. A gyermekek eltérő beszédkészséggel és szókinccsel rendelkeznek,
előfordul, hogy beszédértési problémával érkeznek az óvodába. Az érthető, folyamatos tiszta
beszéd és a kommunikáció kialakítása megvalósul a nevelés, fejlesztés során. Az értelmi fejlesztés során megvalósul a gyermekek spontán és tervezetten szerzett, tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása,
a kognitív képességek és a kreativitás fejlesztése.
Művészeti nevelés során a komplex élmények érvényesülnek a verselés, mesélés, az ének, zene,
énekes játék, gyermektánc, a rajzolás, festés, mintázás, kézimunka területeken. A gyermekekben
erős érzelmi kötődés alakul ki a művészetek iránt, a gazdag élmény, tevékenység hatására.
Intézményünkben működő 10 szakmai munkaközösség az intézményi feladatokhoz illetve
a részprogramokhoz kapcsolódnak, szakmai bázisai, műhelyei a pedagógiai munkánknak. A
bemutatók szervezésével - gyakorlati megvalósításokra adnak ötletet, mintát az oda ellátogatóknak. A szakmai munkaközösségek programjai nyitottak, szakmai kapcsolataik széleskörűek.

220

A Madarász Imre Óvodapedagógiai Napok rendezvénysorozatát minden év tavaszán megszervezzük, melynek keretében bemutató foglalkozásokat, kiállításokat és szakmai előadásokat
szervezünk az intézményünk szakmai munkája iránt érdeklődő pedagógusoknak, szülőknek.
Szakmai feladataink megvalósítását támogatják pályázati projektjeink:
„Kisgyermekkori nevelés támogatása” EFOP-3.1.1-14-2015-00001 azonosító számú projekt
30 órás pedagógusképzésekhez biztosítottuk a helyszínt a Kuthen, a Takács, a Táncsics 19 és a Kinizsi úti óvodáinkban, valamint a képzés keretében hospitálási lehetőséget teremtettünk az óvodáink jó gyakorlatainak megtekintésére a Kuthen, a Jókai, a Táncsics 19 és a Kinizsi úti óvodáinkban.
A projekt keretében a jó gyakorlatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés valósult meg.
Az „Esélyteremtő Óvoda” kialakítását az EFOP-3.1.3-16-2016-00001 „Társadalmi felzárkóztatás és integrációs köznevelési intézkedések támogatása” című projekt támogatja a pedagógiai
tevékenység hatékonyságának fejlesztését az esélyteremtő nevelési eljárások eredményes alkalmazása érdekében a Kinizsi úti, a Kuthen úti, a SZIM, a Takács P. úti és a Zöldfa úti óvodáinkban. A projekt célja egy olyan méltányos, befogadó óvodai nevelési rendszer megteremtésére irányuló komplex
program megvalósítása, amelynek célja a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek társadalmi integrációjának elősegítése. A projekt keretében eszközbeszerzésre, csoportszoba bútorok, játékeszközök, élmény programok szervezésére, roma dajka alkalmazására kerül sor.
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem által irányított EFOP 3.2.6-16-2016-0001 „A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben” pályázat
keretében az átértékelt és gazdagított óvodai zenei nevelés gyakorlatának kidolgozásában, annak térségi bemutatásában vett részt intézményünk.

Térségi tudásátadó rendezvény az óvodai zenei nevelés módszertanáról
Az Oktatási Hivatal Bázisintézményi címet nyertük el 3 évre, eredményes Bázisintézményi
pályázati eljárást követően. A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központtal szakmai együttműködés keretében feladatunk, hogy lehetőséget teremtsünk szakmai konzultációk, képzések megszervezésére a már működő jó gyakorlataink megosztására, amellyel elősegítjük a megyénkben
működő óvodai intézmények, azok óvodapedagógusainak szakmai fejlődését. Az Őszi és Tavaszi Pedagógiai Hetek programsorozatában veszünk részt a tudásmegosztásban, a horizontális
tanulásban nevelési gyakorlatunk bemutatásával.
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A Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett pályázatokra minden évben eredményesen pályáztunk Kiváló Akkreditált Tehetségpontként, valamint a Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács alapító tagjai vagyunk, pályázatában kötelezettség vállalóként szerepel
intézményünk, a támogatás által gazdag tehetséggondozó programokat, szakmai napokat, tehetségnapokat szerveztünk.

Intézményünk kezdeményezésére megalakult 2015. március 27-én a Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács.
A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek pályázatainak támogatásával egyéni és csoportos pedagógus továbbképzések és tehetségműhely munkák valósultak meg,
A Hortobágyi Nemzeti Park által meghirdetett: „Hímzett kötény kiscsizma”, „Játékos Hortobágy” és a kézműves pályázatokon gyermektánc, természetismereti és a kézműves tehetséggondozó műhelyekbe járó gyermekekkel neveztek be a műhelyvezetők, ahol gyermektánc csoportjaink sikeres, eredményes színpadi előadásukkal nyerték el a zsűri tetszését.
A „Legszebb konyhakertek” programba óvodáink bekapcsolódtak, s a helyi díjazáson túl
országos sikereket is elértünk az óvodákban kialakított konyhakertekkel, fűszerkertekkel.
Büszkék vagyunk, hogy a tehetségműhelyek éves programjainak lezárásaként, óvodás gyermekeink számára egyhetes nyári táborok keretében tudunk élménygazdag, tartalmas tevékenységeket biztosítani óvodáinkban. A nyári programon hetente átlag 40 fő óvodás gyermek vesz
részt az alábbi táborokban:

Fejlesztő tábor
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Hagyományőrző tábor

„Egy hét a környezetünk védelméért” tábor

Zenei tábor

Kézműves tábor
Elismerések
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Díjat a megye oktató-nevelő munkájában, a
szakképzésben, a tehetséggondozás és felzárkóztatás területén kimagasló pedagógiai és
szakmai felkészültségük alapján újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában számottevő sikereket elérő, helytállásuk alapján példamutató tevékenységet folytató személyek és közösségek elismeréseként a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közgyűlés 2017-ben Gulyás Ferencné intézményvezető részére adományozta.
Karcag Város Kultúrájáért díjat az óvodapedagógusok magas szintű pedagógiai, nevelőmunkájának elismeréseként Karcag Város Önkormányzatának Képviselő Testülete adományozta:
2015-ben

Perge Tiborné óvodapedagógusnak

2016-ban

Romhányi Sándorné óvodapedagógusnak

2017-ben

Molnárné Győri Erika óvodapedagógusnak

2018-ban

Gyulainé Nagy Zsuzsanna óvodapedagógusnak

2019-ben

Nagyné Varga Csilla óvodapedagógusnak
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Pedagógusnapi ünnepség keretében köszöntjük díjazottjainkat,
nyugdíjba vonuló kollegáinkat és dolgozóinkat
A kiváló munkateljesítmény elismerésére intézményi díjakat alapítottunk, melyben a következő dolgozók és óvodák részesültek:
Az év óvodája díj
2015.

Takács Péter úti óvoda

2018.

2019.

Az év munkatársa díj
Sánta Lászlóné
Szekrényesi Józsefné

Halász Andrásné
Hopka Józsefné
Molnárné Győri Erika

Borsós Lőrincné
Németh Józsefné

Csokonai úti óvoda

Gál Andrásné
Benéné Kecskeméti Anna
Galsi - Nagy Andrea

Szőkéné Nádházi Mária
Lajtos Lajosné

SZIM óvoda

Zsirosné Egyed Ibolya
Ökrösné Kara Judit Tünde
Harsányiné Szabó Ilona

Mátyus Lőrincné
Kerekes Lászlóné

Kuthen Úti Óvoda

Balogh Sándorné
Gyökeres Éva
Szarka Péterné

Házi Gyuláné
Kissné Diviki Anikó

Táncsics krt. 19. sz.
2016. óvoda

2017.

Az év pedagógusa díj
Kőszegi Dezsőné
Balajtiné Sütő Margit
Gyulainé Nagy Zsuzsanna

„A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni
és szabadságban kell elbocsátani.”
(Rudolf Steiner)
Gulyás Ferencné
intézményvezető
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Karcagi Tankerületi Központ
Tankerületi Központok megalakulása
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2016. június
23-án kihirdetett módosításával döntött az Országgyűlés arról, hogy a 2013. január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában (KLIK) lévő köznevelési intézmények tekintetében megszüntetik a fenntartói és a működtetői feladatok szétválasztását, és 2017. január
1-jétől a működtetői feladatokat is az állam látja el.
Az összevont feladatok megvalósítására az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi LXXX. törvénnyel döntött az Országgyűlés arról,
hogy megszűnik a KLIK, annak jogutódjaként tankerületi központok alakulnak, illetve a tankerületi központok és az oktatásért felelős miniszter – mint irányító – közé pedig „középirányító
szervként” 2017. január 1 után belép a Klebelsberg Központ.
A KLIK jogutódjaiként létrejött tankerületi központok a 134/2016. (VI. 10.) kormányrendelet 9. § (1) bekezdése szerint gazdasági szervezettel rendelkező központi költségvetési szervek,
amelyek élén tankerületi igazgató áll. Az emberi erőforrások minisztere 2016. július 19-én átadta a felkérést a leendő tankerületi központok vezetőinek.
A tankerületi igazgatókat és a tankerületi központok gazdasági vezetőit Klebelsberg Központ
elnökének javaslatára az oktatásért felelős miniszter nevezi ki, menti fel, bízza meg, illetve vonja
vissza megbízását. Az igazgatóval és a tankerületi központ gazdasági vezetőjével kapcsolatos
egyéb munkáltatói jogokat a Klebelsberg Központ elnöke gyakorolja.
A vonatkozó kormányrendelet értelmében országosan 58 tankerület alakult. Számuk jelenleg hatvanra emelkedett. Ezek szervezeti egységeiként működnek tovább az OM-azonosítóval
és keretgazdálkodással rendelkező jogi személyekként az egyes állami fenntartású köznevelési
intézmények. A köznevelési intézmények feladatellátását biztosító ingatlanok tekintetében a
tankerületi központokat korlátozott tulajdonosi jogot keletkeztető vagyonkezelő jog illeti meg.
A Karcagi Tankerületi Központ főbb mutatói
A fenti előzmények után a Karcagi Tankerületi Központ 2017. január 1-én öt Járási Tankerület összeolvadásával jött létre. Székhelye a Karcag Város Önkormányzata által biztosított épületben, Karcag, Táncsics Mihály körút 15. sz. alatti ingatlanban található, mely egyben helyet ad
a Gazdasági Igazgatóság számára is, míg a Szakmai és Jogi igazgatóság kormánytisztviselői - a
korábbi Karcagi Tankerület székhelyén, - Karcag, Horváth Ferenc utca 7. I/6. szám alatti Önkormányzati ingatlanban látják el feladatukat.
Illetékességi területe:
-- a Karcagi Járás,
-- a Kunhegyesi Járás,
-- a Mezőtúri Járás,
-- a Tiszafüredi Járás és
-- a Törökszentmiklósi Járásra terjed ki.
A Tankerületi Központhoz 18 intézmény tartozik, 12 tagintézménnyel és 27 telephellyel, ös�szesen 57 feladatellátási hellyel.
Az intézmények humánerőforrását az innovatív, a pedagógiai és módszertani újításokra nyitott, széleskörűen képzett, magas pedagógiai kultúrával rendelkező tantestületek adják. Tankerületi Központ szintjén a 18 fenntartott intézmény 696 pedagógus álláshellyel rendelkezik.
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A szakos ellátottság az intézmények hatodánál jelent nehézséget az országosan is hiányzó szakok (angol nyelv, matematika, fizika, kémia, informatika, biológia, gyógypedagógia és szakirányai) a jellemzőek. A szakos ellátottság biztosítása áttanításokkal, megbízással, megállapodáson
alapuló túlmunkával és támogatott, célirányos pedagógus-továbbképzések keretében történik.
Az ellátott köznevelési alapfeladatok köre és az érintett gyermekek, tanulók létszáma, a
feladatellátási helyek száma a 2018. évi októberi statisztikai adatok alapján:
Köznevelési alapfeladat megnevezése
óvodai nevelés (azoknak a sajátos nevelési igényű
gyermekeknek az óvodai nevelése, akik az e célra
létrehozott gyógypedagógiai óvodai csoportban
eredményesebben foglalkoztathatóak
általános iskolai nevelés-oktatás

Ellátott gyermekek,
Érintett feladattanulók létszáma ellátási helyek száma
17

1

4755

35

nemzetiségi nevelés-oktatás (magyar nyelvű
roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás
(magyar))

429

3

két tanítási nyelvű nevelés-oktatás (angol nyelv)

485

5

a többi gyermekkel, tanulóval együtt
nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
tanulók iskolai nevelése-oktatása

379

35

azoknak a sajátos nevelési igényű tanulóknak
az iskolai nevelése-oktatása, akik a többségi
intézmény külön, e célra létrehozott iskolai osztályában eredményesebben foglalkoztathatóak

39

2

azoknak a sajátos nevelési igényű tanulóknak
az iskolai nevelése-oktatása, akik az e célra
létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási
intézmény iskolai osztályában eredményesebben
foglalkoztathatóak

184

2

kollégiumi ellátás (azoknak a sajátos nevelési
igényű gyermekeknek, tanulóknak a kollégiumi
ellátása, akik az e célra létrehozott gyógypedagógiai
nevelési-oktatási intézmény kollégiumi csoportjában eredményesebben elláthatók

54

2

gimnáziumi nevelés-oktatás

419

1

szakiskolai nevelés-oktatás

51

3

készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás

15

1

fejlesztő nevelés-oktatás

68

1

utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori
hálózat működtetése

218

1

alapfokú művészetoktatás

1089

10
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A Karcagi Tankerületi Központ fenntartásában álló köznevelési intézményekben megvalósult, illetve megvalósítás alatt álló infrastrukturális fejlesztést támogató és tartalomfejlesztő, valamint egyéb támogató, felzárkóztató pályázati projektek:
Infrastrukturális projektek:
-- Az EFOP-4.1.3-17-2017 – a tanulói környezet infrastrukturális megújítása pályázat keretében fejlesztett intézmények, ahol épület-felújítás, épületbővítés, eszközfejlesztés, közösségi
terek kialakítása valósul meg: Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola, Tomajmonostorai
Általános Iskola, Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola, Tiszatenyői Szent István Általános Iskola, Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola, Kunmadarasi Általános Iskola,
Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Kovács Mihály Általános Iskola
-- Az EFOP-4.1.2-17-2017 – iskolák infrastrukturális fejlesztése pályázat keretében fejlesztett
intézmények, ahol épület-felújítás, eszközbeszerzés valósul meg: Karcagi Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola, Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola, Fegyverneki
Móra Ferenc Általános Iskola, Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Hunyadi Mátyás Magyar - Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola.
Közösségfejlesztő projektek:
-- EFOP-3.1.8-17-2017 – testvériskolai kapcsolatok pályázatban résztvevő intézmények,
amelynek keretében a szociokulturális hátrányokkal küzdő tanulók tanulást támogató, szabadidős és kulturális programokon vesznek részt a hátránykompenzáció érdekében: Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola, Kunmadarasi Általános Iskola.
-- EFOP-1.3.9-17-2017 – iskola és a település együttműködése pályázatban résztvevő intézmény, amelynek keretében a közösségi kohézió erősítése történik: Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola.
Tartalomfejlesztő projektek:
-- EFOP-3.3.5-17-2017 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi
Program megvalósítása a Karcagi Tankerületi Központban projektben résztvevő intézmények: Kunmadarasi Általános Iskola, Kunhegyesi Általános Iskola és AMI, Kovács Mihály
Általános Iskola, Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola és AMI, Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola, Karcagi Arany János Általános Iskola, Tomajmonostori Általános Iskola, Karcagi Általános Iskola és AMI Kiskulcsosi
Tagintézmény, Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Tagintézmény, Tiszaszentimrei Vasvári Pál Általános Iskola, Kádas György EGYMI Karcagi Tagintézménye, Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola, Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola.
-- EFOP-3.2.3-17-2017 Digitális környezet a köznevelésben projektben résztvevő intézmények: Karcagi Általános Iskola és AMI Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye, Mezőtúri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth Lajos Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolája, Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola.
-- EFOP-3.2.4-16-2016-00001 Digitális kompetencia fejlesztése projektben résztvevő intézmények: Valamennyi, a Karcagi Tankerületi Központ fenntartásában lévő általános és középiskola.

227

Hátránykompenzálást, tehetséggondozást támogató pályázatok:
-- EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása projektben résztvevő intézmények: Karcagi Arany János Általános Iskola, Hunyadi Mátyás Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola, Kunhegyesi Általános Iskola és AMI, Tiszatenyői Szent István Általános Iskola.
-- EFOP-3.2.1-15-2016-00001 „Tehetségek Magyarországa” projektben résztvevő intézmény:
Karcagi Általános Iskola és AMI.
-- EFOP-3.1.6-16-2017 Esélyteremtés a köznevelésben projektben résztvevő intézmény: Kádas György EGYMI.
-- EFOP-3.1.4-15-2015-00001, VEKOP-7.3.1-17-2017-00001 Útravaló Ösztöndíj Program
2017-2018 projektben résztvevő intézmények: Kunmadarasi Általános Iskola, Kunhegyesi Általános Iskola és AMI Tiszagyendai Tagintézménye, Kovács Mihály Általános Iskola, Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és
AMI, Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola, Karcagi Arany János Általános Iskola,
Tomajmonostori Általános Iskola, Karcagi Általános Iskola és AMI Kiskulcsosi Tagintézmény, Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Tagintézmény,
Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola, Tiszaszentimrei Vasvári Pál Általános Iskola,
Kádas György EGYMI Karcagi Tagintézménye, Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskola.
-- A Nemzeti Kulturális Alap által az iskolai kórusok támogatása keretében támogatott intézmények: Törökszentmiklósi Kodály Zoltán AMI, Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar
- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI, Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola.
-- Nemzeti Kulturális Alap Magyarországi komolyzenei mesterkurzosok megvalósítása program keretében támogatott intézmény: Törökszentmiklósi Kodály Zoltán AMI.
-- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Határtalanul program HAT-18-02 program keretében támogatott intézmények: Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola, Karcagi Általános
Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézménye, Kunhegyesi Általános Iskola és
AMI, Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai
Tagintézménye, Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Hunyadi Mátyás Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola, Tiszaszentimrei Vasvári Pál Általános Iskola, Fegyverneki Móra Ferenc
Általános Iskola, Tiszatenyői Szent István Általános Iskola.
-- Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Erzsébet táborok 2018 program
keretében támogatott intézmények: Hunyadi Mátyás Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola (2 turnus), KLG Nagyiváni Általános Iskola, Kunhegyesi általános Iskola és AMI (2 turnus), Kunhegyesi Általános Iskola és AMI Tiszagyendai Tagintézménye,
Kunmadarasi Általános Iskola Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskola (2 turnus), Tiszaszentimrei Általános Iskola (2 turnus).
-- Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Tehetség Programja keretében támogatott
intézmények: Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola, Karcagi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola, Törökszentmiklósi Kodály Zoltán AMI, Mezőtúri II. Rákóczi
Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI.
-- Tempus Alapítvány Erasmus+ program keretében támogatott intézmény: Kossuth Lajos
Gimnázium és Általános Iskola.

228

Karcagi Tankerületi Központ oktatási környezete
Óvodai ellátás
A Karcagi Tankerületi Központ fenntartásában egy óvoda van, amely a Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégiumhoz tartozik (5310 Kisújszállás, Bajcsy-Zsilinszky utca 37.), ahol két
csoportban 21 fő, integráltan nem nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek és tanuló ellátása
biztosított.
Általános Iskolai feladatellátás
Karcag város területén a tankerületi központ fenntartásában két intézmény és összesen további 4 tagintézmény biztosítja az általános iskolai feladatok összehangolt ellátását.
A Karcagi Arany János Általános Iskola (5300 Karcag, Arany János u. 15-2.) Intézményvezető: Szentesiné Nánási Tünde 2018. január 29. óta látja az intézményvezetői feladatokat.
Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (5300 Karcag, Szabó József u. 1.)
Intézményvezető: Plósz Csilla Margit 2015-ben kapta vezetői megbízását
Tagintézmények:
-- Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai
Tagintézménye (5300 Karcag, Kisújszállási út 112.)
-- Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai
Tagintézménye (5300 Karcag, Kálvin utca 9.)
-- Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolai Tagintézménye (5300 Karcag, Szabó József utca 10.
A Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános
Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Karcagi Tagintézménye (5300 Karcag, Kisújszállási út 45.).
Középfokú iskolai feladatellátás
A Karcagi Tankerületi Központ fenntartásában Karcag területén nincs középfokú iskolai feladatellátást biztosító intézmény. Egyedüliként a tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola fenntartói és működtetői feladatait látja el a tankerületi központ. A feladatellátási
helyen az osztályok átlaglétszám ugyan megfelelő, azonban az egyes osztályok létszáma alatta
marad a törvényi átlaglétszámnak. Az indítható osztályok számának engedélyezése újragondolást igényel a jövőben a fenntartó Tankerületi Központ részéről.
A Tankerületi Központ intézményeire jellemző működtetési, gazdálkodási és vagyongazdálkodási tevékenység értékelése
A Karcagi Tankerületi Központ önálló gazdálkodási, működtetési tevékenységét 2017. január
1-je óta gyakorolja. Jelenleg 18 köznevelési intézmény fenntartói és működtetői feladatait látjuk
el. Ezen 18 köznevelési intézményből 6 köznevelési intézmény rendelkezik egy vagy több tagintézménnyel. Összességében 60 feladatellátási helyen látjuk el feladatainkat.
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Intézményeink nettó alapterülete 97.299 m2, melynek működtetési feladatait nap, mint nap
el kell látnunk. A működtetési feladatok ellátását a közfoglalkoztatási programba, illetve rehabilitációs foglalkoztatási programba bevont munkavállalók is segítik, hozzájárulva a magasabb
színvonalú munkavégzéshez, támogatva, hogy gyermekeink, tanulóink minden nap rendezett,
kellemes környezetben tanulhassanak.
A Karcagi Tankerületi Központ elsősorban költségvetési támogatásból gazdálkodik. A költségvetési támogatás mellett a Tankerületi Központ gazdálkodásában jelentős forrást biztosítanak a hazai és Európai Uniós pályázati lehetőségek. Valamennyi köznevelési intézmény – a Tankerületi Központtal együtt és egymást segítve – igyekszik kiaknázni a pályázati lehetőségeket.
Általánosságban elmondható, hogy az elmúlt években, az intézményekben elsősorban szakmai
jellegű, „soft” pályázatok kerültek megvalósításra. A 2014-2020-as programozási időszakban
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program révén a tankerületnek lehetősége nyílik arra,
hogy a működtetése alatt álló köznevelési intézményekben jelentős infrastrukturális fejlesztéseket valósítson meg, megteremtve ezáltal a legkorszerűbb pedagógiai módszerek bevezetésének,
valamint a hosszú távon gazdaságos és fenntartható működtetés feltételeit.
Az EFOP-4.1.2-17-2017-00024. azonosítószámú projekt keretében valósul meg a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézménye infrastrukturális felújítása. Ezen fejlesztés célja: szaktantermek kialakítása; fejlesztő foglalkozások
megtartására alkalmas helyiség kialakítása; táncterem és kapcsolódó infrastruktúra kialakítása;
iskolaudvar fejlesztése; akadálymentesítés; energiahatékonysági beruházások. A projekt keretében a meglévő épületegység egy új épülettel bővül. Beszerzésre kerültek továbbá új iskolabútorok, tan és sporteszközök, udvari játékok.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, az állam teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához szükséges átlátható, hatékony, költségtakarékos
működtetése, értékének megőrzése, értéknövelő használata.
A Karcagi Tankerületi Központ vagyongazdálkodási tevékenységét, a fenti alapelveket szem
előtt tartva végzi.
A Karcagi Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő vagyon tulajdonlás szempontjából az
alábbiak szerint csoportosítható:
-- önkormányzati tulajdon
-- állami tulajdon
Az épületek 99%-a önkormányzati tulajdonban, míg elenyésző, 1%-a állami tulajdonban áll.
A Karcagi Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő épületek alapvetően köznevelési feladatok ellátását szolgálják. Az épületek egyéb célú hasznosítása kizárólag a szabad kapacitás
terhére, a nevelési-oktatása zavartalan működése mellett lehetséges.
Tankerületi Központunk igyekszik minden intézményében infrastrukturális fejlesztéseket
megvalósítani, annak érdekében, hogy energiahatékony működtetést tudjunk elérni, továbbá a
tanulói és munkakörnyezetet tudjuk fejleszteni annak érdekében, hogy egy a kor elvárásainak
megfelelő tanulási és munkakörnyezetet tudjunk biztosítani tanulóink és dolgozóink számára.
A Karcagi Tankerületi Központ Karcag településen illetékességébe tartozó köznevelési intézmények tekintetében fennállása óta az alábbi fejlesztéseket hajtotta végre:
-- Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola székhely intézménye (5300 Karcag,
Szabó József utca 1.): vizesblokk felújítása, irodabútor beszerzése, ereszcsatorna cseréje –
összességében mintegy 7 millió forint értékben
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-- Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye (5300 Karcag, Kisújszállási út 112.): 2 vizesblokk felújítása, tanári szoba kialakítása, kerítés részleges cseréje, iskolabútor és irodabútor beszerzése – összességében
mintegy 25 millió forint értékben.
-- Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti
Iskola Tagintézmény (5300 Karcag, Szabó József utca 10.): nyílászárócsere, iskolabútor beszerzése, hangszerbeszerzés – összességében mintegy 14,9 millió forint értékben.
-- Karcagi Arany János Általános Iskola (5300 Karcag, Arany János utca 15-2.): udvar rehabilitáció, folyosói fali burkolat cseréje, nyílászárók teljes körű cseréje, iskolabútor beszerzése,
esőcsatorna teljes cseréje – összességében 29 millió forint értékben.
-- Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Karcagi Tagintézménye (5300 Karcag,
Kisújszállási út 45.): nyílászárók cseréje, iskola – és irodabútor beszerzése – összességében
21 millió forint értékben.

231

Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézmény

„Az, hogy milyen gyerekek születnek, nem a mi kezünkben van, de, hogy helyes nevelés révén
jókká legyenek, az a mi hatalmunkban áll.”
(Comenius)
2014-ben összevonás következtében alakult meg a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola melynek egyik tagintézménye a Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézmény, a
Karcagi Tankerületi Központ fenntartása alatt.
Tagintézményünk szakmai hitvallását Pedagógiai Programunk 6. oldalán olvashatjuk:
„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. 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. A matematikára, mint a továbbtanulást alapvetően meghatározó és segítő tantárgyra nagy figyelmet
fordítunk. Az egyéb foglalkozások 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.”

Tagintézményünk elmúlt öt évének statisztikai mutatói
TANULÓI LÉTSZÁMMUTATÓK
A tanulói létszám csökkenése egyértelműen magyarázható a hazánkban tapasztalható népesség csökkenéssel. A születések száma az 1970-es évektől 2011-ig nagymértékben csökkent, így
2016-ban a gyermekkorúak száma alig haladta meg az 1,4 milliót. (KSH 2019 statisztikai adat)
Iskolánkban az elmúlt öt év, év végi tanulói létszáma is ezt tükrözi. Az öt év alatt majdnem 100
fővel csökkenő tanulói létszám (2015 év 334-ről, 2019 év 247-re) is erre utal.
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1. sz. grafikon

2. sz. grafikon
Az öt év alatt, ahogy az 1. sz. grafikon mutatja, a tanulói létszám majdnem 100 tanulóval csökkent. A BTMN-es (beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézséggel küzdő) tanulók száma 24 és
26 között ingadozott, és az SNI (sajátos nevelési igényű) tanulók száma is 20-26 között mozgott az
elmúlt öt évben. Az adatok alapján a HH (hátrányos helyzetű) és HHH (halmozottan hátrányos
helyzetű) tanulók aránya is növekedést jelez. A tanulói összlétszám csökkenését figyelembe véve
ez nagyon fontos adat, mely azt vetíti előre, hogy az iskolában egyre több a megsegítésre szoruló
tanulók arány, így az évek folyamán bevezetésre kerül új módszerek és programok egyre indokoltabbá válnak. (Arizóna szoba, KAP, stb.)

233

3. sz. grafikon
A tanulási nehézséggel küzdő tanulóinknak könnyebbséget jelentenek a teljes-, vagy rész
mentesítések, mely csak az érdemjegyekkel történő értékelés alól ad mentességet és nem a tanulás alól. Őket rendszeresen szövegesen értékelik a pedagógusok.
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 41.§ (1) értelmében 2017 februárjától
központi felületen adatszolgáltatást nyújtanak az intézmények „lemorzsolódás veszélyeztetett
tanulókról. 2015-től azonban már különös gondot kellett fordítani a lemaradókra (támogató-,
és jelzőrendszer).

4. sz. grafikon
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1. oszlopban a 2014/015 tanév látható, ahol a teljes létszám 8,3% (28 fő) volt lemorzsolódással
veszélyeztetett. Az 5. oszlopban a 2018/2019 tanév látható, ahol a teljes létszám 8,9% (22 fő) a
lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló. Ezek az adatok egy stagnáló tendenciára utalnak.
Tagintézményünk különös gondot fordít a tartósan nevelésbe vett tanulókra. Amíg a 2014/2015-os
tanévben csupán néhány gyerek volt nevelésbe vett, ez a számadat jelentősen megnövekedett az utolsó két
tanévben. A 2017/2018-ban a nevelésbe vett tanulóink száma elérte 33 fő, és a 2018/2019-es tanévben a 29
főt. Nagy körültekintést, odafigyelést igényelnek ezek a legtöbb esetben lelkileg sérült gyerekek. Folyamatos a kapcsolattartás a nevelőszülőkkel, a gondviselő –sokszor változó- gyámokkal, felügyelő szervekkel.
Karcag Város Önkormányzata gondoskodik tanulóink étkeztetéséről. A 5.sz. grafikon jelzi,
hogy az elmúlt években milyen magas arányban részesülnek tanulóink ingyenes étkeztetésben.

5. sz. grafikon
A 17/2014. (III:12.) EMMI, valamint 21/2015. (IV.17.)EMMI rendeletek szabályozták a tankönyvellátást, tankönyvvé nyilvánítást. Tagintézményünkben az alábbi módon alakult az kedvezményre (ingyenes tankönyv) jogosultak köre.

6. sz. grafikon
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EREDMÉNYMUTATÓK

7. sz. grafikon
Az iskola tanulmányi átlaga az elmúlt öt évben az adatok alapján csak 0,3 romlást mutatnak,
amelyre mindenképpen oda kell figyelni, de ez az adat még nem jelentős változás.

Országos Kompetenciamérés (2014-2018)
A tanulók átlageredményei
Matematika 6.o
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Szövegértés 8.o

1. sz. táblázat
A vizsgált időszakban mindegyik mért csoport a rendeletben meghatározott minimumot teljesítette, attól jobb eredményt hozott, azaz a hatodikosoknál a 2. képességszint, a nyolcadikosoknál a 3. képességszint alatt dolgozók aránya nem éri el az 50%-ot.
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SZEMÉLYI FELTÉTELEK ALAKULÁSA
Pedagógusaink az elmúlt öt év során törekedtek arra, hogy a változásoknak eleget téve, azokhoz igazodva neveljék-oktassák a tagintézményünket választó tanulóinkat.

8. sz. grafikon
A Karcagi Tankerületi Központ a pedagógushiányt tankerületi szinten megoltotta tagintézményünkben az elmúlt öt évben – áttanítással, óraadókkal, helyettesítéssel.
Szakképzett pedagógusok tanítanak iskolánkban, akik nyitottak az újabb szakok megszerzésére, és szakmai tudásuk frissítésére. Ezt mutatja az 9. sz. grafikon is.

9. sz. grafikon
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Pedagógus életpályamodell:
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet értelmében elindult a pedagógusok új előmeneteli rendszere.
Az új előmeneteli rendszerben betöltött minősítések alakulása az elmúlt öt évben tagintézményünkben:

Tanév

MESTERPEDAGÓGUS
GYAKORNOK PED I. PED II. mesterpedagógus
szakértő/
(vezetői fa.)
szaktanácsadó

2014/2015.

1

29

0

0

0

2015/2016.

1

22

4

0

3

2016/2017.

1

21

3

1

1

2017/2018.

1

20

6

1

1

18

6

1

1

2018/2019.

2. sz. táblázat
A 2018/2019-es tanévben sikeres minősítővizsgát tett újabb három kolléga. Gyakornokból
PED I.-be egy kolléga, PED I-ből PED II.-be kettő kolléga lép 2020. január 1-től.

10. sz. grafikon
TÁRGYI, DOLOGI FELTÉTELEK ALAKULÁSA
Tagintézményünk nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, de a fenntartónak köszönhetően működésünk zavartalan. Biztosítottak számunkra a neveléshez-oktatáshoz szükséges
taneszközök, sporteszközök, irodaszerek, valamint az épületeink állagmegóvásához, az egészséges, tiszta környezet biztosításához az anyagok, eszközök.
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11. sz. grafikon
Mivel épületünk régi, így jelentős anyagi ráfordítás történt a fenntartó részéről az állagmegóvásra.

12. sz. grafikon
A költségvetési év 2019-ben még nem zárult le, így további anyagi ráfordítás várható ebben
a naptári évben.
A Karcagi Tankerületi Központ különösen nagy gondot fordít arra, hogy iskoláiban biztosítottak legyenek az oktatáshoz szükséges feltételek is. Fenntartásuk óta minden évben sok oktatást segítő eszközt tudtunk beszerezni.
2017. költségvetési évben közel 1.300.000- Ft
2018. költségvetési évben közel 1.100.000 Ft
2019. költségvetési évben közel 1.400.000 Ft értékben.
(Forrás: Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola)
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Nagy várakozással tekintünk az EFOP-4.1.2-17-2017-00024 „Karcagi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézményének infrastrukturális fejlesztése” pályázat elé, 468.045.308 Ft nyertes összeggel (A minőségi, méltányos köznevelés
megteremtése (Nkt.2011.évi CXC.), melynek célkitűzése a
-- XXI. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítása.
-- A tanulók testi-lelki egészséges fejlődéséhez szükséges környezet megteremtése.
-- A pedagógusok minőségi munkavégzését szolgáló munkakörülmények kialakítása. Ennek
megvalósítása elindult, melynek hozadékaként folyamatosan érkeznek a tagintézmény új
bútorai, berendezései, oktatási eszközei és a gyerekek egészséges fejlődéséhez, szabadidős
tevékenységeihez elengedhetetlen udvari játékok és kültéri fitnesz eszközök.
Az elmúlt öt évben bővelkedett tagintézményünk nyertes pályázatokban, melynek eredményeként nem csak hasznos, élményt nyújtó programokban válogathattunk, de számos új eszközre tettünk szert.
Igen aktív pályázati munka folyik a tagintézményben. A kiemelkedő két terület kb. tízmilliós
bevételt hozott:
-- a Határtalanul! program Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek pályázat,
-- a Nemzeti Tehetség Program természettudományos tehetséggondozásra kiírt felhívásai,
Mindkettőből minden évben volt egy-egy nyertes pályázatunk,
-- az útravaló ösztöndíjprogrammal sok diákunk tanulását segítették mentorként kollégáink,
-- bekapcsolódtunk a Bozsik programba, a BringaSuli programba,
-- nyert az asztaliteniszt népszerűsítő pályázat (Sport Legyen a Tied!),
-- a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programját is sikerrel pályáztuk
meg,
-- az Erzsébet Alapítvány felhívásaira reagáltunk évente (Erzsébet-napközik, Erzsébet-táborok, Erzsébet- karácsonyok nem egy alkalommal színesítették iskolai életünket),
-- a Klebelsberg Központ Jó gyakorlat pályázatán egyik programunk nyert és szép eredmén�nyel megvalósult,
-- az Iskola közös ügyünk TÁMOP-programban két éven át vettünk részt megvalósítóként,
mint ahogyan a fenntartó által pályázott EFOP 3.3.5-17-es napközis és bentlakásos tábori
programban is,
-- az Autmentor,
-- az Egészséges család,
-- a KLIK tanulmányi kirándulások,
-- a ’TIOP 1.1.1. Intézményi informatikai infrastruktúrafejlesztés a közoktatásban,
-- és kisebb-nagyobb nyertes pályázataink, melyek vagy egy-egy kisebb közösségnek, vagy az
egész intézménynek hoztak hasznot.
A Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesülettel és a Kováts-os Gyermekekért Egyesülettel több
közös nyertes pályázatunk volt, ez utóbbival pl. a KUNBARIKUM program, melynek célja a
hungarikumok, kiemelten a karcagi módra főzött birkapörkölt készítésének népszerűsítése a
fiatalok körében. A moravici testvériskolával, a MATEHETSZ-szel (képzések, szakkönyvek, tehetségazonosítás, csoportos tehetségfejlesztési programok) szintén valósítottunk meg közösen
pályázati programokat.
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Tagintézményünkben jelentős fejlesztésekre került sor az elmúlt öt év során.
-- Beszerzésre került 3 db interaktív tábla, hozzá kapcsolódó projektorral.
-- 2018. szeptember 1-jén bevezetésre került a KRÉTA rendszer. Ehhez kapcsolódóan minden kolléga kapott egy laptopot, melyhez eddig 30 órás képzés társult.
-- Mindannyian nagyon várjuk elavult, korszerűtlen épületünk felújítását, mely nemcsak az
épület külső homlokzatának felújítását tartalmazza, hanem kapcsolódik hozzá belső felújítás, és szakmai megújulás is. A 2019/2020-as tanévben kerül bevezetésre a Komplex
Alapprogram (KAP), mely a tanulásban lemaradt tanulók hátrányának kompenzálását, a
„végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése”-t hivatott szolgálni. Ennek előkészületei
elkezdődtek az előző tanévben, hiszen minden kolléga részt vett egy 120 órás képzésen,
melyben a KAP tematikájával, feladataival ismerkedtünk meg. Az említett program kipróbálásra is került a kollégák által.
A megújulás, megújulni akarás mindannyiunk hatékony munkájának feltétele. Az EU-s,
fenntartás alatt lévő pályázatok mellett számos új kezdeményezésbe való bekapcsolódás, kipróbálás jellemezte tantestületünket az elmúlt öt év során. Álljanak itt a legjelentősebbek:
-- A ciklus kezdetén a múzeumpedagógia adta lehetőségeket építettük be a tananyagba. A redempciós emléknapon mindannyian kipróbálhattuk a tanításnak, tanulásnak ezt a színterét.
-- Egész tanévet átfogóan történt az ENI modulok kipróbálása is. Próbáltunk érdekes, a gyerekek életkori sajátosságaihoz, no és a tananyaghoz is igazodó modulokat választani.
-- A 2013/2014-es tanévtől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, majd a Karcagi Tankerületi Központ jóvoltából tanulóink ingyenes úszásoktatáson vesznek részt az Akácliget
Strandfürdőben, a Helyi Tantervbe beépítve.
-- A 2015/2016-os tanévtől a tagintézmény és a DSE (Diáksport Egyesület) együttműködése
jóvoltából a városban először indítottuk be az asztalitenisz oktatást testnevelés óra keretében, illetve szakköri formában. Ebben a Karcagi Asztalitenisz Sportkör maximális segítségét
élvezhetjük.
Két kutatásba is bekapcsolódott tagintézményünk.
-- „A matematikai szorongás pszichoszociális és szocioökonómiai tényezőinek következményes összefüggés vizsgálata és prevalenciájának feltérképezése Magyarországon” című, a
Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézet irányított mérésben közel 100 diákunk vett részt.
-- A másik nem szakmai, a levegő-, a víz minősége, a gyerekek egészségi állapotának összefüggéseit vizsgálja.
Témaheteket szerveztünk és valósítottunk meg.
-- Fenntarthatósági témahét fizika órákon került kipróbálásra a szaktanár irányításával 8. osztályban.
-- A Pénz7 témahéthez külső szakember érkezett (bankigazgató) és segítette a két 5. osztály
munkáját matematika órán.
-- Digitális témahét 3 osztályban került megvalósításra a digitális technikák lehetőségeinek
alkalmazásával.
-- Az alsósok csatlakoztak a Happy7 programsorozatába. A programok célja az ivóvízfogyasztás
népszerűsítése, illetve a cukros üdítők fogyasztásának csökkentése, esetleg elkerülése volt.
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Két éven át két tehetségazonosítási folyamat részesei lehettünk.
-- A MaTalent2 program pályázati céljainak megfelelően sor került az általános iskola 4. évfolyamon a tehetségazonosító módszertan és eszköztár segítségével, a matematikai tehetségek feltérképezésére és megismerésére. A kidolgozott módszertan és eszköztár használata
segíti a megfelelő tehetségfejlesztő programok kiválasztását a matematikai tehetségek számára. A pályázat célja volt ismételten: a matematikai tehetségazonosítás bevezetése legalább egy évfolyamon.
-- A JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat tehetséggondozó szakértője jóvoltából az 5-6. évfolyamosok és a Tehetségkörösök részt vettek a tehetségazonosítási eljárásban.
A szakmai munka mellett nagy hangsúlyt fektetünk tanulóink szabadidejének hasznos eltöltésére is. A szabadidős programok összeállítása során támaszkodtunk a DÖK segítségére,
és lehetőségekhez mérten bekapcsolódtunk a város kínálta programokba is. Álljon itt néhány
felsorolás, a teljesség igénye nélkül:
-- Évek óta szervezi meg alsó tagozatunk a „Betekintő” című – egész tanévet átölelő –, a beiskolázást elősegítő programsorozatot, mely bemutató órákat, interaktív kézműves foglalkozásokat (karácsonyvárás, húsvéti játszóház) foglal magába.
-- A szülői szervezet szervezésében és támogatásával évente két alkalommal rendezzük meg
hulladékgyűjtésünket, melyhez flakongyűjtés is párosult.
-- Hagyományos – minden évben megrendezésre kerülő – rendezvényeink ( kukorica fesztivál, mikulás, karácsony, farsang, Kováts majális, Bringasuli, stb.) minden évben nagy sikert
arattak a tanulók körében.
-- Minden tanévben kiemelt jelentőségű tagintézményünk névadójának tiszteletére szervezett ünnepségsorozatunk, mely már iskolánk falain is túlmutat. A Kováts Mihály Ünnepi
Hétre egész tantestületünk készül, koszorúzással, váltófutással, történelmi vetélkedővel.
A kiemelt, központi rendezvényünkön a tanulók színvonalas műsorának közreműködése
mellett részt vett és beszédet mondott Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, Kovács
Sándor, a JNSZ Megyei Közgyűlés elnöke, Dr. Téglás Gyula ezredes, dr. Papp Ferenc ezredes, Németh Szilárd István parlamenti államtitkár is. Az elmúlt években számos kiemelkedő közéleti szereplő tette tiszteletét ünnepi megemlékezésünkön:
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(Forrás: www.infokarcag.hu)
Tagintézményünk szoros kapcsolatot ápol Karcag város Önkormányzatával, intézményeivel, valamint a város oktatási intézményeivel, óvodákkal, általános – és középiskolákkal, civil
szervezetekkel. Kiemelten jó a kapcsolat a Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesülettel, a Kováts
Mihály Alapítvánnyal, melyek közreműködnek a hagyományápolásban, a Kováts-os Gyermekekért Egyesülettel, mely Laczik Dénesné elnök vezetésével nagyon jelentős segítséget nyújt a
DÖK működéséhez, az egyes programok és versenyek lebonyolításához, a gyerekek szabadidejének hasznos eltöltéséhez.
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Az elmúlt öt évben számos versenyen indultak tanítványaink. Közülük a legkiválóbb eredményeket a következő tanulók érték el:
Tanuló neve

Verseny neve

Helyezés

Felkészítő pedagógus

Kohári Emese Erzsébet „Biztonságos
megyei különdíj
közlekedés”-rajzverseny

Urbán Sándorné

Darók Hanna Abigél

megyei I. hely
országos XII. hely

Vargáné Törőcsik
Ágnes

Kis Lili,
Kisfürkész Országos
Darók Hanna Abigél, Természetvédelmi
Szatmári Ádám,
Verseny
Czinka Benjámin

XI. hely

Törőcsikné Magyar
Erika

Hunyadi Emese,
Szatmári Ádám,
Czinka Benjámin,
Tukarcs Ferenc

Balogh János
Nagykunsági –
Nagysárréti
Természetvédelmi
verseny

regionális III. hely

Törőcsikné Magyar
Erika

Szatmári Ádám,
Czinka Benjámin,
Tukarcs Ferenc

Pásztorok viselt dolgai

országos VIII. hely Törőcsikné Magyar
Erika

Darók Illés Dávid

Jedlik fizika verseny

országos III. hely

Lévainé Kovács Róza

Darók Illés Dávid

Fizika+

országos III. hely

Lévainé Kovács Róza

Ferenczi Máté

Fizika+

országos V. hely

Ecsedi Irén

Varga Petra

Varázstorony 3 fordulós VI. hely; legjobb
országos Vetélkedő
kísérletező

Lévainé Kovács Róza

Darók Illés Dávid,
Czinege Tamás,
Czombos István
Bence, Vadász Tímea

Öveges József
Kárpát-medencei
3 fordulós Országos
Verseny

megyei III. hely

Lévainé Kovács Róza

Czinege Tamás

Szép Magyar Beszéd
szépkiejtési Verseny

megyei I. hely;
országos bronz
jelvény

Keserűné Ébner
Tünde

Farkas Vivien, Hunyadi Emese,
M. Tóth Milán

Értékek, kincsek,
hagyományok a Kárpát
medencében című
Hungarikum vetélkedő

országos elődöntő
XI. hely

Lévainé Kovács Róza
Hunyadi Ildikó

Farkas Vivien,
Hunyadi Emese,
M. Tóth Milán,
Szatmári Ádám

Kutassuk közös kincseinket JNSZ Megyei
Hungarikum Vetélkedő

megyei II. hely

Lévainé Kovács Róza
Hunyadi Ildikó

Alapműveleti
Matematikaverseny

3. sz. táblázat
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A fenti táblázat az elmúlt öt év legkiemelkedőbb eredményeit, legeredményesebb tanulóinak nevét tartalmazza. Ezen kívül számos alsó és felső tagozatos tanulónk vett részt különböző
országos levelezős tanulmányi versenyeken magyar nyelv, irodalom, matematika, angol nyelv
tantárgyakból. A gyerekek felkészülését a versenyre a szülők mellett pedagógus kollégáink is
segítették.
Tagintézményünk védjegye a „KOVÁTS-TEHETSÉGPONT” működtetése

13. sz. grafikon
A Kováts-Tehetségpont megszámlálhatatlanul sok programot, természettudományos kirándulást (Eger, Tiszalök, Tiszadob, Debrecen, Aggtelek, Mosonmagyaróvár…), üzemlátogatást,
bemutatót szervezett tanulóink, partnereink nagy-nagy örömére és megelégedettségére mind
az öt tanévben. Többek között: tehetségnap, „Ki mit tud?”, fizikaköri kísérleti bemutatók. Minden évnek van egy természettudományos projektje. A 2018/2019-es évben pl. az „Őselemek:
föld, víz, tűz, levegő”.
Olyan versenyeket részesítünk előnyben, amelyek nem a tantárgyak anyagát kérik számon,
pl. kísérleti verseny, Hungarikum vetélkedők. Ezekben megyei, országos szintű eredményeink
is vannak. A hagyományos tanulmányi versenyek mellett rendezünk Sudoku-párbajt, erdei
csapatversenyt, tájfutást. Több osztályunkban tehetségazonosítást végeztünk, bekapcsolódtunk
tehetségmérésekbe. Munkánkat 2018-ban akkreditált kiváló Tehetségpont címmel ismerték el.
Szakmai vezetője Lévainé Kovács Róza intézményvezető-helyettes, aki rendezvények, konferenciák, műhelymunkák előadójaként népszerűsítette tehetséggondozó tevékenységünket.
Az öt év sok feladatot és sok örömöt is hozott tagintézményünknek. Méltán örültünk, ha elismerték munkánkat, és számítottak ránk. Megtiszteltetés számunkra, ha a Város, és Civil Szervezetek méltatják pedagógusainkat és a minket támogató, segítő embereket. Természetesen külön
örömmel tölt el bennünket, ha tehetséges, szorgalmas tanulóink is díjazásban részesülhetnek.
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Az elmúlt öt év díjazottjai, kitüntetettjei
Gyémánt diploma
Dobos Lászlóné nyugalmazott tanító
(2015.)
Arany diploma
Sipos Antalné nyugalmazott matematika-kémia-technika szakos tanár
		
(2016.)
Katona Mihályné nyugalmazott földrajz-rajz szakos tanár
(2017.)
Oktatási Miniszter Elismerő Oklevele:
(2015.)
Kiss-Pálné Czinege Anikó tanító
Keserűné Ébner Tünde magyar-történelem szakos tanár
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai díj
Soós Gézáné nyugalmazott történelem-testnevelés szakos pedagógusa
			
(2018.)
„Bonis Bona- A nemzet tehetségeiért” Életműdíj
Lévainé Kovács Róza a Kováts-Tehetségpont szakmai vezetője (2019.)
Karcag Város Kultúrájáért díj
Dorkovics Ágnes nyugalmazott magyar-történelem szakos tanár (2015.)
Karcag Város Sportjáért díj
Lévainé Kovács Róza matematika-fizika szakos tanár
intézményvezető-helyettes
(2018.)
Karcagért Emlékérem Lacik Dénesné a Kováts-os gyermekekért Egyesület elnöke
(2015.)
Kováts Mihály Emlékplakett
Pánti Ildikó önkormányzati képviselő
(2014.)
Hábel György erdőmérnök, nyugalmazott MÁV
főmérnök főtanácsos (+elhunyt 2016.)
(2015.)
Dr. Sánta József nyugalmazott főorvos a Városvédő- és Városszépítő
Egyesület alapító elnöke
(2016.)
Orvos-Tóth Endre a Kováts Mihály Huszárbandérium hagyományőrző,
strázsamester, szervező tisztje
(2017.)
Bene Sándor emeritus nagykunkapitányt
(2018.)
Dr. Varga Gyöngyi nyugalmazott középiskolai tanár a Kováts Mihály
Baráti Társaság Egyesület alelnöke
(2019.)
„Pedagógiai Modell az Egészségért” elismerés
Nyíriné Kátai Katalin tanító (schéfecskék” szakkör vezetője) (2019.)
„Az Év Tanára”
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Vassné Szűcs Edit és Vargáné Törőcsik Ágnes
Dedinszki László és Kiss Ferencné
Vassné Szűcs Edit és Némethné Tőkés Éva
Torkos Carmen és Vargáné Törőcsik Ágnes
Jobbágyné Ungvári Sára és Veres Zsigmondné
Hunyadi Ildikó és Nyíriné Kátai Katalin

(2014.)
(2015.)
(2016.)
(2017.)
(2018.)
(2019.)

Tanulóink elismerései
Iskoláért Emlékplakett
2014/2015. Deli Erika; Fekete Tünde;
2015/2016. Czinege Tamás; Czombos István Bence;
		
Darók Illés Dávid; Vadász Tímea Ildikó
2016/2017. Varga Petra
2017/2018. Ferenczi Sára; Ferenczi Máté; Molnár Edua
2018/2019. Koczka György
Bodó Díj

2015. Deli Erika Margit; Mátyus Anna
2016. Czinege Tamás; Czombos István Bence;
		
Darók Illés Dávid; Mándi Mihály Gábor
2017. Varga Petra; Bernáth Ibolya; Kökény Róbert
2018. Györfi Tímea; Molnár Édua; Szilvási Norbert
2019. Madar Dóra Petra
„Bármilyen tehetséged van, használd azt!
Az erdő is nagyon csendes lenne, ha csak azok a madarak
énekelnének benne, akik a legjobban tudnak énekelni.”
		
(Henry van Dyke)
Chrappánné Papp Ágnes
tagintézmény-vezető
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Melléklet:

Fotók az 5 év történéseiből
2014-2015 tanév
Molnár Anna matematikaverseny képei

Chéfecskék szakkör

2015-2016 tanév
Hulladékgyűjtés
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Ki mit tud?

2016-2017 tanév
Egészségnap

Majális
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2017-2018 tanév
Kerékpáros nap

Kukorica fesztivál

2018-2019
Farsang
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Rendhagyó énekóra a Muzsikás Együttessel
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Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézmény

I. A tagintézmény fő tevékenysége, feladatai
I. 1. A tagintézmény oktató – nevelő munkája
Mindennapi tervező munkánk során a köznevelési célokat a tanulóink igényeihez, a szülők
elvárásaihoz és a mi adottságainkhoz, lehetőségeinkhez igazítottuk.
A tervezés során érvényesítik pedagógusaink a NAT-ban és a Pedagógiai Programban meghatározott célokat, fejlesztendő területeket. A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél előtérbe helyezzük a tanulók tevékenykedtetését, állandó aktivitását biztosító módszereket, munkaformákat.
A tagintézményben preferált módszerek (pl.: IKT módszer, kooperatív módszer, projektmódszer) megjelennek tanóráinkon. Az osztálytermi szokások, kialakult szabályok segítik a
pedagógiai célok megvalósulását. A pedagógusok a tananyaghoz és a tanulócsoporthoz igazodó
optimális tanulási környezetet teremtenek (pl. elrendezés, taneszközök, a tanulók aktivizálása,
digitális tananyag alkalmazása interaktív táblák és Tablet használatával).
Kiemelt céljaink:
-- Szövegértés fejlesztése
-- Matematikai logika fejlesztése
-- Idegen nyelvi oktatás fejlesztése (ahol lehet csoportbontással)
-- Tanórai fegyelem javítása
Ennek érdekében:
-- tervszerű nevelő és oktató munkánk a tanulók alapkészségeit fejlesztette.
-- a pedagógusok kötelező óraszámához igazítva néhány osztályban csoportbontásban biztosítottuk az angol nyelv tanítását
-- a tanulók motivációjának fenntartásával igyekeztünk a tanórai fegyelmet javítani
Oktatás területén:
-- A pedagógiai munka eredményességének fejlesztésére.
-- A nevelés-oktatás eszközeivel sikeres hátránykompenzálásra, valamint tehetséggondozásra.
-- Az alapkészségek és –képességek fejlesztésére, biztos alapozásra.
Nevelés területén: Nagy hangsúlyt kívántunk fektetni: a tanulók egymás tiszteletére, az
együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra.
Pedagógusaink pedagógiai kultúráját az egyéni bánásmódra való törekvés, a gyermek, a tanuló elfogadása, a bizalom, a szeretet, az empátia, az életkornak megfelelő követelmények támasztása, a feladatok elvégzésének ellenőrzése és a gyermek, tanuló fejlődését biztosító sokoldalú, a
követelményekhez igazodó értékelés jellemezte.
I. 2. Tanórán kívüli tevékenységeink
Nagy gondot fordítunk arra, hogy minél többféle lehetőséget adjunk tagintézményünk tanulóinak személyiségük és tehetségük kibontakoztatására, segítséget adjunk a hiányosságaik
pótlására, és arra, hogy hasznosan töltsék el a szabad idejüket. Kézműves, rajz, Curie környezetvédelmi, digitális kompetencia szakköreink színesítik a palettát. Ezen kívül néptánc csoport-
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jaink, és az énekkarosok készülnek a fellépéseikre. Alsó tagozatos gyermekeink iskolaotthonos
képzésben részesülnek, ahol az órarendjükben a tanórák és a szabadidős programok váltakozva
szerepelnek. Külön odafigyelünk az SNI és BTMN gyerekek megfelelő fejlesztésére is a rehabilitációs órák megszervezésével. Emellett színes, változatos sporttevékenységeket biztosítunk
diákjainknak atlétika, kosárlabda, labdarúgás és szivacskézilabda sportágakban.
I. 3. Tagintézményünk tanulói összetételének adatai

Tanulói létszám

Számított létszám

Tanulói jogviszonya szünetel

Magántanuló

HH tanuló

HHH tanuló

Gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő tanulók

A tanév folyamán érkezett
tanulók

A tanévfolyamán távozott
tanulók

Mentesített tanulók száma

Lemorzsolódással veszélyeztetett
tanulók

Létszámadatok a 2018/2019. tanévben

193

215

4

6

20

37

48

12

9

11

15

Létszámadatok változásai 2015-2019 között:
Tanév

2014/2015.

2015/2016.

2016/2017.

2017/2018.

2018/2019.

Tanuló

193 fő

182 fő

185 fő

190 fő

193 fő

Melléklet 2/1.
A beiratkozást követően a jövő tanévi induló létszám várhatóan 198 fő lesz.
Biztató, hogy a létszámadataink emelkedő tendenciát mutatnak.
A hátrányos helyzetű tanulóink száma nőtt 6-tal, míg a halmozottan hátrányos helyzetűek
száma is ugyanígy nőtt 6-tal. Ez összesen 12-vel több nehéz körülmények között élő gyermeket
jelent, tehát több problémával kell szembenézni napi szinten.
48 tanulónk jelenleg rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, az előző tanévben
pedig 43-an voltak, tehát ez a szám is nőtt 5-tel.
Hátrányos helyzetű gyermekeink létszámadatai 2015-2019 között:
Tanév

2014/2015.

2015/2016.

2016/2017.

2017/2018.

2018/2019.

HH tanulók

18 fő

11 fő

11 fő

14 fő

20 fő

HHH tanulók

32 fő

30 fő

32 fő

31 fő

37 fő

Gyermekvédelmi
kedvezményre jogosultak

90 fő

34 fő

61 fő

43 fő

48 fő

Melléklet 2/2.
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Sajátos nevelési igényű gyermekeink száma 19, ami tavaly 16 volt, nőtt a létszám 3 fővel, ez
a tendencia is évről-évre folyamatos növekedést mutat. A beilleszkedési tanulási magatartási
nehézséggel küzdő tanulók pedig 19-en vannak, létszámuk az előző tanévben is 19 volt, ez nem
változott.
Sajátos nevelési igényű gyermekeink létszámadatai 2015-2019 között:
Tanév

2014/2015.

2015/2016.

2016/2017.

2017/2018. 2018/2019.

SNI tanulók

11 fő

8 fő

12 fő

16 fő

19 fő

BTMN tanulók

18 fő

20 fő

20 fő

19 fő

19 fő

Melléklet 2/3.
A lemorzsolódásra veszélyeztetett tanulóink száma 15 fő, ez az adat jelentősen csökkent az
előző tanév végihez képest, hiszen akkor 20 fő volt. 2017-ben már csökkent 1-gyel, és 2016-ban
is csökkent 1 fővel, tehát apró javulás elmondható.
Lemorzsolódásra veszélyeztetett gyermekeink létszámadatai 2015-2019 között:
5. osztály

6. osztály

7. osztály

8. osztály

Összes
tanuló

2014/2015. félév

4

4

9

4

21

2014/2015. tanév vége

5

4

9

4

22

2015/2016. félév

3

4

7

6

20

2015/2016. tanév vége

4

4

7

6

21

2016/2017. félév

2

6

7

3

18

2016/2017. tanév vége

2

7

6

3

18

2017/2018. félév

0

3

9

5

17

2017/2018. tanév vége

0

5

9

6

20

2018/2019. félév

2

1

6

7

16

2018/2019. tanév vége

2

1

6

6

15

Melléklet 2/4.

II. Személyi, tárgyi feltételek alakulása
II. 1. Személyi feltételek alakulása
A tagintézmény engedélyezett létszámkeretében az elmúlt 5 évben nem következett be jelentős változás.
2018/2019. tanévben
Alkalmazotti létszám: 23 fő
Betöltött pedagógus álláshelyek száma: 18 fő
1 fő tagintézmény-vezető
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Óraadók: 3 fő (kémia, BTMN fejlesztés, SNI fejlesztés)
áttanító pedagógusok: 3 fő (vizuális kultúra, fizika, SNI fejlesztés,
utazó gyógypedagógus 1 fő: szomatopedagógus - mozgásfejlesztés.
Egyéb munkakörök:
Kisegítő dolgozó: takarító 2 fő, karbantartó 1 fő
Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörök:
- gyógypedagógiai asszisztens: 0,5 fő, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 0,5 fő
Közcélúak foglalkoztatása: 2 fő karbantartó volt az idén 2019. 02. 28-ig.
A személyi feltételek létszámadatai 2015-2019 között:
2014/2015. 2015/2016. 2016/2017. 2017/2018. 2018/2019.
Alkalmazotti létszám

21

23

23

23

23

Pedagógus

17

19

19

19

19

Óraadó pedagógus

1

1

2

4

3

Áttanító pedagógus

5

1

2

2

3

Áttanító pedagógusaink

4

4

4

3

5

Kisegítő dolgozó

3

3

3

3

3

Nevelő és oktató munkát
közvetlenül segítő
munkakörök:
gyógypedagógiai
asszisztens: 0,5 fő,
gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős 0,5 fő

1

1

1

1

1

Közcélúak foglalkoztatása:

12

12

8

8

2

Nyugdíjba vonult

2

0

1

2

1

GYES-en van

0

1

1

1

0

Távozott

0

2

1

2

1

Érkezett

1

5

3

4

1

II. 2. Tárgyi feltételeink
-- Épületek száma: 3
-- Tantermek száma: 14
-- Az iskola saját tornacsarnokkal, sportpályával, teniszpályával és szép, nagy füves udvarral
is rendelkezik.
Melléklet IV.
Az intézmény 8 évfolyamos általános iskolaként 1957 óta működik, két éve 60 éves évfordulót
ünnepelhettük. Ezért épületeink erősen elhasználódtak, folyamatos karbantartást, felújítást igényelnek. Az épületek korából és állagából következően jelentős felújításra lenne szükség, hiszen
idővel elhasználódott sok minden. Jelentős kockázatot jelent több helyen, mert folyamatos a
beázásunk, a villanyvezetékek nem bírják a megnövekedett áramfelvételt, a kazánjaink sorra
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felmondják a szolgálatot, a szigetelés pedig gazdaságilag célszerű lenne. Indokolt ezért a tető
cseréje, a nyílászárók cseréje, a villanyhálózat és a fűtés korszerűsítése, valamint a falak szigetelése tagintézményünkben.
A köznevelési törvényben kötelezően előírt taneszközökkel rendelkezik az iskola, megóvásukra nagy figyelmet fordítanak az intézmény dolgozói.
A működési feltételeinket a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ biztosította.
Iskolai életünket támogatja a tagintézményünk alapítványa, a Szülők Közössége, valamint a
Diáksport Egyesülete.
II. 2. 1. Megvalósult karbantartások, beruházások
2014/2015-ös tanévben
A Kiskulcsosi Általános Iskola Fejlesztéséért Alapítványa a gyermekek számára kültéri játékrendszert vásárolt az iskola füves területére 928.878 Ft értékben.
Beszerzések, karbantartási anyagok, szolgáltatások: 1.172.216 Ft
2015/2016-os tanévben
A Kiskulcsosi Általános Iskola Fejlesztéséért Alapítványa a gyermekek kerékpárjainak biztonságos elhelyezése érdekében kerékpártárolót készített 788.000 Ft értékben.
Az építkezéshez a Városgondnokságtól kaptunk segítséget.
A nyár folyamán 3 technikai dolgozónk a 8 közfoglalkoztatottal együtt folyamatosan dolgoztak, felújítást, karbantartást bonyolítottak le az épületeken.
Beszerzések, karbantartási anyagok: 658.124 Ft
Szolgáltatások: 215.445 Ft
2016/2017-es tanévben
Felújításra került a tornaterem burkolata, amelyet a Karcagi Sportegyesület pályázatával,
Karcag Város Önkormányzatának segítségével, valamint a szülők támogatásával.
Az öltözők is új burkolatot kaptak, és a felső tagozat valamennyi parkettás tantermének a
felújítására, csiszolására, lakkozására is sor került.
A természettudományi szaktanterem linóleum burkolatát is kicserélték.
Beszerzések, karbantartási anyagok: 1.285.995 Ft
Szolgáltatások: 2.189.332 Ft
2017/2018-as tanévben
A nyár folyamán az iskola több tantermét, a tornateremet, az öltözőket, a tanári szobát, a
folyosót, a mellékhelyiségeket ki tudtuk meszelni.
Hideg – meleg vizes falikút felszerelésre került mindegyik épületünkbe az ÁNTSZ előírásának megfelelően.
Beszerzések, karbantartási anyagok: 1.328.074 Ft
Szolgáltatások: 365.051 Ft
Iskolabútorok érkeztek: Minden tanterembe tanulói padok, székek, szekrények, táblák, ezen
kívül a felső tagozat tanári szobájába tanári asztalok, székek.
Karbantartáshoz szerszámkészleteket, fémlétrát, fűnyírógépet, mosógépet, takarítógépet kaptunk.
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2018/2019-es tanévben
2018. október 10-én átadásra került az alsó tagozat épületének mellékhelyisége, és a tanítók
számára új tanári szoba. A beruházáshoz a fenntartó biztosította az anyagi fedezetet, valamint
a szülők által szervezett Műsoros Est bevétele nyújtott még további támogatást.
Beszerzések, karbantartási anyagok: 1.904.375 Ft
Szolgáltatások: 1.446.612 Ft
Iskolabútorok érkeztek: A tantermekben minden régi szekrényt lecseréltünk.
Ezen kívül a folyosókon a tanulók kabátjuknak, csere cipőjüknek zárható tároló szekrényt
kaptak. Az alsó tagozat tanári szobájába is új tanári asztalok, székek kerültek.
II. 2. 2. Pályázati forrásokból megvalósuló programjaink
2014/2015-ös tanévben
-- TÁMOP 6.1.2.A-14/1. pályázata – TIE – Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztési Program.
Célja az egészségtudatos életvitelt támogató élethelyzeteket befolyásoló pozitív közösségi
minták elterjesztése. A színes, változatos programokon kívül még sportszereket és egyéb
hasznos felszerelést is kaptunk.
-- Határtalanul program: Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Emléknapján 18 hetedikes
diák és 2 kísérő pedagógus indult felfedezni a Felvidék történelmét, nevezetességeit, szépséges tájait, állat- és növényvilágát, az itt élő magyarok életét, szokásait.
Mindezt a Határtalanul pályázat segítségével tudtuk megvalósítani három napon át.
-- „Az egészséges család” projekt: A projekt célja az volt, hogy vizsgálja az étkezési szokásokat, népszerűsítse, illetve növelje a friss zöldség-gyümölcsfogyasztást elsősorban az alacsony jövedelemmel rendelkezők körében.
A programban az 5. osztályos tanulóink vettek részt.
-- Út a szakmaválasztáshoz- TÁMOP- 2.2.7. A-13/1-2013-0001 c. kiemelt projekt
A program célja, hogy a 8. évfolyamon tanuló fiatalok pályaválasztását elősegítse oly módon, hogy őket pályaorientációs programokkal, ösztöndíj- és mentori támogatással a lehető
legtovább az oktatási rendszerben való aktív és eredményes részvételre, kifejezetten a szakiskolai/szakközépiskolai képzésbe történő bekapcsolódásra ösztönözze.
A pályázatban 3 tanulóval, 2 mentorral vettünk részt.
-- MACIKA Pályázat - „Út a középiskolába”: Célja a hátrányos helyzetű 7. 8. osztályos tanulók
iskolai sikerességének elősegítése, ebben a tanévben 3 tanuló vett részt ezen a pályázaton.
-- Erzsébet tábor program: 2015. 06. 28-08. 21-ig 7 táborban 7 pedagógus felügyeletével 70
gyermek táborozhatott szinte ingyenesen Zánkán.
-- Bozsik Program: A tanulóknak edzést és versenyzési lehetőséget biztosított, szép eredményeket értünk el. A szertárunk tovább gazdagodott mezekkel, labdákkal.
-- Dobd a kosárba! Rendszeres versenyeken mérhették össze tudásukat tanulóink.
-- A program 15 db kosárlabdát és két darab kosárpalánkot biztosított a gyakorláshoz.
2015/2016-os tanévben
-- Ökoiskola cím elnyerése: A Cím azon nevelési-oktatási intézményeknek elismerése, amelyek
intézményi keretek között átgondoltan, rendszerszerűen és mindennapi gyakorlatként foglalkoznak a környezettudatossággal, a fenntarthatóságra neveléssel, a környezeti-, és egészségneveléssel. Az Ökoiskola címet 2016. január 1-től 2018. december 31-ig időtartamra nyertük el.
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-- Erzsébet tábor program: Ebben a tanévben 20 diák, 2 felnőtt a zánkai helyszínen, az
„Igazolt hiányzás” pályázati lehetőséggel üdülhetett szinte térítésmentesen.
-- Napközi Erzsébet-tábor: Tagintézményünk 41 gyermekkel és 4 pedagógussal vett részt a
pályázatban. Táborunk komplex tábor, melyben sport, egészséges életmód, környezettudatosság, hagyományőrzés, kézművesség, önismeret is megjelenik. 1 napon buszos kirándulásra utazunk a poroszlói Ökocentrumba.
-- A TIOP 1.1.1-12/1-2012-0001 Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban című pályázat keretében a következő fejlesztésekben részesült a tagintézményünk:
-- hálózatépítés (2014.10.09.)
-- 10 db HP 455 tanári notebook (2014.10.14.)
-- 16 db tanulói Lenovo Pc és Samsung monitor (2014.10.14.)
-- 5 db Epson EB-580 tárgyalótermi projektor (2014.10.14.)
-- 5 db interaktív tábla, smart board SBA-V hangrendszer (2015.12.07.)
-- 5 db SNI fejegér szett (2016.12.07.)
-- 8 db Direkt tanulói válaszadó rendszer (2016.12.07.)
-- 1 db Nyelvi labor rendszer szoftver (2016.12.07.)
-- 1 db Kompetencia fejlesztés szoftver 21 gépre (2016.12.07.)
2016/2017-es tanévben
-- Útravaló ösztöndíjprogram” 1 tanulóval 1 mentor tanár felkészítésével sikeres pályázatot
valósított meg.
-- Határtalanul! program keretében 2017. június 4 - 6. között Szepsibe, testvérvárosunkba
látogatott 12 gyermek és 2 fő pedagógus.
-- Erzsébet-tábor – Zánka: Ebben a tanévben 20 diák, 2 felnőtt utazott a zánkai helyszínre, - Élménytábor - KISKULCSOSIAK ZÁNKÁN címmel.
-- Nyári Napközi Erzsébet-tábor: A nyári szünetében 2 hetet táboroztattunk 5 - 5 pedagógussal június 3. hetében 50, majd a 4. hetében 47 gyerekkel.
-- A Matehetsz a Tehetségek Magyarországa projekt keretében csoportos tehetségsegítő tevékenységek (népi mesterségek témában) megvalósítását biztosította.
2017/2018-as tanévben
-- Útravaló ösztöndíjprogram: 2 tanuló 2 mentor pedagógussal sikeresen vett részt.
-- Határtalanul! 2017 – program: A pályázat keretében jutottunk el Dél- Erdélybe 24 hetedik osztályos gyermek 2 pedagógus kíséretével, hogy a nemzeti összetartozás jegyében
megismerkedjünk a szórvány magyarság életével, történelmével, kultúrájával, személyes
tapasztalásokat szerezhessünk a külhoni magyarságról, azokról a dolgokról, melyeket a tanórákon könyvekből, interneten megismertünk.
-- A Matehetsz a Tehetségek Magyarországa projekt keretében csoportos tehetségsegítő tevékenységek (zeneművészet témában) megvalósítását biztosította.
-- Digitális környezet a köznevelésben támogatása: 5.633.375 Ft.
-- Az infrastrukturális feltételek biztosítására
-- Pedagógiai módszertani elemekre
-- Erzsébet- karácsony rendezvényére vittük el tanulóinkat decemberben.
-- „Esély Budapest Alapítvány” – Tatai táborban 2018.06.18-23-ig 15 diák és 1 kísérő pedagógus utazhatott.
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-- EFOP-3.3.5-17 „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi
Program” kísérleti megvalósítása projekt lebonyolításában tantestületünkből 10 pedagógus aktívan vett részt. A pályázat keretében 100 gyermek különböző tematikájú Napközis
táborban szórakozhatott – Környezetvédelem, természetismeret, Nemzeti és kulturális
identitás, Sport és egészségnevelés, Művészeti nevelés témákban. A pályázat segítségével 22
tanuló idegen nyelvi, bentlakásos táborban Mátrafüred - Sástón volt.
2018/2019-es tanévben
-- Az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 Digitális kompetencia fejlesztése pályázat keretében
minden pedagógus notebookot kapott. A pályázat keretében képzéseken veszünk részt, a
tanulás-tanítás pedagógiai módszertanának megújítása érdekében. WiFi eszközök és router bővítések történtek intézményünkben, továbbá az Eduroam szolgáltatáshoz történő
hozzáférés is biztosított.
-- EFOP-3.2.3-17-2017-00062 Digitális környezet kialakítása című pályázat keretében
-- 1 laptopot,
-- 4 interaktív táblát,
-- 4 Epson EB-U05 FHD projektort,
-- 1 interaktív kijelzőt,
-- 52 tabletet, a hozzá tartozó töltő-tároló eszközzel
-- 2 routert szereztünk be.
Ehhez kapcsolódóan szoftverek is telepítésre kerültek. 36 Eset NOD32 vírusirtó, 38 Netsupport DNA EDU Pack interaktív oktatási alkalmazást és 14 Adobe Acrobat PDF-megjelenítő, szerkesztő programot telepítettünk.
EFOP-3.2.4 projekt keretgében 2019. 07. 11-én interaktív panel lett üzembe helyezve.
Három Wifi készülékkel rendelkezik iskolánk, melyeket úgy szereltünk be, hogy az interaktív táblával rendelkező termekben elérhető legyen az internet. A felső tanári szoba, az
alsó tanári szoba és az alsó 9. teremben találhatók a készülékek. A mikrohullámú internet a
megnövekedett adatforgalmat, internethasználatot szolgálja ki.
-- Útravaló ösztöndíjprogram: Az idén 9 tanuló 4 mentor tanár segítségével vett részt a
programban.
-- Határtalanul! 2018 – program: 2019. június 4-6. között valósult meg a hetedik osztályosok Felvidéki utazása, ahová 22 gyermek és 3 pedagógus juthatott el.
-- MATEHETSZ: Célja a tárgykultúra szerves részét képező kézművesség hagyományainak
megőrzése, ápolása és továbbvitele, értékeinek bemutatása, népszerűsítése. 70 diák és 25
szülő bevonásával valósítottuk meg programjainkat.
-- Erzsébet- karácsony rendezvényére vittük el tanulóinkat decemberben.
-- EFOP-3.3.5-17 „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program” kísérleti megvalósítása projektben 10 pedagógus irányításával 122 gyermek
különböző tematikájú Napközis táborban vehetett részt –Nemzeti és kulturális identitás,
Sport és egészségnevelés, Művészeti nevelés témákban.
A pályázat segítségével 22 tanuló Sopronba utazott, ahol az angol nyelv tanulásával színesítve nagyon kellemesen tölthettek el 6 napot.
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III. Fontosabb eredmények, események tagintézményünk működésében
III. 1. Hagyományok intézményünk életében
Tagintézményünk szép hagyományokkal rendelkezik - ide sorolhatók az ünnepélyek, megemlékezések, különféle rendezvények, versenyek, amelyek megőrzését, továbbvitele fontos az
iskola, az iskolai közösség fennmaradásának, jövőjének szempontjából.
Minden tanévben megvalósult programjaink:
-- Tanévnyitó ünnepség
-- Kiskulcsosi Hét programjai
-- A magyar népmese napja vetélkedő
-- Zenei Világnap megemlékezés a Kiskulcsosi Templomban
-- Aradi vértanúk napja - megemlékezés, koszorúzás
-- Megemlékezés 1956. október 23-ról
-- Iskolanyitogató programjaink
-- Egészségnevelési hónap programjai
-- Családi mesevetélkedő
-- Városi bábkészítő pályázat
-- Kiskulcsosi Alapítványi Műsoros Est
-- Adventi hangverseny Kiskulcsosi templomban
-- Mikulás ünnepségek
-- Karácsonyi ünnepség
-- Magyar Kultúra Napja
-- Farsang
-- Városi népdaléneklési verseny
-- Március 15-i ünnepség
-- Költészet Napja
-- Városi környezetismereti verseny
-- Kiskulcsosi Kavalkád
-- Ballagás
-- Tanévzáró ünnepség
III. 2. Tanulmányi versenyek
-- Országos szintű eredményt értek el 3 osztályos tanulóink ebben a tanévben a Curie környezet-védelmi versenyen.
-- Megyei helyezéseket hoztunk több éven keresztül a „Szép magyar beszéd”, IV. Jász-Nagykun Megyei Versmondó versenyen, Angol nyelvű versmondó versenyen.
-- Szép eredményeink vannak a városi matematika, a vers-és mesemondó, helyesíró, történelem, angol nyelvi, rajz, irodalmi versenyeken.
III. 3. Sportversenyek
-- Országos szintű eredményt értek el tanulóink duatlon sportágból.
-- Megyei helyezéseket hoztunk duatlon, atlétika, kosárlabda, labdarúgás sportágakból.
-- Városi versenyeken duatlon, atlétika, kosárlabda, kézilabda, labdarúgás sportágakból kiemelkedő eredményeket értek el tanulóink az elmúlt 5 évben.
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III. 4. Nemzetközi kapcsolatunk
2002 óta testvérvárosi kapcsolatot ápol tagintézményünk a Szepsi város Boldog Salkaházi
Sára Magyar Tannyelvű Egyházi Óvoda, Alapiskola, Gimnázium diákjaival és tanáraival – évente legalább egyszer megrendezzük közös programjainkat. Az idén – és több éven keresztül - a
Nemzeti Összetartozás Napjára szervezett Határtalanul! program gördülékeny lebonyolításában számíthattunk rájuk. Fontosnak tartjuk a Felvidéki iskolával való kapcsolat ápolását, mindannyian feltöltődünk ezektől a közös élményektől. A találkozók és közös programok segítségével lehetőség nyílik egymás kultúrájának, szokásainak, mindennapi életének megismerésére,
a tantárgyi ismeretek kibővítésére. Közös baráti találkozókat tartunk, ahol komoly szakmai
műhelymunka folyik, betekintünk egymás oktatási rendszerébe, módszertanába, technikai feltételeibe, szokásaiba.
Ezen kívül pedig sportversenyeket és kirándulásokat szervezünk közösen a gyermekeinknek.
Futóné Szabó Margit
tagintézmény-vezető
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Mellékletek
1. számú melléklet Fotók tárgyi feltételeinkről

Alsó tagozat épülete

Felső tagozat épülete
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Tornaterem

Sportpálya
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2. számú melléklet Diagramok a létszámadatokról
2/1.

2/2.
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2/3.

2/4.
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3. számú melléklet: Rendezvényeink képekben

Évnyitó Kiskulcsoson

Farsangi felvonulás
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Karácsonyi műsor

Kiskulcsosi Műsoros Est
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Határtalanul! program Szepsiben

Iskolanyitogató
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Sportolóink
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Kiskulcsosi Kavalkád
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Adventi hangverseny a Kiskulcsosi templomban

Ballagás Kiskulcsoson
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4. számú melléklet: Beruházások megvalósulása képekben

Játékrendszer

Kerékpártároló átadása
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Tornaterem burkolatának felújítása
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A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolai Tagintézménye
„Az igazi művészet az emberiség emelkedésének egyik leghatalmasabb eszköze,
s aki ezt minél több embernek hozzáférhetővé teszi, az emberiség jótevője.”
(Kodály Z.)
2014. szeptember 1-től a művészeti iskola a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolai Tagintézményeként működik.
A művészeti iskolában folyó oktató- nevelő munka során a szakmai alapok megteremtése
mellett a gyermekek készség- és képességfejlesztését, ismereteik gazdagítását, személyiségük
formálását is alapvető célként kezeljük, a követelményeket a gyermek életkori fejlődési jellemzőihez igazítjuk. A művészetek által olyan pozitív élményeket élnek meg növendékeink, amelyek alakítják esztétikai szemléletüket, kommunikációs képességüket, az értékes alkotások iránti
igényt. Ezek a tulajdonságok segítik a művészetek, a későbbiekben a munkavállalás területén az
eredményes szereplésben őket, illetve növendékeink nagy arányban lesznek művészetpártoló,
művészeteket kedvelő amatőr zenészek, hallgatók, kiállítás látogatók.
A művészeti nevelésünk alapja egyrészről az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadása, az értékmegőrzés formáinak kialakítása. A tanulók
élményszerűen tapasztalják meg a művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét, valamint
azokat a kifejezési formákat, amelyek a zene- és képzőművészetben jelen vannak. Fontos másrészről a társas együttmuzsikálás örömének kialakítása, hogy hosszú időn keresztül, akár felnőttként a városi együttesekben is folytatható legyen a folyamat.
Tagintézményünk nem kötelező oktatási intézmény, a beiratkozó tanulók saját indíttatásból,
egyéni kultúrájuk bővítése céljából kezdenek el művészeteket tanulni. Iskolánkban a gyerekek,
fiatalok és felnőtt növendékek megtalálhatják az érdeklődési körükhöz legközelebb álló művészeti ágat. Tagintézményünk tanulói elsősorban a városi általános iskolák diákjai közül kerülnek
ki. Szép számmal vannak jelen a tanszakokon középiskolások és a környező településekről is járnak hozzánk a zenei-, illetve képzőművészeti tárgyakat tanulni vágyók. A magánének tanszak
munkájában a specifikus hangképzési követelmények miatt, több 22 év feletti növendék is részt
vesz. Néhány tanszakon tanulnak óvodás gyerekek is, tehát életkort tekintve széles a skála.
Zeneművészeti ágon a klasszikus zene műfajban a következő szakokon van lehetőség tanulmányokat folytatni iskolánkban:
-- fafúvós tanszak: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon;
-- rézfúvós tanszak: trombita, vadászkürt, tenor- és baritonkürt, harsona, tuba;
-- vonós tanszak: hegedű, brácsa, gordonka és nagybőgő;
-- akkordikus tanszak: gitár, ütőhangszerek;
-- billentyűs tanszak: zongora;
-- vokális tanszak: magánének;
-- zeneismeret tanszak: szolfézs- zeneelmélet, zeneirodalom;
-- kamarazene tanszak.
A népzene keretein belük vonós- és tekerő tanszakon népi hegedűt és népi bőgőt tanulnak
a növendékek.
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A zenei tárgyakat az átlagos képességű tanulók „A” tagozaton tanulják. A „B” tagozatosok a
kiemelkedő képességű növendékek. Ezen tanulók emelt szinten és óraszámban végzik zenei tanulmányaikat, munkájukat, fejlődésüket a tanszakvezető és az iskolavezetés is kiemelten kezeli
és figyelemmel követi, minden lehetséges támogatást megadva számukra.
Az Erkel tagintézmény életében kiemelkedő helyet foglal el az egyéni főtárgy órák mellett,
a társas zenélés formáinak a kialakítása, a közös együttmuzsikálás. A kamarazenélés, énekkari
munka során szerzett tapasztalatok az élet minden területén jól alkalmazható erőforrást nyújtanak és már gyermekkorban kimutatható személyiségformáló ereje. Fegyelemre és toleranciára
nevel, barátságok alakulnak ki, nem utolsó sorban az előadói művészettel járó feszültségeket
is oldja. Ezeknek is köszönhető, hogy iskolánk nagy hangsúlyt fektet a kamarazenei együttesek működtetésére. Aki eljut a társas muzsikálás szintjére, tovább marad iskolánk tanulója és
többen felnőttként sem szakadnak el az amatőr zenéléstől. Bizonyítja ezt az is, hogy a városban
működő zenekarban és kórusban sok zeneiskolából kinőtt tanuló tevékenykedik.
Képzőművészeti ágon képzőművészet tanszak működik, ahol a grafika, rajz, festészet és
mintázás alapjait tanulják elsősorban a tanórákon a gyerekek.
A képzőművészet tanszakon tanulók fantáziájukat kibontakoztatva ismerkednek meg a képi világgal és kifejezéssel, ennek segítségével végzik kreatív tevékenységüket, és ezzel alapozzák meg a
művészi igényű szakmai munkát. A vizuális gondolkodás és kifejezőkészség fejlesztésével a grafika
és festészet által feldolgozásra kerülnek az élmények és ismeretek, mindez pedig a pozitív lelki tulajdonságok megerősítéséhez vezet. A csoportos foglalkozások által megismerkedhetnek az értékmegőrzés és értékteremtés lehetőségével. Az alkotás elkészítésénél felhasználhatják népművészeti
és művészettörténeti ismereteiket. Ez a tevékenység fogékonnyá teszi a gyerekeket a különböző
társadalmi és művészeti problémákra, és alkalmassá a kulturált véleménynyilvánítás kialakítására.
Az elmúlt másfél évtized alatt városi kiadvány borítójához készítettek illusztrációt a tanszak tanulói, rajzpályázatokon, országos versenyeken szerepeltek szép eredménnyel.
A művészeti iskolai foglalkozásokat térítési-, illetve tandíjfizetési kötelezettségvállalás mellet
vehetik igénybe a tanulók. A hátrányos-, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, valamint a sajátos nevelési igényű növendékek egy csoportja ingyenesen tanulhat a művészeti iskolában. Személyes és szociális képességeik fejlődésére, változására pozitív hat a művészetekkel
való ismerkedés és szoros kapcsolat.
Az alapfokú évfolyamok (1-6. o.) elvégzése után a tanuló kérheti alapvizsga letételét. Ez követelménye a művészeti iskolában való továbbhaladásának (4 továbbképző évfolyam). Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészeti iskola utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen
elvégezte és a vizsgára jelentkezett. A vizsgák szóbeli és/vagy írásbeli, illetve gyakorlati részből állnak.
Iskolánk épít a hagyományokra, több olyan rendezvényünk van, melyet évről-évre megrendezünk. Ezen alkalmakon fontos a művészeti ágak együttműködése, szerepelnek a különböző
művészeti ágak tanulói, alkotásaik. A következő iskolai rendezvények mondhatók hagyományos programoknak tagintézményünkben:
-- Zenei Világnapi hangverseny
-- Erkel hangverseny
-- Karácsonyi hangverseny
-- növendék hangversenyek
-- tanszaki hangversenyek, amelyek remek alkalmat adnak arra, hogy a zenei oktatásban részesülő tanulóink, csoportjaink megmutassák képességeiket, tehetségüket.
-- Szabadtéri koncert/ Művészeti kavalkád
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Több alkalommal rendeztünk népdalkaraoke versenyt tanulóinknak, a legutóbbi ilyen sikeres
rendezvények az „Adj hangot!”, illetve az „Adj még hangot!” minősítők voltak.
Kétévente rendezzük meg művészeti tagintézményünkben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Vonós Verseny, melyre a szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ illetékességi területéhez tartozó
művészeti iskolák vonós növendékei nevezhetnek.
2019-ben második alkalommal rendeztünk nyárindító zenés szakmai programokat az iskolásoknak. „Nyárra hangolódó” címmel a Diákönkormányzatot segítő tanár kreatív közreműködésével 3 napos szünetindító foglalkozás sorozatot szerveztünk tanulóinknak 2018-ban, idén
pedig debreceni színházlátogatással egybekötött szakmai kirándulással, valamint „Hangszersimogató” foglalkozásokkal indult a szünidő.
Hagyomány, hogy a tanévben végzett kiemelkedő munkája elismeréseképpen a tanévzáró
ünnepségen elismerő oklevelet vehetnek át tanulóink, pedagógusaink. Az alapítás óta a következők vehették át az elismerő oklevelet: „Az év ifjú képzőművésze”: Simon Olivér (2017); „Az
év ifjú muzsikusa”: Darók Illés Dávid (2016), Székely Lea (2017), Kovács Balázs (2018), Tóth
Luca (2019); „Az év pedagógusa”: Zbiskó Zoltánné (2016), Dudás Enikő (2017, 2019), Urbánné Tóth Klára (2018).
A hosszú éveken át művészeti iskolában tanuló, kiemelkedő eredményeket elért, iskolánkból
„elballagó” növendékeink, pedagógusaink Erkel Díszoklevél kitüntetésben részesülnek. Az oklevelet a következő búcsúzók vették át: Darók Illés Dávid, Fazekas Enikő, Tóth Tina (2017);
Pesti Zsófia Erika, Péntek Tímea (2018); Hidi János /pedagógus/ (2018); Barkóczi Boglárka,
Czinege Lajos, Kovács Luca, Tótkomlósi Edina Eszter, Vinis Máté (2019).
Az intézmény külső kapcsolatai
Tagintézményünknek érdekében áll a partnerközpontú szemlélet erősítése, hiszen a partnerek elégedettsége, az együttműködés eredménye a versenyképesség. Elengedhetetlen, hogy az
intézmény fenntartója és növendékeink szülei elégedettek legyenek iskolánkkal, a pedagógusainkkal, alkalmazottainkkal, a nálunk folyó szakmai munkával. Iskolánk jövője elsősorban e két
partnerrel való jó együttműködésen múlik.
A város oktatási, nevelési intézményeivel sokrétű az együttműködésünk. Több olyan növendékünk van, akik rendszeresen fellépnek iskolájuk, óvodájuk rendezvényein, az intézmények vezetői, nevelői, pedagógusai pedig segítenek bennünket a beiskolázásban. Közös
programjaink közül néhány: Roma Projektnap, Évszakköszöntő koncertek, Zenemanók koncertsorozat.
A városi önkormányzattal a fenntartóváltás után is megmaradt a jó kapcsolat. A művészeti iskola rendszeresen szolgáltat kulturális műsort a városi rendezvényeken. Nevelőtestületünk
tagjai és növendékeink részt vettek a város kulturális eseményein, ha szükség volt rá, közreműködőként is (pl.: Magyar Kultúra Napja, Nemzeti Összetartozás Napja, Redempciós megemlékezés, Sportolók köszöntése, stb).
A Déryné Kulturális-, Turisztikai-, Sportközpont és Könyvtár biztosít helyet iskolánk nagyobb rendezvényeihez. Rendszeresen kap tagintézményünk felkérést, hogy kiállítás megnyitókon, a központ saját csoportjainak rendezvényein zenei műsorszámokkal közreműködjünk.
A Györffy István Nagykun Múzeum a Múzeumok éjszakája rendezvényhez kért zenés produkciókat.
A Tűzoltósággal is aktív kapcsolatunk van, fellépnek növendékeink a Mikulás ünnepségükön, valamint a Megyei Tűzoltó Napon is szerepeltek.
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A szociális intézmények (Idősek Otthona, Szociális Otthonok, Gólyafészek) is rendszeresen
kérik iskolánk tanulóinak, pedagógusainak fellépését rendezvényeiken. (pl.: karácsonyi ünnepség, Idősek világnapja stb.)
A Pedagógiai Szakszolgálat megyei szakmai napján léptek fel növendékeink és a tanáraik.
Az egyházi szervezetekkel szintén gyümölcsöző az együttműködésünk.
Az egészségügyi intézmények is gyakran kérnek művészeti produkciókat. Részt vettünk a
kórház avató ünnepségen, megyei egészségnapon, országos gyógyszerész konferencián is.
A helyi média (televízió, újságok és rádió) és az internet fontos információ átadó közeg. Az
iskolánk iránt érdeklődők tájékozódhatnak fontosabb eseményeinkről, rendezvényeinkről,
beiskolázásunk időpontjairól, összegezve a művészeti iskola életéről.
Tagintézményünk szakmai kapcsolatokat ápol egyéb művészeti intézményekkel (pl.: a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium; a kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei
Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola; a szolnoki Bartók
Béla AMI). A már- már hagyományosnak mondható Regionális „B- tagozatos” nyílt napon minden évben részt vesznek növendékeink Debrecenben. Ezek a lehetőségek nagyfokú motivációt
és fejlődési irányt jelentenek a növendékek számára.
A Megyei Tehetséges Zeneiskolás növendékek hangversenye minden évben megrendezésre kerül Szolnokon. A rendezvényre a megye művészeti intézményeiben tanuló, legjobb eredményeket elért növendékeket hívják meg. Iskolánkat több alkalommal képviselték növendékeink.
Sokat tanulhatnak a tanulók egymást meghallgatva a másik játékából.
Új kezdeményezésként Debreceni Regionális Ütőhangszeres Zeneiskolai Szóló és Duó Találkozót rendeztek nem csak debreceni gyerekeknek. A rendezvényen mód nyílt a bemutatkozásra
és a szakmai munkára is.
Szakmai konzultációkon való részvétellel segítjük a művészeti pályára készülő növendékeink
szakmai fejlődését.
A POK Szolnok az elmúlt évek során többször nyújtott szakmai segítséget iskolánknak, valamint a szervezésükben megrendezésre kerülő alkalmakon zenei műsorszámmal, helyiségeink
használatba adásával közreműködött iskolánk.
A városban működő civil szervezetekkel kialakított együttműködések:
A Vöröskereszt és a Mindig Van Remény Daganatos Betegekért Alapítvány által szervezett
programokat rendszeresen színesítjük zenei produkcióinkkal.
Tagintézményünk a Kun-Orgonda Zenebarátok Egyesületének támogatását élvezi. Szervező és anyagi segítségük több rendezvényünk alkalmával megmutatkozott már (karácsonyi
hangversenyek, iskolai versenyek támogatása, szervezése, versenyző növendékek nevezési díjának, útiköltségének kifizetése).
Az egyesülettel közösen megrendezett kiállítással egybekötött jótékonysági hangverseny bevételét iskolánk hangversenyzongorájának javítására, valamint a tehetséges gyerekek támogatására fordítottuk.
A Nyugdíjas Pedagógus Klub tagjait iskolánk tanári kara és növendékei évente köszöntik
pedagógus nap alkalmából.
A Karcagi Nagykun Vadásztársaság Vadász-bálján minden évben hangulatos műsort adnak
rézfúvósaink, szükség szerint az iskola tanulóinak és pedagógusainak zenés produkciói is színesítik az estét.
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Személyi, tárgyi, dologi feltételek alakulása
A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolai Tagintézmény két feladat ellátási helyen – a Szabó József utca 1. szám alatti épületben két,
a Szabó József utca 10. szám alatti telephelyen, pedig tíz tanteremben - folyik az oktatás, nevelés.
Ezen kívül helyben még könyvtár és karbantartó műhely is segíti munkánkat. A képzőművészet
tanszak az órákat a Kováts Mihály Tagintézményben tartja.
Tagintézményünk szakos ellátottsága jó. Minden tanszakon a szakmai és törvényi előírásoknak megfelelő képzettséggel, végzettséggel rendelkező pedagógusok látják el a nevelő- oktató
munkát.
A művészeti tagintézmény tanári létszáma 16 fő, ebből jelenleg helyben lakó 11 fő, utazó tanár 5
fő. Határozatlan idejű, teljes állású pedagógus 9 fő, részmunkaidőben, határozatlan időre szerződtetett pedagógusok száma 1 fő, határozott idejű részmunkaidős 2 pedagógus. 3 pedagógus megbízási szerződéssel, óraadóként állt alkalmazásban. A képzőművészet tanszak óráit 1 fő áttanítóként
látta el. Technikai dolgozók száma 3 fő. (Álláshelyek, létszámok alakulása ld.: 1. táblázat)
A pedagógus előmeneteli rendszerrel lépést tart nevelőtestületünk, 2019-re a művészeti iskola pedagógusainak 80%-a jelentkezett és teljesítette a minősítési elvárásokat. 3 gyakornok
pedagógus dolgozik iskolánkban, ebből 1 fő jelentkezett minősítő vizsgára, gyakornoki idejét
letöltötte. A nevelőtestület nagy része a Pedagógus II. fokozatba lépett, valamint 1 fő mesterpedagógus-szakértő segíti a tanfelügyeleti munkát.
2015-2017 között nagyobb felújítás, tárgyi és infrastrukturális változás nem történt. 2018ban és 2019-ben pályázati forrásoknak köszönhetően új bútort kapott minden feladat ellátási
helyünk, a Szabó József 10. épületének külső nyílászárói lecserélésre kerültek. Ebben az épületben a tanári szoba a vizesblokk és az udvar felől is felázott egy csőtörés következtében. A
probléma helyreállítására november hónapban került sor, melynek köszönhetően a tanári szoba
új padlóburkolatot kapott. A Szabó József 1. szám alatti épület vizesblokkja felújításra került,
valamint az esőcsatornák is kicserélésre kerültek, valamint az Erkel- terembe új szőnyegek és
székek kerültek.
Minden pedagógus saját használatú notebookkal rendelkezik, a wifi hálózat kiépítése megtörtént, így zavartalanul folyhat az adminisztratív és a digitális szakmai munka is.
A „Hangszercsere 2018” programnak köszönhetően hangszervásárlásra és több hangszer
karbantartására is sort kerülhetett. Ennek keretében egy A-s marimbával és egy harangjátékkal
gazdagodott az ütő tanszak, fuvola, csellók és egy harsona kerültek beszerzésre. 2019-ben folytatódik a program, újabb hangszerekkel bővül hangszerállományunk.
Fontosabb események, eredmények, fejlesztések
Pályázati eredmények, innováció
• Úton a zene: 2016-ban csatlakoztunk a Nemzeti Filharmonikusok pályázati felhívásához, amely
Magyarország egyik legjelentősebb zenei együtteseként azt a célt tűzte ki, hogy minél szélesebb
rétegben, élő koncerteken keresztül országszerte megismerteti a klasszikus zenével, annak testet-lelket átható erejével a felnövekvő nemzedékeket, és ezzel igényt ébreszt a színvonalas zenehallgatásra, koncertlátogatásra. A koncert műsorába bevonták a fogadó intézmény tehetséges diákjait
egy-egy rövid műsorszám erejéig, illetve a művészek egyénileg meghallgatták, tanácsokkal látták el
ezeket a tanulókat, „kis-mester kurzust” tartottak.
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• Sibelius 2015: hangoló gépekkel bővülhetett eszközállományunk a pályázatnak köszönhetően.
• Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím: 2017. januárban került kiírásra az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” pályázat. Az Erkel Tagintézmény eredményeit, infrastruktúráját, tárgyi eszköz állományát, a már meglévő jó gyakorlatait (Együttműködések a zenei nevelés sikeréért; Csellóegyüttessel
a társas muzsikálás megszerettetéséért) és a felajánlani kívánt erőforrásainkat bemutatva elnyerte
és 3 évig viselheti e megtisztelő címet. A két jó gyakorlat népszerűsítésére a következő programok
kerültek megszervezésre:
-- „Ősz szele zümmög” az óvodákkal együttműködve (2017)
-- „Magyaros dallamok vonósokra” című projekt (2017)
-- „Évszakköszöntő koncert - Tavasz” címmel interaktív hangszerbemutató foglalkozás az
óvodás korosztály számára (2018)
-- „Népszerű dallamok csellóegyüttesre” elnevezésű workshop (2018)
-- Iskolánk fennállásának 70. évfordulójára rendezett ünnepségsorozat /bázisintézményi
program az Együttműködések a zenei nevelés sikeréért jó gyakorlatra/. A jubileumi hét
programjai:
-- Névadónk tiszteletére rendezett ünnepi nyitóhangverseny
-- Adj hangot!- Népdal karaoke
-- Kodály Zoltán élete és munkássága - előadás
-- Volt növendékek hangversenye
-- Hlavacsek Tihamér önálló zongoraestje
-- Kismester - kurzus
-- „Filmzenei átiratok csellókra” (2018)
-- II. Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Vonós Verseny (2018)
-- „Babszem Jankó és a varázslatos kesztyű titkai” című interaktív program óvodások számára (2018)
-- „Varázslatos hangszervilág mesés zenékkel” interaktív hangszerbemutató a berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskolában (2018)
-- „Tavaszi zsongás” bázisintézmények közötti kapcsolat erősítése (2019)
-- „Kulisszatitkok egy csellóegyüttes háza táján” című bemutató foglalkozás (2019)
• A Klebelsberg Központ helyben működő szakmai programok és jó gyakorlatok alkalmazásának és
elterjesztésének támogatására hirdetett pályázatot 2018-ban. Iskolánk nevelőtestülete a tehetséggondozás kategóriában nyújtott be pályázatot „Varázslatos hangszervilág - interaktív hangszerbemutató mesés zenékkel” címen. Bemutató keretében a gyerekek megismerkedhettek az élő zene
varázsával, valamint az iskolánkban oktatott hangszerekkel, melyeket a bemutató után ki is próbálhattak. A Karcagi Tankerületi Központ fenntartásában lévő iskolák közül Karcag, Berekfürdő és
Kunmadaras általános iskolás tanulói számára kínáltuk ezt a lehetőséget. A sikeres pályázati forrásból trombitát, elektromos zongorát, fuvolát, térmikrofonokat és videó kamerát vásárolt az iskola.
• Innovatív tevékenységként kiemelendő az adventi időszakban kilenc óvodát érintő „Zenemanók” fantázianév alatt futó összművészeti projekt (2017): az általános iskolák számára
felajánlott interaktív énekórák lehetősége, ahol az alsó tagozatos tanulókat jelöltük meg célközönségként. A „Csodálatos zene(B)irodalom magyar módra” című foglalkozás a 3-4. osztályosoknak, míg „Az ötujjas kesztyű csodálatos titkai” rendezvény az 1-2. osztályosoknak
szólt. „Hangszersimogató” címmel az általános iskolák nyári táborainak programját színesítettük, mely alkalmakon lehetősége nyílt a diákoknak kipróbálni az összes bemutatott hangszert, valamint bejárni a művészeti iskola termeit, beszívni a hely varázsát (2019).
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Művészeti versenyek eredményei

-- XVII. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fafúvósverseny /Mezőtúr/ (2015)
Varga Petra (fuvola), Különdíj
Felkészítő tanár: Tóth Rita
-- XIX. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rézfúvósverseny /Tiszafüred/ (2015)
Kabai Sándor Zsolt (trombita 2. korcsoport), III. helyezés
Fenyődi Attila Botond (trombita 4. korcsoport), II. helyezés
Felkészítő tanár: Hidi János
Vinis Máté (harsona 3. korcsoport), II. helyezés
Felkészítő tanár: Soós Pál
-- VIII. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kamarazenei Verseny /Szolnok/ (2015)
Ütni Jó Együttes, I. helyezés
Karcagi Marimba Duó, I. helyezés, a verseny fődíja
Felkészítő tanár: Dudás Enikő, Felkészítői különdíj
Cselló-zongora duó, I. helyezés
Csellóegyüttes, II. helyezés
Felkészítő tanár: Urbánné Tóth Klára, Felkészítői különdíj
Zongoratrió, I. helyezés
Felkészítő tanár: Székelyné Szabados Annamária
Zongora négykezes, Különdíj
Felkészítő tanár: Zbiskó Zoltánné
-- VI. Kisvárdai Regionális Csellóverseny (2015)
Kovács Balázs, Kiemelt nívódíj
Tótkomlósi Edina Eszter, Nívódíj
Tóth Tina, Nívódíj
Tótkomlósi Csenge Kitti, Dicséret
K. Nagy Veronika, Dicséret
Czinege Lajos, Dicséret
Kovács Luca, Dicséret
Felkészítő tanár: Urbánné Tóth Klára, Felkészítő tanári díj
-- Jászkun Világ Művészeti Szemle /Martfű/ (2015)
Sz. Nagy Nóra Janka, a Zsűri- díja
Kovács Ágota Csenge, Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár Különdíja
Felkészítő tanár: Házi-Sáray Mária.
-- VII. Hatvani Országos Zeneiskolai Barokk Fesztivál (2015)
Kovács Ágota Csenge, I. helyezés
Székely Lea, II. helyezés
Felkészítő tanár: Dudás Enikő.
-- Nemzetközi Zongora Fesztivál /Törökszentmiklós/ (2016)
Darók Illés Dávid (V. korcsoport), Arany minősítés
Tóth Luca (V. korcsoport), Különdíj
Felkészítő tanár: Zbiskó Zoltánné
-- Parafrázis 2016 Országos Festészeti Verseny döntő /Eger/
Simon Olivér (V. korcsoport), II. helyezés
Felkészítő tanár: Kabai László
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-- J-N-Sz M-i Rézfúvós Fesztivál”/Szolnok/ (2016)
Herényi Boglárka Réka (I. korcsoport), Ezüst minősítés
Felkészítő tanár: Hidi János
-- Ütőhangszeres Szóló- és Duó Verseny (Szolnok) (2016)
Örsi- Mizser Dávid (I. korcsoport), II. díj
Nagy Zsófia (II. korcsoport), II. díj
Székely Lea (II. korcsoport), III. díj
Felkészítő tanár: Dudás Enikő
-- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vonós Verseny /Karcag/ (2016)
Herényi Anna Kinga (hegedű I. korcsoport), Különdíj
Felkészítő tanár: Székelyné Szabados Annamária
K. Nagy Veronika (cselló I. korcsoport), III. helyezés
Kovács Balázs (cselló II. korcsoport), I. helyezés
Tótkomlósi Edina Eszter (cselló II. korcsoport), I. helyezés
Czinege Lajos (cselló III. korcsoport), III. helyezés
Fátyol Norbert (hegedű IV. korcsoport), II. helyezés
Kovács Luca (cselló IV. korcsoport), II. helyezés
Tóth Tina (cselló IV. korcsoport), II. helyezés
Felkészítő tanár: Urbánné Tóth Klára (Felkészítő tanári különdíj)
-- „Mond, szereted az állatokat?” Rajzpályázat (2016)
Mándi Mihály, I. díj
Simon Olivér, II. díj
Juhász Kata, III. díj
Jancskár Lilla, Különdíj
Bencsik Dominik, Különdíj
Felkészítő tanár: Kabai László
-- III. Országos Bihari János Hegedű- és Vonós Kamarazenei Fesztivál /Abony/ (2016) Csellóegyüttes, Nívódíj
Felkészítő tanár: Urbánné Tóth Klára
-- VIII. Hatvani Országos Zeneiskolai Barokk Fesztivál (2016)
Örsi-Mizser Dávid (1 korcsoport), I. helyezés
Kovács Ágota Csenge (2. korcsoport), I. helyezés
Nagy Zsófia (2. korcsoport), II. helyezés
Székely Lea (2. korcsoport), I. helyezés és Fesztivál győztes díj
Felkészítő tanár: Dudás Enikő Kiemelkedő felkészítő tanári díj
-- I. Tarnay Alajos Zongoraverseny /Jászberény/ (2017)
Vass Gábor György (1. korcsoport), II. helyezés
Barkóczi Boglárka (3. korcsoport), II. helyezés
Tóth Luca (5. korcsoport), II. helyezés
Darók Illés Dávid (5. korcsoport), II. helyezés
Felkészítő tanár: Zbiskó Zoltánné POK Szolnok Felkészítő tanári díj
-- XVIII. Megyei Fafúvós Verseny /Mezőtúr/ (2017)
Sebők Lajos (4. korcsoport), I. helyezés
Felkészítő tanár: Plósz Csilla Margit
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-- Tiszán innen, Dunántúl Népdaléneklő Verseny /Szolnok/ (2017)
Vida Viktória, Arany minősítés
K. Nagy Veronika, Ezüst minősítés
Szabó Petra, Ezüst minősítés
Felkészítő tanár: Soós Pálné
-- IX. Országos Továbbképzős Verseny /Szentendre/ (2017)
Darók Illés Dávid (1. korcsoport) II. helyezés
Felkészítő tanár: Zbiskó Zoltánné
-- IV. Krutilla József Országos Akvarellfestő Verseny /Tiszavasvári/ (2017)
Urbán Lili (5. korcsoport), Különdíj
Simon Olivér (5. korcsoport), II. helyezés
Felkészítő tanár: Kabai László
-- XX. Regionális Rézfúvós Verseny /Tiszafüred/ (2017)
Herényi Boglárka Réka (trombita 1. korcsoport), III. helyezés
Felkészítő tanár: Hidi János
Vinis Máté (harsona 4. korcsoport), III. helyezés
Felkészítő tanár: Soós Pál
-- IX. Kamarazenei Verseny /Szolnok/ (2017)
Csellóegyüttes, III. díj
Csellótrió, II. díj
Felkészítő tanár: Urbánné Tóth Klára
Zongoratrió, II. díj
Felkészítő tanár: Székelyné Szabados Annamária
-- I. Hatvani Országos Zeneiskolai Bach Fesztivál (2017)
Székely Lea, Arany fokozat
Felkészítő tanár: Dudás Enikő Kiemelkedő felkészítő tanári díj
-- XV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny /Szolnok/ (2017)
Kovács Balázs, Zeta Különdíj és Papp László Emlékdíj
Felkészítő tanár: Urbánné Tóth Klára
-- IX. Hatvani Országos Zeneiskolai Barokk Fesztivál (2017)
Örsi-Mizser Dávid (1 korcsoport), I. helyezés, Fesztivál győztes díj
Nagy Zsófia (2. korcsoport), I. helyezés
Székely Lea (2. korcsoport), I. helyezés
Felkészítő tanár: Dudás Enikő Kiemelkedő felkészítő tanári díj
-- Megyei Társaséneklési Verseny /Szolnok/ (2018)
Karácsonyi Tamara, K. Nagy Veronika (duett), Ezüst minősítés
Nagyfejeő Hanga, Sipos Karina, Szabó Petra, Tótkomlósi Edina Eszter, Arany minősítés
K. Nagy Veronika, Székely Lea (duett), Arany minősítés
Felkészítő tanár: Soós Pálné
-- II. Ütőhangszeres Szóló- Duó- és Kamarazenei Verseny /Szolnok/ (2018)
Székely Lea, I. díj, a verseny nagydíja
Felkészítő tanár: Dudás Enikő
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-- IX. Országos Maros Gábor Ütőhangszeres Szóló- és Duó Verseny /Győr/ (2018)
Örsi- Mizser Dávid- Nagy Emese (duó), 1. helyezés
Székely Lea- Nagy Zsófia (duó), 1. helyezés
Felkészítő tanár: Dudás Enikő Tanári különdíj
-- Regionális Rézfúvós Fesztivál /Szolnok/ (2018)
Tóth Bertalan (tenorkürt), Bronz minősítés
Vinis Máté (harsona), Arany minősítés
Felkészítő tanár: Soós Pál
Herényi Boglárka Réka (trombita), Arany minősítés
Felkészítő tanár: Csetreki Imre
-- Éneklő Ifjúság /Kisújszállás/ (2018)
Kórus Arany diplomával Országos dicséret
A kórus felkészítő tanára: Soós Pálné
-- II. Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Vonós Verseny /Karcag/ (2018)
Herényi Anna Kinga (1. korcsoport), 2. helyezés
Kurucz Alexandra (2. korcsoport), Dicséret
Felkészítő tanár: Székelyné Szabados Annamária
Makai Boglárka (1. korcsoport), 2. helyezés
K. Nagy Veronika (2. korcsoport), 1. helyezés
Tótkomlósi Edina Eszter (3. korcsoport), 2. helyezés
Kovács Balázs (3. korcsoport), 1. helyezés
Csík Anna (1. korcsoport), Dicséret
Felkészítő tanár: Urbánné Tóth Klára Felkészítő tanári különdíj
-- V. Országos Bihari János Hegedű- Gordonka- és Vonós Kamarazenei Fesztivál /Abony/ (2018)
Makai Boglárka, Arany minősítés
Tótkomlósi Edina Eszter, Arany minősítés
Kovács Balázs, Arany minősítés
Csellókvartett, Kiemelt arany minősítés
Felkészítő tanáruk: Urbánné Tóth Klára
-- II. Tarnay Alajos Zongoraversenyen /Jászberény/ (2019)
Somogyi Sára, II. helyezés
Szabó Stefánia, Különdíj
Felkészítő tanár: Dr. Debreczeniné Géczi Anikó
Barkóczi Boglárka, II. helyezés
Tóth Luca, II. helyezés
Vass Gábor György, Különdíj
-- XXI. Regionális Rézfúvós Verseny /Tiszafüred/ (2019)
Ács Balázs Barnabás (harsona 1. korcsoport), I. helyezés
Felkészítő tanár: Soós Pál
-- X. Országos Alba Regia Kamarazene Verseny /Székesfehérvár/ (2019)
Ütős ötös, I. díj
Felkészítő tanáruk Dudás Enikő Tanári különdíj
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-- X. Kamarazene Verseny /Szolnok/ (2019)
Csellótrió, II. díj
Csellóegyüttes, I. díj
Felkészítő tanár: Urbánné Tóth Klára
Ütős ötös I. díj
Felkészítő tanár: Dudás Enikő a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ tanári különdíja
-- Zenevarázslat Négykezes Zongoraverseny /Eger/ (2019)
Tóth Luca - Zbiskó Zoltánné Ezüst minősítés

Művészeti alapvizsga:
2015.
Ütő (Dudás Enikő)
1. Csökmei Norbert A/6.
2. Veres Dávid Gábor A/6.
Cselló (Urbánné Tóth Klára)
1. Tóth Tina B/6.
Zongora (Zbiskó Zoltánné)
1. Darók Illés Dávid B/6.
2. Tóth Luca B/6.
3. Urbán Lili A/6.
Harsona (Soós Pál)
1. Sütő Bianka A/6.
2016.
Ütő (Dudás Enikő)
1. Ökrös Tamás Norbert A/6.
Zongora (Zbiskó Zoltánné)
1. Erdei Kristóf A/6.
Klarinét (Plósz Csilla)
1. Sebők Lajos A/6.
Hegedű (Lór- Kerekes Ágnes)
1. Cséti Gabriella
2. Varga László
2017.
Cselló (Urbánné Tóth Klára)
1. Kovács Balázs B/6.
2. Czinege Lajos A/6.
Hegedű (Székelyné Szabados Annamária)
1. Molnár Petra B/6.
2. Sánta László Norbert A/6.
Harsona (Soós Pál)
1. Vinis Máté A/6.
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2018.
Cselló (Urbánné Tóth Klára)
1. Kovács Bianka Gabriella A/6.
2. Tótkomlósi Edina Eszter B/6.
Zongora (Zbiskó Zoltánné)
1. Barkóczi Boglárka B/6.
Hegedű (Székelyné Szabados Annamária)
1. Balaskó Ádám A/6.
2. Mészáros Nikolett A/6.
Zongora (Dr. Debreczeniné Géczi Anikó)
1. Bite Gabriella A/6.
2. Poharánszki Petra B/6.
Ütő (Dudás Enikő)
1. Soós Judit B/6.
2019.
Zongora (Dr. Debreczeniné Géczi Anikó)
1. Györfi-Szalay Zsófia A/6.
Zongora (Zbiskó Zoltánné)
1. Perge Adrián A/6.
Hegedű (Székelyné Szabados Annamária)
1. Kovács Áron Imre A/6.
Ütő (Dudás Enikő)
1. Csontos Gergő A/6.
2. Sipos Karina A/6.

Művészeti záróvizsga:
2016.
Cselló (Urbánné Tóth Klára)
1. K. Nagy Rebeka A/10.
2017.
Zongora (Zbiskó Zoltánné)
1. Péntek Tímea A/10.
Ütő (Dudás Enikő)
1. Fazekas Enikő A/10.
2018.
Zongora (Zbiskó Zoltánné)
1. Reszegi Máté A/10.
Cselló (Urbánné Tóth Klára)
1. Kovács Luca A/10.
Hegedű (Lór- Kerekes Ágnes)
1. Pesti Zsófia Erika A/10.
2. Fátyol Norbert A/10.
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2019.
Zongora (Zbiskó Zoltánné)
1. Tóth Luca B/10.
2. Urbán Lila A/10.

Eredményes továbbtanulás
2017.
Sz. Nagy Nóra Janka Debreceni Ady Endre Gimnázium dráma tagozat
Felkészítő tanár: Házi-Sáray Mária.
Bencsik Dominik Medgyesi Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola képzőművészeti szak
Felkészítő tanár: Kabai László.
Vida Viktória Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium fuvola szak
Felkészítő tanár: Nagy Mónika, Soós Pálné
Erdei Fruzsina debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskolába
magánének szak
Felkészítő tanár: Házi-Sáray Mária
2018.
Örsi Rebeka Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium népi hegedű szak
Felkészítő tanár: Golenya Gréta, Soós Pálné
Tótkomlósi Edina Eszter Debreceni Ady Endre Gimnázium dráma tagozat
Felkészítő tanár: Házi-Sáray Mária, Urbánné Tóth Klára
2019.
Barkóczi Boglárka Debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium zongora szak
Felkészítő tanár: Zbiskó Zoltánné, Soós Pálné
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2016/2017.

2017/2018.

2018/2019.

Pedagógus álláshelyek száma

15

15

15

13

Betöltött

12

10,93

11,48

10,5

Betöltetlen

3

4,07

3,52

2,5

Pedagógusok száma (fő)

16

16

16

16

-teljes munkaidős (fő)

9

9

9

9

- részmunkaidős (fő)

4

4

3

3

- óraaadó (fő)

3

3

3

3

- utazó (fő)

3

3

6

5

- helyben lakó (fő)

13

13

10

11

- határozott idejű (fő)

-

1

2

2

- áttanító

-

-

1

1

Technikai álláshely

3

3

3

3

- ebből betöltött

3

3

3

3

Nevelő- oktatómunkát közvetlenül
segítő álláshely

0,5

0,5

0,5

-

- ebből betöltött

0,5

0

0

-

ebből

2015/2016.

1. számú táblázat: Álláshelyek, létszámok alakulása

Zeneművészeti ág

Képzőművészeti ág

2015/ 2016/ 2017/ 2018/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018/
2016. 2017. 2018. 2019. 2016. 2017. 2018. 2019.
Tanév eleji létszám
(09. 01)

164

155

146

144

12

15

11

9

Statisztikai létszám
(10. 01)

178

174

163

159

10

16

14

10

Tanév végi létszám
(06. 15.)

176

170

160

153

10

16

9

10

SNI

4

2

2

2

-

-

-

-

HH

7

4

3

3

-

-

-

-

HHH

13

13

10

6

2

3

2

1

2. számú táblázat: Tanulói létszámok, összetétel alakulása
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Mellékletek

Erkel hangverseny 2015

Éneklő Ifjúság 2018
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Erkel hangverseny 2016

Évszak köszöntő 2015

Flashmob 2016

Hangszersimogató 2019

Karácsonyi ünnepség- Szociális Otthon 2018
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Jótékonysági hangverseny 2018

290

Képzőművészeti kiállítás 2017

Megyei Egészségnap 2018

Múzeumok éjszakája 2019

Nyárra hangolódó 2018

Művészeti kavalkád 2018

Parafrázis 2016 Országos Festészeti Verseny

Zenevarázslat Négykezes Zongoraverseny 2019

Tagintézmény

291

Szabadtéri koncert 2017
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Karcagi Arany János Általános Iskola

1. Az intézmény rövid bemutatása
A Karcagi Arany János Általános Iskola jogelődje - a Vasút u. 45.sz. Általános Iskola - 1951.
augusztusában jött létre. A következő években újabb és újabb épületekkel, feladatellátási helyekkel
bővült az intézmény, végül 1961-ben felépült az új iskola, ami akkor az utca nevét viselve Arany
János úti Általános Iskola néven vált ismertté 1962 szeptemberétől. 1994. március 2-án Arany
János nevét vette fel az intézmény. Az intézmény négy telephellyel is rendelkezett (Déli külváros
iskolaépület, Kápolna, Baross úti iskola+új iskola). Mind a négy épületben folyt tanítás, de ma már
csak egy feladatellátási hellyel rendelkezünk, mely egyben a székhelyünk is.
1.1. Iskolánk arculata
Iskolánkban kezdetektől fogva általános iskolai nevelés-oktatás folyik. Ez 1968-ban kiegészült
az ének-zene tagozat beindításával. Bár hosszú évtizedekig nagy sikerrel működött az iskola
énekkara (számtalan hazai és néhány külföldi trófea került birtokunkba), a csökkenő gyermeklétszám és érdeklődés hiányában a 2010/ 2011-es tanévtől a szülők kérésére, indítványára megszűnt iskolánkban az emelt szintű ének- zene oktatása.
Az Arany János Általános Iskola korábbi beiskolázási körzetéhez tartozott a déli külváros,
ahol elsősorban roma családok élnek. Ezen családok gyermekeinek egy része iskolánkba jár,
ezért iskolánk szakmai struktúrájának egyik kiemelt területe a magyar nyelvű cigány nemzetiségi oktatás 1998. március 03. óta.
Iskolánk tantárgyi és szabadidős időkeretének megállapításánál figyelembe vesszük a magyar
nyelvű cigány nemzetiségi oktatás által törvényileg biztosított óraszámokat is. Ez 2 órát jelent
osztályonként: cigány népismereti és cigány kulturális oktatás tanóra elnevezésekkel.
1.2. Átszervezések
2011. szeptember 1-től - Karcag város képviselőtestületének határozata alapján - iskolánkat
összevonták a Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégiummal. Az átszervezés után
intézményünk új neve Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium lett. Az intézményátszervezés legfontosabb indoka az erőforrások közös felhasználásával
az intézmények hatékonyabb és gazdaságosabb működtetése volt.
2013. január 1-től az intézmény fenntartója és működtetője a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lett. Iskolánk új neve és címe: Karcagi Arany János Általános Iskola, 5300 Karcag,
Arany János utca 15-2.
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2016. szeptembertől az átalakult Klebelsberg Központ iránymutatásai alapján a Karcagi Tankerületi Központ irányításával önálló intézményként, Karcagi Arany János Általános Iskolaként működünk.
1.3. Iskolánk főbb tevékenységei, feladatai
Intézményünk szakmai alapdokumentuma a nappali rendszerű általános iskolai nevelés-oktatás, a magyar nyelvű cigány nemzetiségi oktatás és az SNI-s tanulók integrált nevelése-oktatása feladatokat határozta meg. Ennek keretében működünk, figyelembe véve a hatályos törvényi
előírásokat, érvényben lévő Kormányrendeleteket.
Nevelő-oktató munkánkat a Nemzeti Köznevelésről szóló CXC. törvény, az érvényben lévő
Nemzeti Alaptanterv és a Kerettanterv iránymutatásai alapján építettük fel. A Helyi tanterveket,
a Pedagógiai Programot, a Házirendet és az SZMSZ-t, mint stratégiai dokumentumokat tudatosan, sajátosságainkat, törekvéseinket figyelembe véve készítettük el.
Intézményünk Pedagógiai Programjának mottója:
„Az élményekkel járó benyomások lassanként eltűnnek emlékezetünkből, de nem tűnnek el gyümölcseik. Nem emlékezünk már összes gyermekkori élményünkre, amikor írni és olvasni tanultunk. Nem tudnánk azonban írni és olvasni, ha ezeket az élményeket nem éltük volna át, és ha
eredményük képességek formájában nem maradt volna meg.„
(Rudolf Steiner)
A Pedagógiai Programunk fő célkitűzése a mai kor kihívásainak való megfelelés: nyílt, innovatív nevelőtestület, korszerű tanítási módszerek, folyamatos önképzés, az élethosszig tartó tanulásra való nevelés, kulcskompetencia fejlesztése, nemzeti öntudat erősítése, hátrányok
csökkentése, esélyegyenlőség biztosítása.
1.3.1. Nevelési feladatok
Pedagógiai Programunk részletesen tartalmazza azokat a nevelési célokat, melyeket mi a legfontosabbnak tartunk.
-- Kiemelt feladatunk a gyermekek személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása,
ezen belül az értelmi, érzelmi-akarati nevelés. Számos olyan képzés van mögöttünk, melyet pont ezeknek a feladatoknak a hatékony elvégzése miatt tartottunk fontosnak, pl: Csendes Éva: Életvezetési ismeretek és készségek elnevezésű továbbképzése.
-- Ünnepségeink, nemzeti ünnepeink alkalmával az erkölcsi, hazafias nevelés is középpontban
áll. Nagyon fontos, hogy tanulóink megismerjék a népünk történetét, hagyományait, kulturális értékeit. Ösztönöznünk kell őket az alapvető erkölcsi értékek tiszteletére, hazánk szeretetére. Ezek közvetítésére évek óta iskolánk Színjátszó köre is felhívja tanulóink figyelmét.
-- Személyes példamutatással közvetítjük a diákok számára a környezeti-esztétikai nevelést.
Célunk az igényesség igényének kialakítása a gyermekekben, a tudatos esztétikára, harmóniára való törekvés, képességek kialakítása a művészeti és kulturális értékek befogadására.
Tudatosítjuk tanítványainkban a környezetünk és a természetvédelem fontosságát. A munkára, felelősségre való nevelés is fontos cél intézményünkben. Alkotó, munkáját szerető
emberekké kívánjuk őket nevelni, a tudatos pályaválasztás segítésével. Nyomon követjük
őket, visszavárjuk volt tanítványainkat annak érdekében, hogy a korábban kitűzött célokat tovább erősítsük, szükség esetén motiváljuk őket. Ennek érdekében évek óta ösztöndíj
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pályázatokban veszünk részt, ezzel is csökkentve hátrányaikon. A 2017/2018-as tanévtől
Pályaorientációs Napon igyekszünk biztosítani tanulóink számára a felelősségteljes pályaválasztást, a szakmák előtérbe való helyezését.
-- Az egészséges, környezettudatos nevelés részeként számos iskolai programot, projektet szervezünk. Példamutatással, a veszélyforrások és azok kiküszöbölésének lehetőségeit felvázolva
magabiztos, tudatos embert kívánunk tanítványainkból faragni. Erről szólnak azok a rendezvényeink, melyeket ebből a célból szervezünk meg. Pl: Egészség napok, Föld projekt, Drog prevenciós előadások. Minden évben részt veszünk az országos szervezésű „TE SZEDD!” akcióban.
-- A testi nevelésünk mottója: „Ép testben ép lélek.” Ezen iránymutatás alapján igyekszünk
a mindennapi testnevelésen, úszásoktatáson kívül biztosítani a rendszeres sportkörök által
szabadidős tevékenységeket: lányfoci, fiúfoci, alsósoknak, ha engedi az időkeret kölyökatlétika, valamint reményeink szerint a most népszerű szivacskézilabda is hamarosan újabb
színfolt lehet a mi palettánkon. A NETFIT módszerrel vizsgáljuk minden évben a tanulók
fizikai állapotát. A gyermekek már ismerik ezeket a méréseket és úgy tűnik az eredmény
mindig érdekes számukra.
-- Nyolcadik évfolyamon a családi életre való nevelés került be a kötelező tantárgyak közé.
Ez azért hasznos, mert fontos tudatosítani bennük a családalapítással járó kötelességeket, a
felelősségvállalást. Ezeken az órákon lehetőség nyílik arra, hogy bár irányítottan, de felszínre kerüljenek azok a kérdések, problémák, mely őket a legjobban foglalkoztatják, hozzásegítve őket ahhoz, hogy felelősséggel alapítsanak később családot.
-- Az előbb felsorolt szempontok mellett kiemelt nevelési feladat az Oktatási Hivatal által irányított: Digitális, Pénz7, Fenntarthatósági Témahetek megvalósítása. Jól átgondolt, megszervezett projekt munkáról van szó, és tapasztalatunk szerint a tanulók örömmel vesznek
ezeken az órákon részt.
1.3.2. Oktatási feladatok
Pedagógiai Programunk jól szabályozza az oktatási folyamatokat is. Első és legfontosabb célunk korszerű, hasznosítható tudás biztosítása tanulóink számára.
Ennek érdekében már első osztálytól egészen nyolcadik osztályig igyekeztünk a gyermekek
képességeit és igényeit felmérve megválasztani a tanítási módszereinket.
-- Az olvasás-írás tanításában a számunkra nagyon jól bevált Meixner Ildikó analitikus-szintetikus olvasástanítási módszerét alkalmazzuk. A módszer felépítése lehetőséget teremt
arra, hogy a tanítók kis lépésekben, a fejlesztési ütem biztosításával haladjanak a tananyag
elsajátításában.
-- Fontosnak tartjuk a „tanulás tanítását”, ezért komplex módon fejlesztjük ezeket a képességeket a tanulásmódszertan órákon. Az 5. és 6. évfolyamon, a szabadon választható órák
javára beépítettük és kidolgoztuk ennek a tantárgynak szakmai-pedagógiai hátterét. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a gyermekek szívesen tanulják ezt a tantárgyat is, később
felszínre kerül ezen órák hozadéka is.
-- Az interaktív oktatási lehetőségek kihasználásával nemcsak szociális hátrányaikat tudjuk
enyhíteni, hanem korszerű tudáshoz is juthatnak gyermekeink. Ennek megvalósulásában nagy
szerepe van az informatikai teremben elérhető új és korszerű gépállományunknak, internetnek,
illetve a könyvtár és két másik terem interaktív táblával való felszerelésének. A Klebelsberg Központ és Karcagi Tankerületi Központ jóvoltából már a 2019/2020.tanévben tudjuk használni az
új mobilpanelünket is az egyik alsós osztályunkban a hatékony tanulás érdekében.
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-- Az egyénre szabott óravezetés, az órai differenciálás az SNI, BTMN-s tanulók és a tehetséges tanulók személyre szabott fejlesztésében is sokat segíthetnek. Bár ezek a munkaformák jelentősen megnövelik az órára való felkészülést, de hosszú távon eredményes kell,
hogy legyen a befektetett pedagógiai érték.
-- A tapasztalati úton való ismeretszerzést segítik a projekt és kooperatív munkamódszerek
alkalmazása is. LL Program elemeit évek óta rendszeresen beépítjük az alsós tanórák megtervezésekor a tanóra felépítésébe.
-- A nevelőtestületünk egyetért abban, hogy elsődleges szempont a tehetségek támogatása, tehetséggondozás. Ennek érdekében igyekszünk felszínre hozni, fejleszteni a tehetségeinket,
utat biztosítani annak érdekében, hogy ezt később jól tudja kamatoztatni.
-- Az SNI-s és ezen belül az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek, valamint a BTMN-s
tanulók megfelelő ellátása is kiemelt feladat számunkra. Integrált oktatásuk során a pedagógusok tantárgy pedagógiai felkészültségükre alapozva tervezik meg tanóráikat. Intézményünk fejlesztőpedagógusa, utazó gyógypedagógusok és a többségi pedagógus számára
ró fontos feladatot ez a terület. A Szakértői Vélemények feladatokat, fejlesztési területeket
jelölnek ki a pedagógusok számára. A fejlesztési és felzárkóztatási feladatokon kívül a differenciálás nyújt segítséget számunkra a tervező munka során. Az évek óta gondosan megvásárolt, gyűjtögetett fejlesztő játékoknak jó hasznát vesszük.
-- A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számára igyekszünk felzárkóztató, kis csoportos foglalkozásokat szervezni. Ezen kívül részt veszünk az OH által kijelölt intézményként
az EFOP-3.1.5.-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények
támogatása projekt megvalósításában is. Fontos, kiemelt cél a lemorzsolódó tanulók hátrányainak kompenzálása, a társadalomba, munka világába beilleszkedni akaró felnőttekké
való válásuknak előmozdítása, a hátrányok csökkentése.
-- Az Országos Kompetenciamérés és az Idegennyelvi mérés megírása tanulóink számára
is kiemelt feladat. A CSH index figyelembevétele alapján az országos szint közelében teljesítünk, de ennél jobb eredményt szeretnénk elérni. Az alulteljesítés okai sokrétűek: iskolakezdési hátrányok, szociális háttér, a tanulók motiválatlansága, támogató családi háttér
hiánya. Úgy gondoljuk, az iskola pedagógusai igyekeznek ezeket a hátrányokat enyhíteni,
de egyedül, a támogatói családi háttér nélkül nem megy. Igyekszünk kompetencia alapú
oktatást biztosítani, feladatbankot használni, próbaméréseket íratunk, de az eredmények
látványos javulása ennél jóval összetettebb probléma, szélesebb összefogást igényel. Természetesen igyekszünk Intézkedési terv szerint a következő mérésre hatékonyabban felkészülni.
-- Intézményünk a 2018/2019-es tanévtől alkalmazza a KRÉTA felületet, mely segítségével
elektronikus naplóban vezetjük az oktatással kapcsolatos dokumentációkat, adatokat. Lehetőség nyílt a szülők részére a napló elektronikus látogatására is, melyben naprakész információkat olvashatnak gyermekeikről az iskolai életükkel kapcsolatosan.

2. Infrastrukturális feltételek
-- 2017-ben az intézmény 55 éves fennállására emlékezhettünk. Ez a hosszú időszak épületünk külső-belső állagán mély nyomot hagyott. Az épület jelentős felújításokra vár: a
homlokzatot újra kell tatarozni, vakolni, szigetelni. A nyílászárókat 2019. február-március hónapokban a fenntartó Karcagi Tankerületi Központ több mint 20 millió forint
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ráfordításával sikerült teljes mértékben kicserélni. A vizesblokkokat 2010-ben 1,5 millió forint értékben felújították ugyan, de fontos ezek folyamatos karbantartása, ivó kutak
cseréje. Az udvaron a Klebelsberg Központ által kiírt szakmai pályázatának köszönhetően
környezetbarát pihenőhelyek és játszótéri játékok kerültek elhelyezésre a tanulók számára, a kiöregedett, beteg fákat a fenntartó és a Városgondnokság segítségével kicseréltük
fiatal csemetefákra. Az iskola főbejáratát biztonságossá tették, az intézmény vízelvezető
csatornáit teljes mértékben kicserélték.
-- Az iskolában 8 tanterem, 2 szaktanterem, 1 csoportszoba, 1 nevelői szoba, 1 szertár
valamint 1 tornaterem és 1 sportudvar van.
A tantermek állapota elfogadható, a parketták, burkolók állapota azonban felújításra vár. Összességében a pedagógus és kisegítő dolgozó munkatársaknak köszönhetően
jó érzés bemenni az osztálytermekbe, hisz meghitt légkör, tiszta, szépen dekorált nevelő-oktató célzatú applikációs képek díszítik a tantermeket. Alsó tagozaton a Lépésről
Lépésre Programnak köszönhetően beszélgető szőnyegek, tevékenységsarkok várják a
kicsiket.
A kis csoportos fejlesztő, felzárkóztató órákat a csoportszobában tartjuk. A minimálisnál jóval több fejlesztőjáték segíti a pedagógusok munkáját, pár évvel ezelőtt az ún.
Mozgáskotta program megvalósításához szükséges eszközöket is beszereztük.
A tornaterem parkettája nagyon elhasznált, szükségessé vált ezért ezt is felújítani
A sportudvar minden tanuló számára kedvelt hely a szünetekben is. A NAT által előírt
kötelező úszásoktatást külső helyszínen a karcagi Akácliget Fürdő uszodájában tartjuk meg.
-- Figyelembe véve a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 2 sz. mellékletében foglaltakat a tanításhoz szükséges eszközökkel rendelkezünk. Ügyelünk arra, hogy az elhasználódott eszközök, berendezési tárgyak időben kicserélésre kerüljenek.
A TÁMOP-3.1.4.B-13/1.-2013-0001„Köznevelés az iskolában”- Intézményfejlesztés
projekt alkalmával sikerült több társasjáték, fejlesztő célzatú tárgyak, játékok beszerzése,
melyet rendszeresen használunk tanórán kívüli foglalkozásokon, de akár tanórai differenciálás alkalmával is.
-- A fenntartónk által pályázott TIOP 1.1.1.-12/1-2012-0001 „Intézményi informatikai infrastruktúrafejlesztés a közoktatásban” pályázattal a könyvtárunk és két tantermünk rendelkezik interaktív táblával, valamint az informatika tantermünk teljes gépállománya kicserélődött egy szintén TIOP 1.1.1.A-15-1-2015-0001 „A KLIK fenntartásában működő
közoktatási intézmények informatikai ellátottságának biztosítása” projekt alkalmával.
-- Iskolai könyvtárunkban jelenleg közel 10.000 dokumentum adatai találhatók meg a számítógépes nyilvántartásban.
-- A pedagógusok, a NOKS-os munkavállalók és egyéb kisegítő munkakörben alkalmazott dolgozók rendelkeznek minden, a munka elvégzéséhez szükséges feltétellel. A tanítók, tanárok, és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dolgozók az irodai PC-ket,
laptopokat használják. A fenntartónak köszönhetően elegendő mennyiségben tudunk, ha
kell nyomtatni (színesben is), illetve fénymásolni, szkennelni. Az internet elérhetősége
minden alkalmazott számára biztosított. Elegendő mennyiségű egyéb irodaszer is a rendelkezésünkre áll. A kisegítő és a karbantartó dolgozók rendelkeznek azokkal az eszközökkel,
amelyekkel a napi munkát el tudják végezni, a kaptak munkaruhát, bakancsot.
-- Az elmúlt években a pedagógusok és egyéb dolgozók azt tapasztalták, hogy az intézmény
és a fenntartó-Karcagi Tankerületi Központ- között folyamatos és jó a munkakapcsolat.
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3. Személyi feltételek

3.1. Nevelőtestület
Az elmúlt 5 évben számos változást hozott a személyi állomány tekintetében a csökkenő gyermeklétszám, iskolaátszervezések, törvényi változások. Az alábbi táblázat az elmúlt 5 évre vonatkozóan nyújt tájékoztatást.
Távozó pedagógusok száma
1 fő tanító
2018/2019.

1 fő tanár
1 fő tanító nyugdíjba megy

2017/2018.

-

2016/2017.

2 fő tanító
3 fő tanító

2015/2016.

1 fő magyar-történelem szakos tanár
1 fő tanító-német szakos tanár
3 fő tanító

2014/2015.

1 fő gyógypedagógus
1 fő biológia-kémia szakos tanár

Az egész országot érintő csökkenő gyermeklétszám miatt az elmúlt öt évben üres álláshelyektől kellett megválnunk. Az alábbi diagram azt mutatja, hogy az elmúlt öt évben miként változott
a pedagógushelyek száma és betöltöttsége.

2014-2019. pedagógus álláshelyek
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Intézményünk jelenleg 16 pedagógus álláshellyel rendelkezik, ebből nincs üres álláshely.
A betöltött munkakörök alapján az alábbiak jellemzőek nevelőtestületünkre:
Intézményvezető

1 fő

Intézményvezető-helyettes

1 fő

Tanító

8 fő

Tanár

4 fő

Testnevelő

1 fő

Fejlesztőpedagógus

1ő

A 16 pedagógusból 1 fő rendelkezik egyetemi végzettséggel, a többi kollégának főiskolai diplomája van. Az intézményvezetőn kívül 2 fő rendelkezik közoktatás-vezetői szakvizsgával. A
tanítók közül szinte mindenkinek van valamilyen műveltségterületi képzése, mellyel besegíthet
5-6. évfolyamokon az oktatásban. Egy tanítónak van ének-zene szakos tanári diplomája is. A
nemek aránya nem túl jó, hisz a 16 főből csupán két férfipedagógusunk van.
A pedagógusok életkora a következő diagramon látható. Ennek alapján megállapítható, hogy
nevelőtestületünk fiatal, de már tanítási gyakorlattal rendelkező pedagógus, ugyanakkor a többségük családalapítás előtt áll.

Pedagógusok életkori eloszlása 2018/2019. tanév
Pedagógusok előmeneteli helyzete a mi intézményünkben a következőképpen alakult:
-- Pedagógus I. fokozat: 9 fő,
-- Pedagógus II. fokozat: 7 fő.
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3.2. Továbbképzések
Nevelőtestületünk minden lehetőséget kihasznál a szakmai fejlődés érdekében. Pedagógusaink évek óta aktívan részt vesznek elsősorban a POK által szervezett továbbképzéseken. A
korábbi évektől eltérően ezek a szervezett továbbképzések mindenki számára elérhetőek, ingyenesek, így a pedagógusok mindegyike időre teljesíti a 120 órás ciklust.
Pedagógusaink az elmúlt tanévben a következő megoszlás szerint vettek részt az alábbi továbbképzéseken:

Pedagógusok által elvégzett továbbképzés típusok 2018/2019-es tanév
A diagramon világosan látszik, hogy a továbbképzések megtervezésénél a szaktárgyi és az
informatikai képzésekre kell nagyobb hangsúlyt fektetni.
3.3. Az intézmény nem pedagógus, egyéb kisegítő munkakörben foglalkoztatott dolgozóinak
profilja
Intézményünk napi működéséhez a kisegítő dolgozók is nagyban hozzájárulnak. Támaszkodunk rájuk, érezniük kell, hogy az ő munkájuk mennyire fontos. Egy ápolt, tiszta, karbantartott
környezetben a tanulók is jobban érzik magukat, a nevelők is szívesebben tanítanak.
A kisegítő dolgozók létszámára vonatkozó jogszabályok (2011.évi CXC. törvény 61.§(5),
326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet) alapján intézményünkben1,5 fő NOKS-os: 1 iskolatitkár,
20 órában szabadidő-szervező, megbízással rendszergazda segíti a pedagógiai munkánkat, valamint 3 takarító és 1 karbantartó tesz meg mindent azért, hogy kellemes környezetben taníthassunk.
3.4. Az intézmény tanulóközösségének profilja
1995-ben az intézmény tanulóifjúsága közel 450 fő volt. Több feladatellátási hely volt, évfolyamonként 3 osztály tanult az iskola falain belül. Ha visszatekintünk az elmúlt hosszú évekre
és figyeljük az országos adatokat is, egy folyamatos, lassú csökkenést láthatunk a tanköteles
tanulók számának tekintetében.
A következő táblázat megmutatja, hogy az elmúlt 5 évben hogyan változott intézményünkben a tanköteles gyermekek létszáma.
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Tanuló létszámok változásai 2014-2019. között
2003-2004-ben egy országos Bázisintézmény cím elnyerése alkalmával már tudatosan kidolgoztunk egy olyan programot, mely segítségével igyekeztünk hozzánk csábítani a környező iskolába
készülő gyermekeket. A sikeres beiskolázás érdekében megalkottuk a 2003-ban bevezetésre került
ún. OV-IS Programot. Ebben a programban az volt a legfontosabb feladatunk, hogy a leendő 1.
osztályos gyermekeket óvodai nevelésük utolsó évében figyelemmel kísérjük. Ütemterv szerint
hospitálásokat, nyílt napokat, játszóházakat, kötetlen beszélgető köröket, szabadidős programokat
szerveztünk együtt az óvodákkal.
Ez a program egy kicsit megújulva most is várja az irántunk érdeklődő szülőket, gyermekeket. Az alsós munkaközösség-vezető összefogja, megszervezi és lebonyolítja a Sulivár, vagy
például karácsonyi ünnepkör alkalmával az OV-IS karácsonyi játszóházat.
Mi is arra törekszünk, hogy az a tanuló, aki nálunk kezdte az iskolát, lehetőség szerint nálunk is fejezze be. Nemcsak a belépő gyermekek iskolakezdése fontos, hanem az általános iskolát
sikerrel befejező, ballagó nyolcadik osztály továbbtanulása is. A halmozottan hátrányos tanulók
közötti lemorzsolódási mutatók közül az egyik legfontosabb a továbbtanulási mutatók aránya egy
közösségben. Éppen ezért mindig nagy hangsúlyt fektetünk a hátrányok csökkentésére, a pályaorientáció fontosságára. Felső tagozatos osztályfőnöki órákon tudatosan beépítettük a különböző szakmák, hivatások megismerésére alkalmas információkat. Részt veszünk a középiskolák
nyílt óráin, iskolalátogatásokon, a „SzakmaSztár” rendezvényen Budapesten, a Szakmák éjszakáján Karcagon. Minden lehetőséget megragadunk annak érdekében, hogy a tanulóink megtalálják
az őket leginkább érdeklő területeket, szakmákat.
A továbbtanuló diákjaink nagy része a szakközépiskolai képzésben keresik meg a helyüket, de
vannak olyan tanulóink is, akik az érettségit, szakgimnáziumot tűzték ki célul. Az alábbi ábra
az elmúlt 5 év továbbtanulási tendenciáját mutatja a középfokú oktatási intézmények típusát
tekintve.
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gimnázium

szakgimnázium

szakközépiskola

2018/2019.

-

5 fő

8 fő

2017/2018.

-

2 fő

9 fő

2016/2017.

1 fő

2 fő

18 fő

2015/2016.

1 fő

1 fő

23 fő

2014/2015.

1 fő

2 fő

18 fő

Az alábbi diagram azt mutatja, hogy a nem körzetes gyermekek is érdeklődnek iskolánk iránt.
A táblázat az elmúlt öt év tendenciáját kívánja megmutatni. A 2018/2019.tanévtől iskolánk
városi beiskolázású intézmény lett, a város egész területéről várjuk az érdeklődő szülőket
gyermekeikkel.

Tanulói létszámok és a körzetes tanulók száma 2013-2018. között
Intézményünk a magyar nyelvű cigány nemzetiségi oktatáson kívül a szakmai alapdokumentumának megfelelően vállalja az SNI-s tanulók ellátását, ezen belül az enyhe értelmi fogyatékos tanulók integrált oktatását. 2014-ig volt főállású gyógypedagógus szakemberünk,
azóta pedig a fenntartó támogató segítségével utazó gyógypedagógus, logopédus látja el az érvényben lévő szakértői vélemények alapján az érintett gyermekeket. BTMN-es gyermekek is
igen magas számban tanulnak nálunk. Mindkét esetben nagy felelősség az ő speciális ellátásuk, hisz a tanórákon figyelembe kell venni egyéni képességeiket és differenciáltan megoldani
a tananyag hatékony elsajátítását. A következő diagram bemutatja az SNI és BTMN-s tanulók
arányát a tanulólétszámunk fényében.
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SNI-s és BTMN-s tanulók száma 2014-2018. között
Három olyan beírt tanulónk is van, aki külföldi tartózkodás miatt szünetelteti a jogviszonyát.
Iskolánkban magas a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma. Tanulóink többsége olyan
családi háttérrel rendelkezik, ahol a megélhetésre nagyon kevés pénz jut. A szülők többsége nem
támogatja gyermeke előmenetelét, csupán a tankötelezettséget teljesítik. Olyan család is van, ahol
még ez sem szempont, rengeteg igazolatlan hiányzással rendelkeznek ezek a gyermekek.
Ezen az állapoton igyekszünk évek óta javítani, a szülőket iskolába csalogatni, felkelteni érdeklődésüket az iránt, hogy gyermekük előrébb jusson. Szülői értekezleteken kívül fórumokat, esetmegbeszéléseket kezdeményezünk, családlátogatásra is sor szokott kerülni. Kötetlen
beszélgetések alkalmával a továbbtanulás fontosságát, a gyermek a társadalomban betölthető
szerepének lehetőségeit igyekszünk számukra vázolni.
A hátrányok csökkentése érdekében vezettük be sok évvel ezelőtt az egész napos oktatási
formát alsó tagozaton. Ez azt jelenti, hogy a tanuló napirendjét, figyelembe véve az egyenletes
terhelhetőséget, úgy szervezzük meg, hogy délelőtt és délután is legyen tanórájuk és szabadidős,
vagy önálló tanulási órájuk. Tapasztalatunk az, hogy a család is hálás azért, hogy a gyermek nem
visz haza házi feladatot, a tanuló az iskolában készül fel a másnapi feladatokra.
Felső tagozaton árnyaltabb a kép, itt a gyermeknek több tanórája, szabadidős foglalkozása, szakköre vagy egyéb sportköre van. 5-6. évfolyamokon így napközis foglalkozást biztosítunk, ahol
pedagógus felügyelete mellett készülhet fel a másnapra. 7-8. évfolyamokon tanuló gyermekeket
nagyon nehéz a kötelező tanórákon kívül az iskolában tartani, hiszen életkori sajátosságaik miatt ők
már nagyoknak érzik magukat, otthon akarnak tanulni barátokkal, vagy egyedül. Ettől függetlenül
heti 1 alkalommal tanulószobai kereten belül segíti az osztályfőnökük a tanulmányi előrehaladást.
A 2011. évi CXC. törvény 4.§ 37. pontjának definíciója szerint lemorzsolódással az a tanuló
veszélyeztetett, akinek a tanulmányi átlaga 3,00 alatt van, vagy az előző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat. Sikertelenségük oka abból adódik, hogy az iskolában töltött időben sem a szorgalmas, igyekvő tanulók közé tartoznak, otthon pedig támogató
háttér hiányában nem készülnek fel a másnapi feladatokra, dolgozatokra. Ezen kívül az igazolt
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és igazolatlan órák magas száma is indokolja a rossz eredményt. Az ő érdekükben igyekszünk
teljesíteni az Oktatási Hivatal által kijelölt intézményként az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 „A
tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” kiemelt pályázatot.
Intézményünk számos szabadidős programot, iskolai versenyt és projektet szervez a tanulók
számára. Itt szeretném kiemelni 2 városi rendezvényünket, amely már évek óta meghatározza
iskolánk arculatát. Az egyik az ARANYOS NAPOK, amelyet 1994 óta minden év március első
hetében szervezi meg a felsős munkaközösség. Kezdetben csak iskolai szintű programsorozat
volt a felsős tanulók számára. Hamarosan azonban városi szintű rendezvényeket is szerveztünk,
melyeket évek óta sikeresen valósítunk meg. Ilyen programok: Arany János életével és műveivel kapcsolatos irodalmi vetélkedő vagy versmondó verseny, Toldi erőverseny, rajzpályázat.
Minden tanévben kiemelt rendezvényünk a Roma Projekt. Szintén több napos programsorozat az alsós munkaközösség szervezésében, melyet 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. Ezek a projektnapok élménydúsabbá teszik
a gyerekeknek a roma népismeret tantárgy tanulását is. Tankerületi szinten hirdetjük meg a
roma témájú rajzversenyt, melyre több iskolából érkeznek pályaművek.

4. Fontosabb eredmények, pályázatok
Intézményünk igyekszik minden pályázati lehetőséget megragadni, így az elmúlt években is aktívan bekapcsolódtunk a pályázatírásba, megpályáztunk különböző projekteket.
-- 2014: A TÁMOP-3.1.4.B-13/1.-2013-0001 „Köznevelés az iskolában”- Intézményfejlesztés projekt alkalmával sikerült több társasjáték, különböző fejlesztő tárgyak, egyéb játékok
beszerzése, melyet rendszeresen használunk tanórán kívüli foglalkozásokon, de akár tanórai
differenciálás alkalmával is. Korszerűsítettük a pedagógiai kultúránkat, cél volt a használható
tudás megszerzése, tudásátadás megszervezése belső képzésekkel, horizontális tanulási utak
biztosításával. Ennek a projektnek a fenntartási időszaka 2020. augusztusig tart.
-- 2015: A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett Közlekedésre Nevelési Program segítségével összesen 193.680Ft értékben került sor közlekedési eszközök vásárlására.
-- 2015: A fenntartónk által pályázott, jelenleg fenntartási időszak alatt álló TIOP 1.1.1.-12/12012-0001 „Intézményi informatikai infrastruktúrafejlesztés a közoktatásban” pályázattal
a könyvtárunk és két tantermünk rendelkezik interaktív táblával, valamint az informatika tantermünk teljes gépállománya 26 gép kicserélődött egy szintén TIOP 1.1.1.A-15-12015-0001 „A KLIK fenntartásában működő közoktatási intézmények informatikai ellátottságának biztosítása” projekt alkalmával.
-- 2016: K&H H- Nyitott Társadalomért Pályázat- a hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzetű gyerekek számára kulturális eseményen való részvételét támogatta, így 50 tanulónk jutott el Budapestre egy színházi előadás megtekintésére.
-- 2016-tól folyamatos pályázatok beadása: Erzsébet napközis táborok nyári-őszi-téli.
-- 2017: A tanulói lemorzsolódás adatszolgáltatás adatai alapján az Oktatási Hivatal másik
299 intézménnyel együtt bevont bennünket az EFOP-3.1.5.-16-2016-00001 „A tanulói
lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása pályázatba”, amely nemcsak
szakmailag nyújt támogatást a lemorzsolódás csökkentése érdekében , hanem az eszközállományunkat is érinteni, bővíti kb. 1.000.000 forint értékben.
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-- 2017: „Matematikai, a természettudományos és a digitális kompetenciák erősítését szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő programok támogatása” című NTPMTTD-17-0211 elnevezésű pályázatunk sikeres lett, mellyel az intézmény 1.500.000 Ft
vissza nem térítendő támogatást kapott. 2018. május végén bentlakásos táborban mélyítették tovább ismereteiket, mellyel le is zárták a pályázat megvalósítását.
-- 2017-2018. A HAT-17-01 elnevezésű (Határtalan) pályázat segítségével intézményünk
7. osztályos tanulói eljuthattak Torockóra, Tordára, Nagyszalontára, Nagyváradra, Nagyenyedre, Kolozsvárra. Megismerhették a külhonban élő magyarok mindennapjait, szokásait,
felkereshették iskolánk névadójának szülővárosát, otthonát, kapcsolatot teremtve a kint élő
magyarokkal, tanulókkal. Nagyszerű, feledhetetlen napokat éltek át tanulóink, melyről érdekes, információ dús beszámolót is készítettek. Óriási élmény és mérföldkő volt ez intézményünk tanulói és a lebonyolító pedagógusok számára.
-- 2017: Az EFOP 3.3.5-17-2017-00031 „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását
segítő iskolai közösségi program kísérleti megvalósítása a Karcagi Tankerületi Központban” elnevezésű pályázat keretében 2-2 napközis és 1-1 bentlakásos tábor került megvalósításra 2018 és 2019 júniusában, intézményünkben.
-- 2013. óta folyamatos: Útravaló Ösztöndíj Program Az EFOP-3.1.4 – 15-2015-00001
Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak, Útravaló Ösztöndíjprogram pályázatának kiírására évek óta tanév végén kerül sor. A legutóbbi tanévben 13
tanuló és 3 mentor dolgozott össze azért, hogy hátrányaikon csökkenteni tudjunk, segítsük
továbbtanulásukat és megelőzzük a korai lemorzsolódást.
-- 2018. Az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 pályázat keretében minden pedagógus kolléga
nagy értékű notebook-ot kapott pedagógiai, oktatói munkájához.
-- 2018. Klebelsberg Központ szakmai pályázaton „A roma hagyományok ápolása az
inkluzív pedagógia módszerével” elnevezéssel a beadott 1.000.000 Ft költségvetésű projektünket a pályázati bírálók elfogadták és azon felül 200.000 Ft-tal többet kaptunk a Klebelsberg Központtól, vissza nem térítendő összegként. Ezt az összeget udvari padok és
kültéri játékok vásárlására fordítottuk, valamint egy közösségi programot valósítottunk
meg, melyen tanulóink szülei nagy számban megjelentek, és lehetőség volt a személyes,
kötetlen beszélgetésekre is.
-- 2018-2019: Szitakötő pályázat a 2018/2019-es tanévben valósult meg. A program segítségével 166.400 Ft értékű oktatási csomagot térítésmentesen vehettünk igénybe, mely tartalmaz folyóiratot, 90 perces pedagógus továbbképzést, 60 perces gyermekfoglalkozást. A pályázat szakmai tartalmát, elemeit nevelőtestületünk minden tagja örömmel használta,
így a következő tanévre is pályáztunk a megvalósításra.
-- 2017/2018. tanévben az Országos Tűzmegelőzési pályázaton egyéb, kézműves kategóriában országos első és külön díjasok lettünk egy „lapbook” megalkotásával, amelynek segítségével a tanulók megismerték a felelősségteljes viselkedés szabályait annak érdekében,
hogy váratlan tűz-és balesetveszélyes helyzeteket elkerülhessék.
-- 2016/2017. tanévben részt vettünk a Népegészségügyi osztály által szervezett országos
GUINESS rekordkísérletben a kézmosás világnapja alkalmából. A 45 perces órán a kézmosás fontosságára hívtuk fel a figyelmet egy előre megtervezett óra keretében. A rekordkísérlet nagyszerű hangulatban telt, tanulóink és pedagógusaink érdekes kísérleten keresztül
is megtanulhatták a kézmosás fontosságát.
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Intézményünk hosszú, majd 60 éves múltra tekint vissza és az iskola nevelői, diákjai remélik, hogy még legalább ennyi, tartalmas, mozgalmas idő vár erre az iskolára.
Végezetül egy idézettel szeretném zárni a beszámolómat, melynek mondanivalója talán tükrözi azt az elköteleződést intézményünk felé, amelyet nevelőtestületünk magáénak érez.
„Vannak jó szelek, s persze rosszak is, bár a hullámok mögött vár ránk a part, de semmilyen szél
nem jó annak, aki nem tudja, melyik kikötőbe tart.”
(Quimby)
Szentesiné Nánási Tünde
intézményvezető
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Mellékletek

Aranyos Napok - Megnyitó 2018.

Aranyos Napok - Irodalmi verseny 2018.

Farsang 2018.
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Határtalanul Pályázat Nagyvárad 2018.

Húsvéti játszóház 2019.

Iskolai faültetés 2018.

Iskolai karácsony 2017.

Iskolai játszótér átadás 2018.10.
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Iskolai játszótér átadás 2018.10.

Jégkorong VB Budapest 2018.

Iskolai faültetés 2018.

Iskolai karácsony 2017.
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NTP- Tehetséggondozó Pályázat 2018.
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Régi schola - új iskola

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 vis�szavezet a reformációig, hiszen ismert tény,
hogy azóta mindig működött református iskola Karcagon. Évszázadok óta iskolánk kiváltképp fontos missziója az, hogy hordozzák egy
nép, egy nemzet – nemzetünk – sorsát azért,
hogy keserves, igen szoros, gyakran nehéz körülmények között, legyenek e nép szellemi-lelki
pajzsai, Isten óvó szeretetének hathatós, nagy eszközei.
A város iskolái közül a legrégebbi, 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. A kerítés tornyaiban található harangokkal hívogatták a diákokat az iskolába. Innen az elnevezés: „Csengős” iskola. Külön működött a Református Leányiskola. Ma is fennálló épületét 1895-ben építették. A Kálvin u. 5. sz. alatt található.

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 340 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.
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Vágyunk és célunk, hogy a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola legyen a Nagykunság „fővárosának”, Karcag és környéke, lakossága lelki megújulásának, ébredésének kisugárzó
hatású központja. Ezért imádkozunk, ezért munkálkodunk.
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.
Személyi feltételek
A humán erőforrás oldaláról elmondható, hogy tantestületünk létszáma hosszú évek óta
stabil. Létszámunk 27 fő. Óraadó nincs az iskolában. A tanítók változatos műveltségterülettel
rendelkeznek, ezt az alsó tagozatban kamatoztatják, mivel a felső tagozaton szakos tanárok tanítanak. Szakos ellátottságunk 100 %-os. Több kollégának van három szakja. Egy szakos pedagógusunk nincs. Az alulról építkezésnek köszönhetően sikerült a szakoknak megfelelő kollégákat
beválogatni a város iskoláiból, akiknek emberi magatartása, hozzáállása, szaktudása példaértékű. Az évek alatt tudatosan kialakított szervezeti kultúra magába foglalja a tagok által kialakított vagy elfogadott értékrendet, normát, magatartásformát, tudást, melyet intézményünk
megőriz és folyamatosan újjáalakít, a környezeti hatásoknak megfelelően.
Tárgyi feltételek
A Karcagi Nagykun Református Általános Iskolában mind a 20 tanteremben - több mint 14
éve- internet elérhetőség és interaktív technika található. Interaktív táblával felszerelt nyelvi
laborok, robotika labor, illetve digitális természettudományi labor áll nemcsak a természettudományok, informatika, hanem a modern nyelvoktatás szolgálatában. Az IKT eszközökkel nem
hagytuk magukra a pedagógusokat. A tárgyi feltételek biztosítása mellett folyamatosan figyelünk arra, hogy a pedagógusaink továbbképzése e témában is biztosítva legyen. Minden pedagógus elvégezte a „Digitális pedagógia alkalmazása a mindennapi gyakorlatban” c. 30 órás akkreditált tanfolyamot, valamint az IKT alkalmazása I. , ill. az IKT alkalmazása II. c. képzéseket.
Szakmai munkánkról
Hagyományos tantárgyszerkezetben és óratervvel folyik az oktatás. Kötelező idegen nyelv az
angol. Választható idegen nyelv felső tagozatban: angol, német, orosz, latin, szakköri szinten.
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2019-ben ismét megkaptuk a Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet. Majd 2016-ban – pályázat
útján - iskolánk bekerült az Európai Tehetségpont Hálózatba. 2014 óta Örökös Ökoiskolaként működünk. Iskolánkban emelt szintű angol nyelv oktatása folyik. Az angol nyelv tanítása már első osztályban
elkezdődik. Ötödik osztálytól lehetőség nyílik a második idegen nyelv tanulására, igény szerint. Első
osztálytól heti egy órában néptánc foglalkozásokat iktattunk be. Néptánccsoportjaink („Csillagrózsa”,
„Kék ibolya” hagyományőrző néptánccsoportok) fellépnek iskolai, városi és egyéb 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.
Tanulóink kiváló eredménnyel vesznek részt színvonalas tanulmányi, sport és kulturális versenyeken. Kétévenként rendezzük
meg az Országos Arany János Ballada-mondó Versenyt valamint
a Magyar Imre Lajos Nyelvtan és Nyelvhelyesség Versenyt. Vetélkedők, pályázatok, kiállítások, versenyek és egyéb programok
színesítik iskolai oktatásunk palettáját.
Az iskola 2018. novemberében megkapta az Innovációs és
Technológiai Minisztérium Fogyasztói Tudatosságra nevelő iskola címet.
További szakmai elismerések a 2018/2019-es tanévben
-- Kiemelt Partneriskolája vagyunk a MTA-SZTE Képességfejlődést Vizsgáló Kutatócsoportjának
-- Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetének Partneriskolája
-- Református Pedagógiai Intézet Bázisintézménye
Képzési kínálatunk alsó tagozatban
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 nyelv tanulása 1-8. osztályban
-- informatika/robotika foglalkozás 1. osztálytól, felmenő rendszerben
-- úszás (úszásoktatás a délelőtti tanórában, 2. és 3. évfolyamon)
-- integrált furulyaoktatás (1-3. évfolyamon)
-- emelt óraszámban történő matematikaoktatás (1-4. évfolyamon)
-- néptánc tanítás a délelőtti tanórában
-- képességfejlesztő órák
-- Erdei iskolai programok, táborok
Tanórán kívüli tevékenységformák, napközi (utolsó tanórától – 16.30-ig)
-- játszóház, gyermekjátékok, táncház,
-- mindennapi testnevelés, egyéb sportok,
-- Csillafény kórus,
-- bábszakkör,
-- 7határjárás – őszi és tavaszi túrák a hegyekben
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A délutáni nevelőmunkában - a néphagyományőrző program keretében - változatos tevékenységformák közül választhatnak a gyerekek, valamint mozgáskultúrát fejlesztünk, amely
megalapozza a tánctanulást.
Sok játék és drámapedagógiai módszerek alkalmazása jellemzi munkákat a sokoldalú személyiségfejlesztés érdekében.
Képzési kínálatunk felső tagozatban
A felső tagozatban tovább folytatódik az alapozó tantárgyak tanítása, indul az angol nyelv és
a informatika emelt óraszámban történő oktatása.
A felső tagozatos oktatásunk speciális lehetőségei:
-- matematika magasabb óraszámban történő tanítása
-- magyar nyelv és irodalom magasabb óraszámban történő tanítása
-- testnevelés magasabb óraszámban történő tanítása
-- angol nyelv magasabb óraszámban történő tanítása 5-8. osztályban (fakultáció)
Tanórán kívüli tevékenységformák:
-- tehetséggondozó és képességfejlesztő órák
-- sportkörök
-- angol nyelvi fakultáció
-- nyelvi blokkunk kínálata: német, latin, orosz
-- történelem, matematika, magyar tantárgyakból középiskolai előkészítő foglalkozások
-- további szakkörök biztosítása, igény szerint
-- PecaSuli
Együtt a szülőkkel c. program
- Szülők iskolája
- Szülők fóruma
- Családi sportdélután
- Kirándul az iskola

Együtt a gyülekezettel c. program
- Református Közösségi Nap
- Nőnap, szeretetvendégség
- Kirándulások
- Hagyományőrzés

Iskolánk kívüli programok

Iskolán belüli programok

- Zúzmara Expressz – Mikulás vonat
- Tanyapedagógia
- NemTanterv! – NYOMkövető
- 7Határ járás
- Ösvény – program
- „Gólyaprogram”
- Kalandor vízitúra a Tiszán
- Kölyök Fészek – Erdei iskola
- „Gurul az alma!”

- Zöld Napok
- Legyél te is válogatós! – (szelektív hulladékgyűjtés)
- ZeneBona
- REFI-SZTÁR verseny
- Játszóházak
- Refi-tallér gyűjtő verseny
- Éghajlatvédelmi projekt
- Egészségnevelési projekt
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Iskolánk által rendezett versenyek

Iskolánk tagja

- Országos Arany János Balladamondó verseny
- Az Úr érkezése c. szavalóverseny
- Magyar Imre Lajos Nyelvtan - és Nyelvhelyességi verseny

- ACSI Nemzetközi Alapítványnak
- Magyar Tehetséggondozó Társaságnak
- Irodalmi Társaságoknak
- Református Tanáregyesületnek

Adható kitüntetések, elismerések
Kitüntetések pedagógusaink részére

Kitüntetések diákjaink részére

- Református Nagykunságért Pedagógiai-díj
- Madarász Imre-díj
- Kiváló Pedagógus-díj
- Hűségplakett

- Református Alma- Mater-díj
- Iskolánkért Emlékplakett
- Kiváló Sportoló-díj

Országos kompetenciamérés eredményei
Országos
kompetencia
mérés eredménye

2015.

2016.

2017.

2018.

Országos Iskola
átlag
átlag

Országos Iskola
átlag
átlaga

Országos Iskola
átlag
átlaga

Országos Iskola
átlag
átlaga

Szövegértés
6. évfolyam

1488

1642

1494

1652

1503

1724

1492

1739

8. évfolyam

1567

1648

1568

1754

1571

1742

1602

1730

Matematika
6. évfolyam

1497

1653

1486

1677

1497

1549

1499

1707

8. évfolyam

1618

1758

1597

1762

1612

1733

1614

1747

Kiválóra sikerültek a 2017-es országos kompetenciamérés eredményei, melyek az Oktatási
Hivatal honlapján megtalálhatók. Az eredmények alapján elkészült az általános iskolák ún. TOP
listája,- első alkalommal. Mi magunk is meglepődtünk, amikor szembesültünk azzal az örömteli ténnyel, hogy iskolánk az országos 27. helyen áll a külső mérések eredményeit összegezve. A
Top100-as listában Jász-Nagykun-Szolnok megyében nincs másik iskola.
Ez a kiváló helyezés is bizonyítja tanulóink tudását, helytállását és tanáraink eredményes alapozó, majd továbbépítő munkáját.
Továbbtanulási mutatók
2014/2015. 2015/2016. 2016/2017. 2017/2018. 2018/2019.
tanévben tanévben tanévben tanévben tanévben
Végzett tanulók létszáma
45
55
59
63
64
Gimnáziumban tanultak tovább
29
39
32
40
38
Szakgimnáziumban tanultak
15
16
19
14
13
tovább
Szakiskolában tanultak tovább
1
0
8
9
13
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Állandó táboraink
1.) Ausztria (sítábor) Karintia – Faaker See – Villach - Gerlitzen
2.) „Magvető” Hagyományőrző tábor (alsó tagozat)
3.) Vakációs Bibliahét
4.) Bükkszék (3. évfolyam)
5.) Velence (4. évfolyam)
6.) Erdélyi körutazás (5. évfolyam)
7.) Bringa Balaton (felső tagozat)
8.) Konfirmandus tábor
9.) Anglia – Wales (felső tagozat)
10.) Erzsébet táborok (felső tagozat)
Országos tanulmányi versenyek eredményei a 2018/2019-es tanévben
Országos Méh-Ész Logikai Verseny (robotika tantárgyból)
Csikos Lajos

2.a

III. helyezés

Gál Boglárka

2.b

III. helyezés

Szakáll Csaba

2.b

III. helyezés

Éri Kristóf Ferenc

2.a

IV. helyezés

Papp Dávid

2.b

V. helyezés

Szabó Zsolt

2.a

VII. helyezés

Országos Adventi Szavaló- és Dicséreténeklő verseny
Farkas Zsófia

2.b

I. helyezés

K. Nagy Veronika

7.b

I. helyezés

Putyora Orsolya

7.a

III. helyezés

Szabó Stefánia

5.b

Különdíj

4.a

Különdíj

Makai Boglárka

Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan Verseny
Tóth Péter Sándor

8.b

III. helyezés

Kovács Lajos

8.b

V. helyezés

Országos Wass Albert Vers – és Prózamondó verseny
Birizló Csenge

6.a

II. helyezés

Dr. Hajdú-Moharos József Országos Református Földrajz Tanulmányi verseny
Tóth Péter Sándor

8.b

II. helyezés

Kozma László Országos Informatika Alkalmazói Tanulmányi verseny
Décsei Dorka

7.a

Ferenczi Zsófia

7.b

Kiss Soma

8.a
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csapatban VI. helyezés

Németh József Informatika Emlékverseny
Fazekas Boglárka

6.c

I. helyezés

Péntek Renáta

6.c

II. helyezés

Farkas Floransz

6.b

III. helyezés

Szabó Fanni Réka

6.b

IV. helyezés

Domján Tünde

8.a

IV. helyezés

Országos Curie Matematika Emlékverseny (döntő)
Décsei Dorka

7.a

I. helyezés

Putyora Orsolya

7.a

VII. helyezés

6.a

VIII. helyezés

Kiss Zalán

Kerékpáros Ifjúsági Kupa Országos döntő
Kovács Benedek

7.b

XIV. helyezés

XVIII. Kaán Károly Országos Természet – és Környezetismereti verseny
Pintér Kornél

6.c

VIII. helyezés

XV. Janikovszky Éva Országos Meseíró pályázat
Makai Boglárka

4.a

I. helyezés

Debreceni Nagyerdőért Egyesület „Az Erdő Dala” meseíró pályázat
Budai-Bíró Endre

3.b

II. helyezés

Országos sporteredmények a 2018/2019-es tanévben
NagyVagy! TV2 Játékos sportverseny országos
Orosz Réka

3.b

Temesváry Tamás

4.a

Márki Laura

7.b

Karsai Zsaklin

8.a

Balajti Tamás

8.a

Csontos Gergő

8.a

csapatban I. helyezés

Diákolimpia - Országos Karate Bajnokság
Tóth Krisztián Imre
Hamari Botond

5.c

II. helyezés

5.b

III. helyezés

Kötöttfogású Diákolimpia - Birkózás
Nagy Sándor

6.c

I. helyezés
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Országos Kosárlabda elődöntő
Décsei Dorka

7.a

Décsei Laura

5.a

Domján Tünde

8.a

Faragó Dorka

7.b

Halter Ildikó Zita

7.a

Karsai Zsaklin

8.a

Laboncz Csenge

7.b

Márki Laura

7.b

Mészáros Mariann

7.a

Orosz Rita

6.a

Szabó Sára Lisa

8.a

Szabó Zsanna Lili

8.a

Tóth Julianna

6.c

csapatban III. helyezés

B33 Országos elődöntő
Márki Laura

7.b

Décsei Dorka

7.a

Laboncz Csenge

7.b

Mészáros Mariann

7.a

VII. helyezés

Jövőkép
A kitűzött nevelési és oktatási célok elérése érdekében a Karcagi Nagykun Református Általános Iskolának az a feladata, hogy imádsággal, igényes nevelő-oktató munkával, a magyar
református iskolák hagyományainak, a keresztyén közösség nevelőerejének, a legfejlettebb tudományos és technikai eredményeknek-eszközöknek, valamint a családokkal és a gyülekezetekkel kiépített gyümölcsöző kapcsolatoknak a felhasználásával a lehető legtöbbet tegye meg
azért, hogy minden növendéke fel tudja mutatni azokat a képességeit, amelyeket csak ő maga
kapott a Teremtőjétől.
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Györffy István Katolikus Általános Iskola
„Én vagyok az út, az igazság és az élet!”
(Jn 14.6)

Iskolánk arculata
A Györffy István Katolikus Általános Iskola 2015. szeptember 1-jén kezdte meg működését
az Egri Főegyházmegye fenntartásában, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Karcagi
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolájából történő kiválással. Önállóan gazdálkodó,
költségvetése felett teljes jogkörrel rendelkező egyházi intézményként jött létre, melynek a működéséhez szükséges feltételeket a fenntartó biztosítja. A Szent István Római Katolikus Templomban tartott ünnepélyes Veni Sancte után Dr Ternyák Csaba egri érsek megszentelte az iskola
tanulóit és épületeit.
Az intézményben továbbra is nyolc évfolyamos általános iskolai képzés folyik. Az eddig eltelt
időszakot átmenetként éltük meg, kialakítottuk az intézmény egyedi arculatát, leraktuk az egyházi nevelés-oktatás alapjait. A tanulók, az intézmény valamennyi dolgozója, a szülők, a partnereink, a város lakossága elfogadta az iskola katolikus szellemiségét. Szoros kapcsolat alakult ki a
plébánia és az iskola között.
A katolikus szellemiség mára áthatja régi megőrzött hagyományainkat, melyeket megtartottunk és tovább viszünk. Nevelő-oktató munkánkat keresztény világnézeti alapokon végezzük,
iskolai közösségünk minden tagja osztozik a keresztény világlátásban, bár más-más fokon.
Hitvallásunk, jövőképünk
A pedagógusok elkötelezettek a minőségi, esélyteremtő nevelés-oktatás ügye iránt, mellyel
megteremtik, a továbbtanulásra való felkészülés, a versenyképes tudás megszerzésének lehetőségét tanulóink számára.
Célunk, hogy sokoldalú, kreatív, érzelmekben gazdag személyiségű tanulókat neveljünk. A
hatékony rendszeres munkára neveléssel formáljuk egyéniségüket. Az intézményünkben hos�szútávon biztosítva van a gyermekek szellemi, érzelmi, esztétikai, lelki és testi fejlődése. Az
iskola tárgyi környezete, tanuló és környezetbarát az emberi kapcsolatok minősége egészségmegtartó. Környezettudatos állampolgárokká váló tanítványokat bocsátunk útjukra, olyanokat,
akiknek reális esélyük van a sikeres munkavállalásra, képesek az élethosszig tartó tanulásra, a
teremtett világ értékeinek megóvására, megőrzésére.
Személyi feltételeink
Nevelőtestületünk stabil, szakmai felkészültségével biztosítja a színvonalas nevelés-oktatást.
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2015/2016.
tanév

2016/2017.
tanév

2017/2018.
tanév

2018/2019.
tanév

Pedagógus létszám

31

31

32

31

Pedagógiai munkát segítő

2

2

2

2

Technikai dolgozó

7

5

5

6

Gazdasági vezető

1

1

1

1

Gazdasági ügyintéző

1

1

1

1

engedélyezett létszám

Bekapcsolódtunk a közfoglalkoztatási programokba is, mely nagy segítség az esztétikus környezet megtartásában.
Tanulói létszámadataink
16 osztály, 8 napközis csoport és 1 tanulószoba működik. A tanulók étkeztetését az ESSEN Kft
látja el éves szerződés alapján. Az intézmény 1-6. osztályos tanulói részt vesznek az iskolagyümölcs programban, iskolatejet minden tanuló kap.
2015/2016.
tanév

2016/2017.
tanév

2017/2018.
tanév

2018/2019.
tanév

Tanulói létszám

402

404

391

390

Tanulócsoportok száma

16

16

16

16

Napközis tanulók száma

193

201

192

188

Tanulószobás tanulók száma

29

26

27

20

Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesül

118

103

75

57

16

22

17

16

31

26

25

19

hátrányos helyeztű tanuló
ebből halmozottan hátrányos
helyzetű tanuló
Infrastruktúránk, környezetünk

Nevelő-oktató munkánk két iskolaépületben folyik (József Attila u. 1., Kossuth tér 4.). Nagy
hangsúlyt fektetünk a szellemiségünket kifejező esztétikus környezet kialakítására. Az iskola
2016-ban elnyerte az „Örökös Ökoiskola” címet, mely még inkább kötelez bennünket a környezettudatos, egészséges életmódra, a teremtett világ védelmére.
Iskolaépületeink műszaki állapota jó, az elmúlt négy évben sokat javult, melyre a fenntartó
nagy gondot fordít. Folyamatosak a felújítások: lapostető, mellékhelyiségek, bútorzat, padozat,
függönyök, sötétítők, taneszközök cseréje. A Kossuth tér 4. szám alatt játszóteret alakítottunk ki.
Sajnos saját tornateremmel az iskola nem rendelkezik, a testnevelés órákat az iskola épületéhez kapcsolódó Városi Sportcsarnokban tartjuk bérleti díj ellenében. A csarnok leterheltsége a
délutáni sportfoglalkozásainknak így határt szab. A „Nyelvi laborral a nyelvtanulásért” Alapítvány tulajdonában lévő Városudvar 1. szám alatt lévő épület tornaszobáját közösen használjuk
a Szolnoki Tankerületi Központtal.

320

Az Egri Főegyházmegye által felújításra, karbantartása, eszközbeszerzésre fordított összegek
2016. év

2017. év

2018. év

5.938.590 Ft

12.279.593 Ft

27.403.264 Ft

Nevelő-oktató munkánk sajátosságai
A szülők és a gyerekek igényeihez igazodva állítottuk össze pedagógiai programunkat. Legfontosabb feladatunk nevelő-oktató munkánk során a szilárd alapkészségek, alapismeretek elsajátíttatása és a továbbtanulásra való felkészítés.
Intézményünk fő sajátossága az angol nyelv emelt szintű oktatása már első osztálytól kezdve,
felső tagozaton csoportbontásban. Nyolcadik osztály végén több tanulónk tesz sikeres angol
nyelvű alap, közép, - a legügyesebbek - felsőfokú nyelvvizsgát.
Angol nyelvvizsga eredmények
2015/2016.
tanév

2016/2017.
tanév

2017/2018. 2018/2019.
tanév
tanév

Alapfokú angol nyelvvizsga

-

5

1

-

Középfokú angol nyelvvizsga

3

3

2

5

Felsőfokú angol nyelvvizsga

1

-

-

1

Egyre több tanuló ballag ECDL START bizonyítvánnyal a tarisznyájában.
2016/2017. tanév

2017/2018. tanév

7 fő

11 fő

A mindennapos testnevelés keretén belül minden tanulónk heti egy órában néptáncol. A 3-6.
évfolyam tanulói évente 18 óra úszásoktatásban részesülnek. Az alsó tagozatban lehetőséget teremtettünk a grundbirkózás alapjainak elsajátítására. Magasabb óraszámban tanulják tanulóink
a matematikát, a magyar nyelvet és az informatikát. Az 5. évfolyamosok választható tárgyként
hon- és népismeretet tanulnak, megismerkednek hazánk népi kultúrájával, népszokásaival,
néphagyományaival. Hűen iskolánk névadója a karcagi születésű Györffy István néprajztudós
szellemiségéhez.
Pedagógiai munkánk során fő feladatunknak tekintjük a továbbtanulásra való felkészítést. Az
iskolánknak 8 évet átölelő, továbbtanulásra felkészítő programja van. A 7-8. évfolyamos tanulók részt vesznek a Déryné Művelődési és Ifjúságai Turisztikai és Sportközpont által szervezett
Pályaválasztási Börzén, a középiskolák bemutatkozó programjain. Pályaválasztási szülői értekezletet tartunk, ahol a helyi középiskolák mutatkoznak be. Továbbtanulási mutatónk 100 %. A
középiskolák visszajelzései tanulóink teljesítményéről jók.
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Továbbtanulási mutató
2015/2016.
tanév

2016/2017.
tanév

2017/2018. 2018/2019.
tanév
tanév

Végzett tanulók száma

53

51

47

51

Karcagon tanul tovább

39

29

34

28

Vidéken tanul tovább

14

22

13

23

Gimnáziumban tanul tovább

27

27

23

26

Szakgimnáziumban,
szakközépiskolában tanul tovább

12

16

11

16

Szakiskolában tanul tovább

14

8

13

9

Nem tanul tovább

0

0

0

0

2015/2016.
tanév

2016/2017.
tanév

2017/2018.
tanév

2018/2019.
tanév

56

49

45

48

Beiskolázási mutatók

Első osztályos tanulók száma
Országos mérési eredményeink

Országos mérési eredményeink (kompetenciamérés, idegen nyelvi mérés, NETFIT mérés)
átlag felettiek. Iskolánk 8. osztályos tanulói bekapcsolódtak az országos természettudományos
mérés tesztelésébe 2018-2019-ben.
2016.
Országos
átlag

2017.
Iskola
átlaga

Országos
átlag

2018.
Iskola
átlaga

Országos
átlag

Iskola
átlaga

Matematika
6. évfolyam

*1486

1490

*1497

1456

*1499

1542

8. évfolyam

*1597

1573

*1612

1612

*1614

1650

Szövegértés
6. évfolyam

*1494

1509

*1503

1481

*1492

1509

8. évfolyam

*1568

1528

*1571

1544

*1602

1606

* A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől
Tanórán kívüli tevékenységeink
A tanulók igényeinek megfelelő szakkörök működnek: matematika, fizika, kémia, magyar,
informatika, angol, énekkar, néptánc, tanulásmódszertan, természetjáró, elsősegélynyújtó, csecsemőgondozó és sportkörök.
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Hagyományos rendezvényeink
Fecskeavató, Iskolakóstoló, Anyanyelvi napok, Egészségnapok, Györffy-Napok, Györffy-Néptánc Gála, English is fun, Györffy-Téka, Helytörténeti pályázat, Mozdulj-Györffy, Györffy-Galéria, Alapítványi bál, farsang, anyák napja, apák napja, Szent Miklós napja, adventi gyertyagyújtás, vízkereszt, lelki napok, mézes reggeli, cipős-doboz akció, témahetek, Reading is
fun, Vidorka fesztivál, Kisballagás, Te-Szedd! mozgalom, Legszebb konyhakertek mozgalom,
Határtalanul! kirándulás.
Diákönkormányzatunk
Az iskolánk jól működő diákönkormányzata képviseli a tanulók jogait, él véleményezési jogával, szervezi a szabadidős programokat. Tanulóink bekapcsolódnak a városi diákönkormányzat
munkájába is. Iskolánk képviselői jelen vannak a megyei, országos diákparlamentben.
Hitéletünk
A legfőbb általános emberi értékek keresztény hitünkben gyökereznek, és Jézus életében mutatkoznak meg legteljesebben. Ezért a diákok elé példaként Jézust, az őt követő szenteket és a ma
körülöttünk élő szentéletű embereket állítjuk. Az intézmény lelki éltének szervezője és irányítója, az iskola lelki vezetője Gulyás Zsolt plébános, érseki tanácsos, aki türelemmel, kitartással
és odafigyeléssel irányítja a keresztény szellemiségű nevelést a tanulók, pedagógusok, alkalmazottak és a szülők körében. Iskolánkban mindennapos a vallásgyakorlás (tanítás előtti, tanítás
utáni imák, hétkezdő áhítat). A tanulók felekezetüknek és világnézetüknek megfelelő hit, vagy
etika oktatásban vesznek részt. A kötelező hittan oktatás fokozatosan kerül bevezetésre. Bekapcsolódunk az egyház liturgikus életébe, tanítványaink évente négy közös szentmisén vesznek
részt. Az egyházi ünnepekre való tartalmas felkészülést a lelkinapok segítik. Jelentősebb hitéleti
programjaink: a Veni Sancte, Te Deum, karácsonyi, húsvéti lelki napok, élő rózsafüzér imádkozás, Szent Erzsébet, Szent István napi búcsú, adventi gyertyagyújtások, iskolaszentelés, hamvazkodás, keresztút, templomi ballagáson szalagkötés, Úrnapi sátorállítás, apák napja, anyák napja,
osztálymisék, ministrálás, felolvasások, hittantáborok, szülők akadémiája, háromgenerációs
találkozó, szentségekhez járulás, szívességcsere, karitatív tevékenység, teremtésvédelmi nap.
Mind ezek a tevékenységek hozzásegítenek hitéleti nevelési céljaink megvalósításához:
-- az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása
-- a tanulók közösségére és önmagukra irányuló helyes cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása
-- pozitív szociális szokások kialakulásának, gyarapodásának segítése
-- tudatos keresztényi magatartás és életforma kialakítása
Úgy kell hintenünk a hitélet magját a keresztény egyházi szellem meghonosítására, hogy világnézeti meggyőződése mindenki számára biztosítva legyen, és felekezetének megfelelő vallást
gyakorolhasson. Ahogy telik az idő sok apró jel mutatja, hogy az iskola egyre dominánsabban
képviseli szellemiségében, a tanulók viselkedéskultúrájában azt a nevelési oktatási tradíciót,
amely a katolikus egyházat évszázadok óta jellemez. A helyi plébánia része lettünk, hiszünk az
imádság erejében, plusz erőforrás számunkra, ha a hívek értünk imádkoznak.
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Kitüntetettjeink

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje

2018

Pánti Ildikó Anna
Karcag Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének tagja, a karcagi
Györffy István Katolikus Általános
Iskola nyugalmazott igazgatója

Miniszteri Elismerő Oklevél
Dr. Fazekas Sándor miniszter úr az
1956-os Forradalom és Szabadságharc
Emléknapja alkalmából adományozta.

2017

Gulyás Zsolt érseki tanácsos,
plébános, az iskola lelki vezetője

Miniszteri Elismerő Oklevél Emberi
Erőforrások Minisztériuma
adományozta.

2019

Andor László Istvánné pedagógus

Elismerő oklevél és emlékérem a
Kazinczy-díj Alapítványi Bizottságtól

2019

Posztósné Gyarmati Éva pedagógus

Karcag Város Sportjáért díj

2017

Kun László Attila pedagógus

2016

Bereczkiné Nagy Erzsébet pedagógus

2018

Csináthné Bakó Éva Erzsébet
pedagógus

2019

Rusóiné Szabó Magdolna pedagógus

2016

Magyar Enikő 8.o tanuló

2017

Kiss György Zétény és Reszegi Áron
8. o. tanulók

2018

Illyés Péter 4. o. tanuló

2019

Dobos Levente 8. o. tanuló

2016

Vajó Gergely 8. o. tanuló

2017

Szőke Evelin 8. o. tanuló

2018

Kun László Ákos 8. o. tanuló

2018

Simon Máté Pál 8. o. tanuló

2019

Dobos Levente 8. o. tanuló

2019

Kardos Panna 8. o. tanuló

Karcag Város Kultúrájáért díj

Érseki kitüntetett tanuló

Karcag Város jó tanulója, jó sportolója díj

Továbbképzés, minősítés, intézményi önellenőrzés, belső ellenőrzés
Minden pedagógus fontos feladatának tekinti a továbbképzéseken való részvételt, tudásának gyarapítását, frissítését. A továbbképzéseken való részvétel a továbbképzési program és a
beiskolázási tervnek megfelelően történik. A Katolikus Pedagógiai Intézet és a Renovábis Alapítvány által biztosított továbbképzések hozzásegítenek bennünket a katolikus szellemiségű
gondolkodás elmélyítéséhez. Intézményünkben működik az intézményi önértékelés, a pedagógusok minősítési eljárásokon való részvétele sikeres, belső ellenőrzésünk folyamatos, tervszerű.
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Pedagógus továbbképzéseink 2015-2019 között
A továbbképzés megnevezése
Pedagógusok részére
Tréning jellegű felkészítés a keresztény vezetésre az egyházi köznevelési intézményekben
A kommunikáció mindennapi nehézségei és ezek keresztény megoldási lehetőségei (kezdő és haladó tréning)
Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez és a tanfelügyeleti
ellenőrzéshez kapcsolódó feladatok ellátására
A köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer (KRÉTA) pedagógus
moduljaihoz
Első lépések a digitális világba IKER 1 szintű
Önállóan használom az informatikai eszközömet – IKER -2 szintű
ECDL START
Katolikus iskola tanára lettem
A katolikus iskola lelke
A játék szerepe az agresszió csökkentésében
Felkészítés a lemorzsolódással fenyegetett intézmények pedagógusai,
gyermekvédelmi szakemberei számára
On-line feladatkészítő - Redmenta
„Grassroots” labdarúgás módszertani és gyakorlati alapjai az 5-12. évfolyam
iskolai testnevelésében
A szivacskézilabdázás oktatásmódszertani alapjai az iskolai testnevelésben
Teremtésvédelem a katolikus iskolákban
Bringa Akadémia kerékpáros közlekedésbiztonsági program
Óvoda-iskola átmenet kérése – Tematikus nap
„Élmény tanulni!” – Animátor felkészítés
„Élmény tanulni!” – Pedagógusok képzése
„Pedagógusok felkészítése a minősítésre”
Értékek közvetítésének lehetőségei a katolikus iskolákban
Önkéntességre nevelés-önkéntes menedzsment
DExam vizsgáztatói alapképzés
Szakmai megújító képzés általános és középiskolában tanító ének-zene szakos
tanárok számára
Lelki gyakorlatok:
Neveden szólítottalak! 2016
Isten, ember, önmagam! 2017
Beszélgetés a gonoszról. 2018

Résztvevők
száma (fő)
2
14
2
1
2
2
2
29
29
29
29
15
2
4
2
2
2
3
7
8
2
1
4
2
35
35
35
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Gazdasági vezető részére
Mérlegképes továbbképzés

1

Adó- és járulékszabályok változása 2017. évben

1

Számviteli nap 2018.
(Követelések, kötelezettségek, bizonylatolás, beszámoló, zárás, támogatások
ellenőrzése, saját tőke elemei, kiegészítve egyházi sajátosságokkal)

1

2018 év eleji, valamint 2018 év nyári adó és társadalombiztosítási változások

1

Általános forgalmi adó aktuális kérdései

1

Tárgyi eszközök számvitele

1

Kapcsolataink
Az intézmény kapcsolatrendszere szerteágazó, napi kapcsolatban állunk a fenntartó Egri Főegyházmegye Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóságával, Karcag Városi Önkormányzatával, a
Járási Kormányhivatal szakhatóságaival, a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport központ és Könyvtárral, a Karcagi Sportegyesülettel, a város köznevelési, közoktatási intézményeivel, civil szervezeteivel az Egri Főegyházmegye iskoláival, a Nyírbátori Báthory István Katolikus Általános Iskola,
Gimnázium, Szakgimnáziummal. Szívesen fogadjuk a diakónusokat féléves gyakorlatukon.
Megújítottuk és új alapokra helyeztük testvériskolai kapcsolatunkat a székelykeresztúri Petőfi
Sándor Általános Iskolával. Háromfős iskolai delegációnk vett részt az iskola 120. évfordulójára
rendezett ünnepségen 2016 márciusában. 2018 februárjában a Györffy Napok keretén belül mi
láttuk vendégül szakmai tapasztalatcserére a székelykeresztúri intézmény delegációját.
A szülőkkel kölcsönös bizalmon alapuló partneri viszonyt és jó együttműködést alakítottunk
ki, akik önkéntes munkájukkal is szívesen támogatják az iskolát. A szülői munkaközösség, és
az újjáalakult iskolaszék tevékenyen és önzetlenül segíti az intézményünket (jótékonysági bál,
nyári tábor, kirándulások, iskolai programok szervezése).
Pályázati forrásaink
A szakmai munkánk színesítését és a tárgyi feltételek javítását szolgálják a nyertes pályázataink.
A pályázat megnevezése

Időszak

Az elnyert összeg (Ft)

TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Intézményi
informatikai infrastruktúrafejlesztés a
közoktatásban

2020-ig
informatikai eszközök
fenntartási időszak

Renovábis 2015.

2015

200.000 Ft

Renovábis 2015-2016.

2016

786.000 Ft

Határtalanul pályázat! Tegnap hősök
kellettek, ma mártírok…. az aradi vértanúk
nyomában HAT-16-01-0677

2016

1.040.000 Ft
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EGYH-KCP-16-0347 Hittantábor
megvalósítása a Györffy István Katolikus
Általános Iskolában

2016

500.000 Ft

A sport legyen a Tied! Asztalitenisz sportág
2016
fejlesztése

1.500.000 Ft

Szent László évi pályázat A pályázat kiírója:
Katolikus Pedagógiai Intézet

2017

60.000 Ft

Határtalanul pályázat! A Felvidék technikai
és tudományos öröksége nyomában.
HAT-17-01-0994

2017

2.530.000 Ft.

EGYH-KCP-17-EPER-0109 Hittantábor a
Györffy István Katolikus Általános Iskola
szervezésében.

2017

350.000 Ft

EFOP-1.3.5-16-2016-00756
Társadalmi szerepvállalás erősítése a
közösségek fejlesztésével

2017-2020

25.000.000 Ft

Petőfi Irodalmi Múzeum „Arany év”
Igazolt hiányzás őszi program 23 fő,
2 pedagógus

2017

Kirándulás Budapesten

Nemzeti Kulturális Alap Azonosító:
449133/00220 A Györffy István Katolikus
Általános Iskola kórusa szakmai
programjának megvalósítása

2017

225.000 Ft

Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért
Alapítvány 2017. KAR-01-0217 Erzsébetkarácsony, 40 fő tanuló, 4 pedagógus

2017

Színházlátogatás A diótörő
előadás megtekintése
- Erkel Színház 115.500 Ft

Útravaló ösztöndíjprogram
„Út a középiskolába 2017” alprogram

2017-2018

tanulmányi és mentori
ösztöndíj

EFOP-3.3.5-17-2017-00057

2018 2019

A program keretén belül
megvalósult 3 nyári
napközis tábor és
1 bentlakásos tábor.

EGYH-KCP-18-0519 Közösségépítő nyári
tábor a Györffy István Katolikus Általános
Iskolában

2018

692.170 Ft

Határtalanul pályázat! Felvidéki bányavárosok
2018
és a Szepesség HAT-18-01-0762

2.800.000 Ft

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Nemzeti Kulturális Alap – kóruspályázat

2018

200.000 Ft

EGYH-KCP-19-0276
Életadó közösség hittantábor
megvalósítása a Györffy István Katolikus
Általános Iskolában

2019

300.000 Ft
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Versenyeredményeink
A tehetséges tanulók felismerését, fejlesztését, versenyeken való megmérettetését minden pedagógus feladatának tekinti. Az elért városi, megyei, országos eredményeinkre büszkék vagyunk.
2015-2016. tanévben
Tiszaföldvári megyei angol nyelvi verseny
Szakács Bence 6. b osztály
II. helyezés
Éliás László 4. b osztály
IV. helyezés
Kovács Balázs 6. b osztály
VI. helyezés
Curie környezetvédelmi emlékverseny megyei csapatverseny
Madar Szilvia, Törzsök Hanna,
Varga Károly 4. a osztály
I. helyezés
Biztonságos közlekedés gyermekszemmel megyei rajzpályázat
Kecskés Redmond 4. a
II. helyezés
Kerekes Boglárka 4. b
IV. helyezés
Karsai Patrik 1. a
Különdíj
Székely Evelin 3. b
Különdíj
KPSZTI Szent Márton évi hagyományőrző országos pályázata
Fülöp Petra, Kovács Réka, Madarász Emese,
Márki Réka, Nagy Emese, Saliga Napsugár, III. helyezés
Ferenczi Levente, Pandur László, Szegedi Mátyás,
Vass Gábor György 2. a osztályos tanulók
Jedlik Ányos matematika-fizika verseny országos döntő
Kun László Ákos 6. b
III. díj
Kovács Balázs 6. b
V. díj
Országos diákolimpia birkózás
Balajti Gábor 6. a

III. helyezés

Országos magyar bajnokság (birkózás)
Balajti Gábor 6. a

II. helyezés

Mese szép, mese szép országos meseíró és illusztráló pályázat
Varga Kata 5. b
Különdíj
Alapműveleti megyei matematika verseny
Józsa Szabolcs 7. a
III. helyezés
Sánta László 7. b
V. helyezés
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Kaán Károly természeti és környezetismereti megyei verseny
Kovács Balázs 6. b
III. helyezés
Kun László Ákos 6. b
IV. helyezés
Kovács Gergely 6. b
VI. helyezés
Zádor és Ágota biológia megyei verseny
Józsa Szabolcs 7. a
Kiss Gergő 7. a

IV. helyezés
VII. helyezés

Herman Ottó megyei biológia verseny
Kiss Gergő 7. a
Juhász Balázs 7. b

II. helyezés
VII. helyezés

Elsősegélynyújtó megyei csapatverseny
Bakó Bence, Lázók István, Sánta László,
Szűcs Adrienn, Raffai Bettina

II. helyezés

Teleki Pál országos földrajz-földtan megyei verseny
Sánta László 7. b
II. helyezés
Fazekas Bence 7. b
VI. helyezés
Szép magyar beszéd verseny megyei forduló
Auner Kinga 6. b
II. helyezés
Molnár Petra 7. a
III. helyezés
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny megyei forduló
Magyar Enikő 8. b
VI. helyezés
Mihály Panna 8. b
VI. helyezés
Alapműveleti matematika verseny megyei forduló
Kecskés Redmond 4. a
V. helyezés
Diákolimpia atlétikai sportág megyei verseny
Stupinszki Péter 4. b
VII. helyezés
4x50 m fiú gyorsváltó megyei úszóverseny III. helyezés
Kiss Milán, Kovács Gergely, Kun László Ákos, Balogh Róbert
2016-2017. tanévben
„Harmatcsepp” katolikus iskolák országos tanulmányi versenye
magyar nyelvtan
Darabos Lehel 2. a
I. helyezés
Karsai Patrik 2. a
II. helyezés
Tőkés Zsolt 2. a
X. helyezés
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Zrínyi Ilona matematika verseny megyei forduló
Karsai Patrik 2. a
XIII. helyezés
„Tiszán innen, Dunán túl” megyei népdaléneklő verseny
Márki Réka 3. a
Arany minősítés
Alapműveleti matematika verseny megyei forduló
Sánta László Norbert 8. b
IV. helyezés
Ferenczi Dániel 4. a
IV. helyezés
Sz. Nagy János Gábor 4. a
V. helyezés
Fizika+ megyei forduló
Sánta László Norbert 8. b
Reszegi Áron 7. b

XII. helyezés
XIII. helyezés

Hevesy György kémiaverseny megyei forduló
Karácsonyi Nikolett 8. b
II. helyezés
Nagyfejeő Flórián 7. b
III. helyezés
Kovács Balázs 7. b
IV. helyezés
Széll Dávid 7. b
VIII. helyezés
Elsősegélynyújtó megyei csapatverseny
Sánta László Norbert, Lázók István,
I. helyezés
Bakó István Bence, Raffai Bettina, Szűcs Adrienn
Zádor és Ágota biológia verseny megyei forduló
Mándoki Mónika 7. a
III. helyezés
Kerekes Laura 7. a
V. helyezés
Simon Csilla 7. a
VII. helyezés
Kaán Károly természet- és környezetismereti verseny megyei forduló
Molnár Attila 5. a
I. helyezés
Mihály Kata 6. b
V. helyezés
Gerák Hanna Evelin 6. b
VIII. helyezés
Nagykun vers-és prózamondó területi verseny
Ábrahám Lea Borka 2. a
I. helyezés
Teleki Pál országos földrajz-földtani verseny megyei forduló
Sánta László Norbert 8. b
II. helyezés
Dr. Árokszállásy Zoltán biológia verseny országos döntő
Mihály Panna 8. b
XVI. helyezés
Pesti Kitti 8. b
XVIII. helyezés
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Herman Ottó biológia verseny megyei döntő
Kiss Gergő 8. a
I. helyezés
Kovács Balázs 6. b
IV. helyezés
Kovács Gergely 6. b
V. helyezés
Herman Ottó biológia verseny Kárpát-medencei döntő
Kiss Gergő 8. a
XVI. helyezés
Szép magyar beszéd megyei forduló
Kecskés Redmond 5. a

II. helyezés

Simonyi Zsigmond megyei helyesírási verseny
Éliás László 5.b
IV. helyezés
Nagy Zsófia 5. a
V. helyezés
Országos Angol nyelvi verseny megyei forduló
Kiss György Zétény 7. b
IV. helyezés
		
Ki a mester két keréken megyei kerékpáros verseny
Sánta Tímea 7. b
III. helyezés
KaPI „Dicsérjük magyarok Szent László kerált!” országos verseny
8. a osztály
III. helyezés
Ifjúsági katasztrófavédelmi verseny megyei forduló
Sánta László Norbert, Lázók István,
III. helyezés
Bakó István Bence, Raffai Bettina, Szűcs Adrienn
2017-2018. tanévben
„Harmatcsepp” katolikus iskolák országos tanulmányi versenye
olvasás-szövegértés
Győri Péter 4. a
II. helyezés
Bujdosó Sarolta 2. b
IV. helyezés
Márki Réka 4. a
IV. helyezés
nyelvtan helyesírás
Darabos Lehel 3. a
Molnár Liza Szonja 2. a

IV. helyezés
VIII. helyezés

matematika
Vass Gábor György 4. a

VI. helyezés

Bendegúz Tudásbajnokság környezetismereti országos verseny
Varga Jázmin Róza 2. a
VI. helyezés
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Vigyázz kész pénz! K&H pénzügyi vetélkedő regionális verseny
Bujdosó Sarolta, Dobos Alexandra,
III. helyezés
Dobos Marcell, Kir Enes, Séta Zalán Zorán 2. b
Alapműveleti matematika verseny megyei forduló
Fekete Csilla 4. b
IV. helyezés
„Tiszán innen, Dunán túl” népdaléneklő megyei verseny
Márki Réka 4.a
Kiemelt arany
Kecskeméti Katona József Múzeum rajzpályázat
„170 éves a magyar honvédség”
Molnár Liza Szonja 2. a, Mándi Laura Kira 4. b

Különdíj

Országos Tűzmegelőzési Bizottság alkotói pályázat megyei forduló
Fekete Csilla 4. b
I. helyezés
Pintér Dóra Emese 4. b
II. helyezés
Barta Hanna 4. b
III. helyezés
Diákolimpia grundbirkózás országos döntő
fiú csapat
IV. helyezés
Horváth Bence, Kir Enes, Kovács András, Kurucz István, Molnár Zétény, Sánta Levente,
Ugocsa Richárd, Varga Dominik
lánycsapat
IX. helyezés
Mihály Flóra, Molnár Liza Szonja, Bujdosó Sarolta, Nagy Emese, Balogh Réka Judit,
Demeter Viktória Renáta, Dobrai Hanna Katalin, Tóth Melissza Bianka, Tukarcs Hanna
Simonyi Zsigmond megyei helyesírási verseny megyei forduló
Éliás László 6. b
IV. helyezés
Tótkomlósi Edina Eszter 8. b
IX. helyezés
Szép magyar beszéd területi verseny
Kecskés Redmond 6. a

II. helyezés

Alapműveleti matematika verseny megyei forduló
Kecskés Redmond 6. a
IV. helyezés
Kaán Károly természet- és környezetismereti megyei verseny
Molnár Attila 6. a
III. helyezés
Arany János országos balladamondó verseny
Kiss György Zétény 8. b
II. helyezés
Nagyfejeő Flórián 8. b
Különdíj
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Éneklő Ifjúság megyei verseny
Az iskola énekkara

Arany minősítés

Diákolimpia duatlon sportág országos döntő
V. helyezés
Kardos Panna, Kántor Boglárka, Mándi Melinda, Sánta Tímea
Diákolimpia duatlon sportág egyéni megyei forduló
Kardos Panna 7. a
I. helyezés
2018-2019. tanévben
„Olvasni nem ciki” országos csapatverseny I. helyezés
Darabos Sarolta, Keserű Marcell, Gergely Rebeka Győri Zita 2.b
„Harmatcsepp” katolikus iskolák tanulmányi versenye
magyar nyelvtan
Keserű Marcell 2. b
I. helyezés
Bujdosó Sarolta 3. b
III. helyezés
Győri Zita 2. b
IV. helyezés
Molnár Liza Szonja 3. a
V. helyezés
Dobos Marcell 3. b
VI. helyezés
Szakáll Annamária 2. b
VIII. helyezés
hittan
Darabos Sarolta 2. b

IX. helyezés

Bendegúz országos olvasó verseny
Dobos Lelle 2. a

I. helyezés

Böngész országos verseny
Márki Flóra 3. a (angol)
Karsai Patrik 4. a (matematika)

II. helyezés
XXVI. helyezés

Tudásbajnokság országos verseny
Burján Hanna Gréta 3. a
Varga Jázmin Róza 3. a

Arany fokozat
Arany fokozat

Országos angol nyelvi verseny megyei forduló
Dobos Levente 8. a
I. helyezés
Éliás László 7. b
VI. helyezés
Magyar Antónia 7. a
VII. helyezés
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Országos angol nyelvi verseny országos döntő
Dobos Levente 8. a
VIII. helyezés
Jedlik Ányos matematika verseny területi forduló
Sz. Nagy János Gábor 6. a
I. díj
Jedlik Ányos matematika verseny országos döntő
Sz. Nagy János Gábor 6.a
V. díj
Forgószél országos hon- és népismereti verseny országos döntő
Márki Réka, Kovács Réka, Saliga Napsugár, II. díj
Marsi Illés Magor 5. a
III. díj
Dr. Árokszállásy Zoltán biológia országos verseny
Tóth Hanna 8. b
XV. helyezés
Gerák Hanna Evelin 8. b
XVII. helyezés
Tóth Bertalan 8. b
XIX. helyezés
Fizika+ országos fizikaverseny
Kecskés Redmond 7. a
Sz. Nagy János Gábor 6. a
Kun Gergő Ádám 7. a
Kovács Márton 8. b
Szabó Szonja 6. b
Mihály Kata 8. b

I. helyezés
VII. helyezés
XXI. helyezés
XXI. helyezés
XXI. helyezés
XXII. helyezés

Országos honismereti tanulmányi verseny megyei forduló
Törzsök Hanna 6. a
III. helyezés
Országos honismereti tanulmányi verseny országos döntő
Törzsök Hanna 6. a
IV. helyezés
Országos csecsemőgondozási csapatverseny
Kereki Gabriella, Szabó Szonja,
XIV. helyezés
Králik Zoltán 6. b
Kaán Károly természet- és környezetismereti verseny megyei forduló
Márki Réka 5. a
I. helyezés
Vass Gábor György 5. a
II. helyezés
Törzsök Hanna 6. a
VI. helyezés
Alapműveleti matematika verseny megyei forduló
Sz. Nagy János Gábor 6. a
II. helyezés
Kecskés Redmond 7. a
IV. helyezés
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Országos történelem verseny megyei forduló
Molnár Attila 7. a
V. helyezés
Herman Ottó biológia verseny megyei forduló
Molnár Attila 7. a
III. helyezés
Nagy Zsófia 7. a
V. helyezés
Szűcs Anna 7. a
VI. helyezés
Magyar Antónia 7. a
VII. helyezés
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei forduló
Éliás László 7. b
III. helyezés
Fekete Csilla 5. b
IX. helyezés
Nagy Zsófia 7. a
X. helyezés
Elsősegélynyújtó csapatverseny megyei forduló
Bakó Zsolt Dániel, Fehér Péter Pál,
IV. helyezés
Fekete Csilla, Valasek Alex, Kovács Bence
„Tiszán innen, Dunán túl” ifjúsági népművészeti tehetségkutató verseny megyei forduló
Szóló ének kategória
Ábrahám Lea Borka 4. a
Arany minősítés
Kir Enes 3. b
Arany minősítés
„Tiszán innen, Dunán túl” ifjúsági népművészeti tehetségkutató verseny megyei forduló
Énekegyüttes kategória
Kunrózsa énekegyüttes
Kiemelt arany minősítés
Ábrahám Lea Borka, Burján Hanna Gréta, Molnár Liza Szonja, Kir Enes, Kovács Vivien Boglárka, Szabó Erika Anna, Tóth Enikő Virág
„Dunán innen, Tiszán túl” ifjúsági népművészeti tehetségkutató verseny területi forduló
Kunrózsa énekegyüttes
Kiemelt arany minősítés
Ábrahám Lea Borka, Burján Hanna Gréta, Molnár Liza Szonja, Kir Enes, Kovács Vivien Boglárka, Szabó Erika Anna, Tóth Enikő Virág
„Dunán innen, Tiszán túl” ifjúsági népművészeti tehetségkutató verseny Kárpát-medencei forduló
Kunrózsa énekegyüttes
Bronz minősítés
Ábrahám Lea Borka, Burján Hanna Gréta, Molnár Liza Szonja, Kir Enes, Kovács Vivien Boglárka, Szabó Erika Anna, Tóth Enikő Virág
„Kutassuk Közös Kincseinket!” Hungarikum megyei csapatverseny
Czina Zoltán, Balog Bence, Éliás László, III. helyezés
Fehér Péter Pál
Dobd a kosárba megyei döntő
III. helyezés
Dobos Lelle, Bácsa Nikoletta, Gorzás Lilla, Buzalka Panna, Sál Krisztina
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Duatlon megyei diákolimpia megyei forduló I. helyezés
Kardos Panna, Mándi Melinda, Varga Kata, Illyés Réka
Duatlon megyei diákolimpia országos döntő: VI. helyezés
Kardos Panna, Mándi Melinda, Varga Kata, Illyés Réka
Duatlon megyei diákolimpia egyéni megyei forduló
Kardos Panna 8. a
I. helyezés
B33 Kosárlabda megyei forduló
Fiúk
I. helyezés
Paksi Sándor, Dobos Levente, Kovács Márton, Kasuba Levente Ádám
B33 Kosárlabda országos elődöntő
Fiúk
VIII. helyezés
Paksi Sándor, Dobos Levente, Kovács Márton, Kasuba Levente Ádám
B33 Kosárlabda megyei forduló
Lányok:
III. helyezés
Kardos Panna, Mándi Melinda, Kerekes Boglárka, Illyés Réka
B33 Kosárlabda országos elődöntő
Lányok
VII. helyezés
Kardos Panna, Mándi Melinda, Kerekes Boglárka, Illyés Réka
Úszás diákolimpia megyei döntő
Szabó Rita 7. a

III. helyezés

Úszás diákolimpia megyei döntő
4x50 m fiú gyorsváltó
III. helyezés
Kun Gergő Ádám, Suszter Péter, Molnár Attila, Gánya Rudolf
4x50 m lány gyorsváltó:
III. helyezés
Czinege Alexandra, Szabó Rita, Szűcs Anna, Illyés Réka
Kosárlabda diákolimpia megyei forduló
Fiú csapat
III. helyezés
Csurgó Tamás, Dobos levente, Fodor Zsolt, Gánya Rudolf, Kasuba Levente, Kovács Márton,
Molnár Attila, Paksi Sándor, Rózsa Marcell, Soós Ádám, Tóth Bertalan, Tóth Patrik
Lány csapat
IV. helyezés
Györfi Edit, Illyés Réka, Kántor Boglárka, Kardos Panna, kerekes Boglárka, Kereki Gabriella,
Mándi Melinda, Mándoki Petra, Szabó Alexa, Szabó Szonja, Szentesi Dorina, Varga Kata
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Támogatóink
„Nyelvi laborral a nyelvtanulásért” Alapítvány
„Karcagi Római Katolikus Egyházközösségért” Alapítvány
támogatják az iskolában folyó nevelő - oktató munkát.
Zárszó
Iskolánkba olyan pedagógusokat, feladatukban őket segítő munkatársakat és tanulókat hívunk és várunk, akik nyitottak az iskola keresztény, katolikus szellemiségére és álljanak bár a
hitélet különböző fokán, készek a fejlődésre.
Kovács Miklós Istvánné
igazgató
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Mellékletek

Az iskola küldöttsége az Egri Bazilikában az Egyházmegyei TeDeumon 2018-ban.

Játszótér avatása Kossuth tér 4. sz. alatti iskolaépület udvarán 2016-ban.
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A XX. Györffy-Néptánc Gálától búcsúzó nyolcadikosok 2019-ben.

Fenntarthatósági Témahét keretén belül az alsó tagozatosok vízprojektje 2019-ben.
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Szent Pál Marista Általános Iskola
„Ha szeretjük egymást,
bennünk marad az Isten.”
1Jn 4,12
Az intézmény létrehozásának bemutatása
A karcagi római katolikus iskolát a 18. század vége felé alapították, az 1769-ben életre hívott
egyházközség gyermekei részére. Működése a megalapítástól folyamatos volt. Az egyházközség létszámának gyarapodása 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 Klebelsberg Kunó kultuszminiszter. Az ő
jóvoltából történt, hogy a minisztérium átvállalta az építkezés költségeinek 90%-át. Ez a segítség
befejezéshez segítette a katolikus lányok részére emelt elemi iskola befejezését. A kivitelezés folytán
a leányok emeletes iskolába járhattak. Az oktatást a Salvator rend öt tagja kezdte meg 1930-ban.
1948-ban ezt az intézményt is államosították, s azóta Állami Általános Iskola, majd pedig
Zádor Úti Általános Iskola néven működött tovább. Az évek hosszú során a főépület bejárata
felett katolikus jelvények, és az iskola eredeti nevének felirata állt.
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 Szerzetes Rend
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. szeptember 1-től az Egri Főegyházmegye
iskolánk tulajdoni és fenntartói jogát a Mária Iskolatestvérek Szerzetesrendnek adta át. Az intézmény Szent Pál Marista Általános Iskola néven működik tovább.
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 jellemzett 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,
napjainkban több mint 80 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 az iskolai oktatásra, éppen olyan fontossággal bír az iskola falain kívül végzett nevelés. Éppen ezért nem csak az iskolában dolgoznak, hanem számos testvér szervez délutáni és
hétvégi foglalkozásokat, valamint táborokat, stb.
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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
nyilvánul meg, 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 helyüket,
szerepüket a tantestületben.
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 kialakítja a személyiséget.
Mária, mint példakép. Nevük Máriáé (=marista) Champagnat alapító atya szerint nemcsak
példáját kell átvenni, hanem létezési és cselekvési módjának egészét is.
Egyedivé az teszi intézményünket, hogy:
-- nevelő-oktató munkánk keresztény értékekre 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 jellegzetesességei határozzák meg.
A jelenlét jegyében
-- a nevelést-oktatást egész napos iskolaként szervezzük meg,
-- a tehetségfejlesztésre különböző szakköri foglalkozások megtartásával kívánunk lehetőséget biztosítani,
-- alsó tagozaton tanulószobát szervezünk, ahol a rendszeres tanulást tanári felügyelet és segítség támogatja, de szabadidős tevékenységek végzésére is lehetőséget ad.
Az egyszerűség jegyében
-- a tanórák vezetése során a frontális osztálymunka mellett kooperatív tanulási technikákat,
az egyéni- és páros-, 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 rehabilitációját, a szakértői véleményekben előírtaknak megfelelően,
-- a rászoruló gyermekeknek gyógytestnevelési foglalkozásokat tartunk.

341

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,
-- biztosítjuk az infokommunikációs eszközökhöz való hozzáférést,
-- szabadidős tevékenységek nagy választékát kínáljuk (pl. kirándulások, táborok, tánc-tanulás, kézműves foglalkozások, vetélkedők)
A munka szeretete jegyében
-- rendszeres sportolási lehetőséget biztosítunk a diáksportköri foglalkozásokon,
-- az időszakosan, vagy tartósan „lemaradó” gyermekeknek felzárkóztató korrepetálásokat tartunk,
-- a projektmódszer a maga problémamegoldó és aktív tevékenységekre épülő sajátosságaival,
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.
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 elsajátításán 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, Mária
tiszteletek, Szent Marcellin napja…)
-- Figyelmet fordítunk a vallásos szimbólumok fontosságára, pl. imádság helyére és rendszeres időpontjára, a termekben Máriára emlékeztető díszítések elhelyezésére…
-- Diákjainkat bevonjuk karitatív tevékenységekbe (szolidaritási akciók)
Személyi feltételek
Az iskolában folyó nevelő-oktató munkát a következő személyi állománnyal láttuk el:
2014/2015.

2015/2016.

2016/2017.

2017/2018.

2018/2019.

pedagógusok

20

21

23

22

23

szerzetes testvér

4

4

4

3

3

nevelő-oktató munkát
segítő

2

2

2

2

2

gazdasági dolgozó

2

2

2

2

1

technikai dolgozó

4

4

5

5

5

összesen

32

33

36

34

34
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Tárgyi feltételek
Téma

Forrás/összeg
2014/2015. tanév

kis értékű tárgyi, működéshez szükséges eszközök
nagy értékű tárgyi eszközök

798.435 Ft/költségvetés
1.523.773 Ft/költségvetés

programok, gépek karbantartása

340.360 Ft/költségvetés

ingatlanok karbantartása

3.670.913 Ft/költségvetés

oktatáshoz anyagok

635.103 Ft/költségvetés

fűtéskorszerűsítés, 2 épületen külső hőszigetelés és
hőszigetelt ablakok cseréje

KEOP-os pályázat és fenntartói
támogatás

2015/2016. tanév
kis értékű tárgyi, működéshez szükséges eszközök
nagy értékű tárgyi eszközök

2.041.106 Ft/költségvetés
778.442 Ft/költségvetés

programok, gépek karbantartása

1.089.000 Ft/költségvetés

ingatlanok karbantartása

3.962.000 Ft/költségvetés

oktatáshoz anyagok

1.174.000 Ft/költségvetés
2016/2017. tanév

kis értékű tárgyi, működéshez szükséges eszközök

1.110.879 Ft/költségvetés

nagy értékű tárgyi eszközök

3.063.979 Ft/költségvetés

programok, gépek karbantartása

683.220 Ft/költségvetés

ingatlanok karbantartása

3.064.489 Ft/költségvetés

oktatáshoz anyagok

150.036 Ft/költségvetés
2017/2018. tanév

kis értékű tárgyi, működéshez szükséges eszközök

0

nagy értékű tárgyi eszközök

0

programok, gépek karbantartása

2.225.000Ft/költségvetés

ingatlanok karbantartása

1.004.000 Ft/költségvetés

oktatáshoz anyagok

321.000 Ft/költségvetés
2018/2019. tanév

kis értékű tárgyi, működéshez szükséges eszközök

0

nagy értékű tárgyi eszközök

0

programok, gépek karbantartása

1.356.179 Ft/ költségvetés

ingatlanok karbantartása

749.978 Ft/ költségvetés

oktatáshoz anyagok

224.211 Ft/költségvetés
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Továbbképzések
Iskolánk fenntartója a Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend fontosnak tartja, hogy megismerkedjünk a rend kialakulásával, alapítójának életével, a marista nevelési elvekkel a marista pedagógiával. Így az iskola minden dolgozója két éves marista képzésen vett részt. A rend vezetése
fontosnak tartja a pedagógusok módszertani megújulását, új korszerű ismeretek megszerzését.
Ennek érdekében támogatja a pedagógusok továbbképzését, az állami támogatás megszűnése
ellenére anyagi forrást biztosít erre a célra.
Továbbképzések
továbbképzés megnevezése

résztvevők száma

Interaktív tábla-interaktív módszerek

19

Iskolai testnevelés az egészségfejlesztésben

4

Helyesíráskészség- fejlesztés

2

Tanulásban akadályozottak szakos gyógypedagógus továbbképzés

1

Matematika tanárok Rácz László vándorgyűlése

1

Élhető környezet ma és a jövőben környezettudatos magatartásra nevelés

10

Konfliktuskezelés az iskola falain belül

9

Képességfejlesztő játékok elemzése és játékgyűjtemény készítése

1

Kooperatív tanulás, mint együttműködő tanulási forma

9

Közoktatás-vezető szakirányú képzés és pedagógus szakvizsga

3

A szivacskézilabdázás oktatás-módszertani alapjai

1

Interaktív táblák és tanuló válaszadói rendszer alkalmazása

1

Önállóan használom az informatikai eszközeinket

14

Matematika műveltségterület kiegészítő képzés

1

Tanulói adatok
2014/2015.

2015/2016.

2016/2017.

2017/2018. 2018/2019.

tanulólétszám

215

217

231

222

225

fiú

108

114

118

105

105

lány

107

103

113

117

120

magántanuló

0

0

0

0

0

SNI tanuló

10

14

15

9

10

egész napos

215

217

231

222

225
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Sporteredményeink
2014/2015. városi
név

helyezés

Kiskulcsos Kupa III. kcs. foci

2. hely

Teremfoci IV. kcs.

3. hely

Erdei futóverseny

egyéni 1. hely
egyéni 1. hely

Vadász Sándor
Seres Adrián

2015/2016.
városi
név

helyezés

Kiskulcsos kupa III. kcs. foci

1. hely

IV. korcsoportos teremfoci

1. hely

Erőverseny

1. hely

Kispályás foci IV. kcs.

1. hely

Foci III. kcs.

2. hely

Duka Renátó

csapat 2. hely
Atlétika III. kcs.
Atlétika VI. kcs.

egyéni 2. hely
egyéni 3. hely

Vadász Sándor
Kardos Krisztián

csapat 1. hely
egyéni 2. hely

Farkas Dávid

Szent Pál focibajnokság III. kcs.

3. hely

Szent Pál kupa

1. hely
megyei

IV. kcs. Teremfoci megyei elődöntő

1. hely

Atlétika VI. kcs. fiú csapat

4. hely

Kispályás IV. kocs.foci

1. hely
országos

Kispályás foci IV. kcs.

16. hely
2016/2017.
városi

Kiskulcsos Kupa III. kcs.

2. hely

Teremfoci IV. kcs.

3. hely

Erőverseny

egyéni 1. hely
egyéni 3. hely

Diákolimpia foci III. kcs.

2. hely

Diákolimpia foci IV. kcs.

1. hely

Atlétika III. kcs. fiú csapat

egyéni 2. hely
egyéni 3. hely

Duka Renátó
Varga Sándor

Vadász Sándor
Varga Sándor

345

Atlétika IV. kcs. fiú csapat

1. hely
egyéni 1. hely
egyéni 3. hely

Szent Pál kupa IV. kcs.

1. hely

Szent Pál foci bajnokság III. kcs.

1. hely

Varga Lajos
Vas Márkó

megyei
IV. korcsoportos teremfoci

2. hely

Diákolimpia foci III. kcs.

3. hely

Diákolimpia foci III. kcs.

4. hely

Atlétika III. kcs. fiú csapat

5. hely
egyéni 1. hely

Atlétika IV. kcs. fiú csapat

6. hely

Vadász Sándor

2018/2019.
városi
Futsal IV. kcs.

2. hely

Diákolimpia foci IV. kcs.

1. hely

Atlétika IV. kcs. fiú csapat

1. hely
egyéni 2. hely
egyéni 1. hely

Seres Bence
Vadász Sándor

Atlétika III. kcs. fiú csapat

1. hely
egyéni 1. hely
egyéni 3. hely

Bari Attila
Kelemen Krisztofer

Kiskulcsos Kupa III. kcs.

1. hely

Szent Pál Kupa IV. kcs.
Szent Pál Kupa III. kcs.

2. hely
3. hely

Erőverseny

3. hely

Kováts váltó IV. kcs

3. hely

Varga Sándor

megyei
Sportnap foci IV. kcs.

1. hely

Diákolimpia foci IV. kcs.

2. hely

Atlétika IV. kcs. fiú csapat

3. hely egyéni 2. hely
országos

Kispályás foci IV. kcs.

6. hely
2018/2019.
városi

Futsall IV. kcs.

2. hely

Diákolimpia foci IV. kcs.

1. hely

Atlétika IV. kcs. fiú csapat

1. hely egyéni 1. hely
egyéni 3. hely
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Vadász Sándor

Szent Pál Kupa IV. kcs.

1. hely

Erőverseny

egyéni 1. hely

Kováts váltó

2. hely

szakmák éjszakája

3. hely
megyei

Futsall elődöntő IV. kcs.

2. hely

Sportnap foci IV. kcs.

1. hely

Futsal döntő IV. kcs.

4. hely

Foci diákolimpia IV. kcs. elődöntő

2. hely

Foci diákolimpia IV. kcs. döntő

4. hely
országos

Birkózás

4. hely

Burai Rudolf

Mellékletek

Élő Betlehem 2018.

Farsangi felvonulás 2019.

Passió 2019.
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Kádas György Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola,
Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
Karcagi Tagintézménye

1. Az intézmény rövid bemutatása, fő tevékenysége, feladatai.
Intézményünk fenntartója: a Karcagi Tankerületi Központ
Székhelyintézményünk: Kádas György EGYMI, Kisújszállás
Intézményvezető: Tatár Jánosné
Típusa: Egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény
Szegregált intézmény
Szakmai alapdokumentumunk szerint a tagintézményünk alapfeladata:
-- Nappali rendszerű iskolai oktatás
-- Általános iskolai nevelés-oktatás, alsó és felső tagozaton.
-- Kollégiumi ellátás
-- Szakiskola előkészítő évfolyam
-- Szakiskolai nevelés-oktatás
-- „Sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés
fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos-enyhe értelmi fogyatékos, értelmi fogyatékos-középsúlyos értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos-hallási fogyatékos, érzékszervi
fogyatékos-látási fogyatékos.”
Intézményünk célja, olyan iskolai légkör megteremtése, melyben minden tanuló jól érzi magát és sikeres. Ha minden gyermek úgy nő fel, hogy érzi, szükség van a benne rejlő értékekre,
képes lesz a társadalom hasznos tagjává válni.
A gyógypedagógusainkat, pedagógusainkat mindig jellemezte a segíteni akarás, a nagyfokú
érzékenység a másság elfogadására. 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.
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Intézményünk ebben a tanévben ünnepelte fennállásának 45. évfordulóját. Úgy tudjuk hagyományainkat, értékeinket 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 karcagi tankerületi központtal és a helyi önkormányzatokkal
együttműködve a partnerközpontúság jegyében alakítjuk ki a fejlesztési stratégiánkat.
Nevelő- oktató munkánk területei
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
-- Kooperatív tanulás, projektmódszer, tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazása
-- Tehetséggondozás
Szakképzés
-- Tanulásban akadályozott, tanulási, viselkedési zavarokkal és nehézségekkel küzdő tanulók
szakirányú képzése (kosárfonó és fonott bútor - készítő, szőnyegszövő, kerékpárszerelő,
kerti munkás, parkgondozó,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.
Kollégium
-- Tanulóink 15 településről járnak iskolába bejáróként vagy igénybe véve a kollégiumi ellátásunkat.
-- A kollégium nemcsak biztonságot és felügyeletet biztosít, hanem egész évben számtalan
szabadidős programmal teszi élményszerűbbé tanulóinak a családtól távol töltött napokat.

2. A személyi,a tárgyi ,a dologi feltételek alakulása,összehasonlító
elemzés az elmúlt évek adatainak bemutatásával.
(Tagintézményi adatok)

Intézményünk fenntartója 2017. január 01-től a Karcagi Tankerületi Központ.
Az elmúlt két évben tanulói létszámunk emelkedett, tankerületi központunk dolgozói létszámunkat ehhez mérten fejlesztette, pedagógus és pedagógiai munkát segítők tekintetében
egyaránt.
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I. Dolgozói létszámadatok 2018/19 tanévben
Pedagógus
létszám

Pedagógiai
munkát segítők

Technikai
dolgozók

Megváltozottmunkaképességű
munkavállaló

Közfoglalkoztatottak
2019.03.01.

26 fő

7 fő

7 fő

0 fő

2 fő

összetétele

összetétele

összetétele

összetétele

összetétele

karbantartó/
gépkocsivezető
3 fő
takarító
3 fő
gazdasági ü. i.
1 fő

jelenleg nincs
Márciustóláprilis 30-ig
gkvez.

takarító segítő
1 fő
portai szolgálat
1 fő
1 fő május 24-vel
kérte a munkaviszonyának
megszüntetését.

gyógypedagógus gyermekfelügy.
9 fő
3 fő
szakoktató
gyógyped. assz.
8 fő
4 fő
kollégiumi nev. kollégiumi titkár
2 fő
1 fő
egyéb ped. 7 fő
(ebből 2 fővezető)

II. Karcagi tanulói létszámadatok alakulása az elmúlt öt évben
2014/2015.

2015/2016.

2016/2017.

2017/2018. 2018/2019.

Teljes létszám

85

88

102

103

107

Általános iskolások

42

48

57

56

64

Szakiskolások

43

40

45

48

43

Tárgyi, infrastrukturális feltételek
Épületünkre jellemző, hogy 1973-ban épült, a város központjától kicsit távol eső, de jól megközelíthető, parkolóval ellátott. A mindennapokban törekszünk az állagmegóvásra, a hibákat javítjuk.
Az elmúlt évekhez mérten jelentős felújítási lehetőségünk volt az elmúlt tanévben:
-- őszi szünetben az iskola főbejárat lépcsőjének felújítása történt meg 321.000 Ft összegben,
-- az iskola épületének teljes nyílászáró cseréje történt meg (párkányozással és szúnyogháló
cserével) 15.642.936 Ft értékben,
-- a kollégium homlokzatának javítása 872.490 Ft összegben történt meg.
További felújítás és beszerzések:
-- az iskola nyílászáró cseréjéből adódóan az iskola minden tanterme felújító meszelést kapott, melyet iskolánk karbantartója végzett el,
-- a tanteremajtók és szekrényajtók mázolása nyári karbantartási feladat lesz,
-- két tanterem kapott új iskolabútort és a kollégiumban minden régi fotelágyat új heverőre
cserélhettünk,
-- ősszel 250.000 Ft értékben újíthattuk fel a leamortizált kéziszerszámainkat és vásárolhattunk új fűnyírót,
-- 50 darab ebédlő széket cserélhettünk újra.
Köszönettel tartozunk a Karcagi Tankerületi Központnak, hogy jelzéseink alapján a felújítási
munkálatok és beruházások megtörténtek.
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Iskolánk épületében kapott helyett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Karcagi Tagintézménye, amellyel közös bejárattal rendelkezünk. A technikai problémák elhárításában a tagintézmény karbantartói segítenek. A szakszolgálat földszinti elhelyezkedésének
következtében jelenleg nincs akadálymentes tantermünk, mivel minden tantermünk az emeleten található. Iskolaépületünket kinőttük. A tanulói létszám emelkedése folyamatos. Sajnos
egyre inkább valaminek a kiiktatásával, megszüntetésével tudjuk elhelyezni a tanulói csoportjainkat. Ebben az évben megszüntetésre került a házi könyvtárunk, a kondi szobánk. Nincs
egyéni fejlesztésre lehetőségünk, mert nincsenek fejlesztő helységek.
A fűtésünk, a kazánok éves felülvizsgálata rendszeres, javítások gyakran történnek, de korszerűsítése elengedhetetlen feladat lenne. A mozaik burkolatok szétporladtak, folyamatos karbantartást igényelnek.
A tornaterem statikai megtámasztása évekkel korábban megtörtént, de további beavatkozást,
felújítást igényel. Az iskola biztonságtechnikai berendezése nem működik, cseréje fontos lenne.
A sport udvart védő drótfonat háló cseréje elengedhetetlen - nyári karbantartási feladatunk
lesz. A sport udvar aszfalt burkolatának javítása a következő időszak tervezett feladata lesz.
Informatikai eszköz állományunk bővült:
-- egy darab interaktív panellel (oktatás támogatására)
-- kettő darab használt számítógéppel és monitorral (irodai használatra)
-- egy darab laptoppal (iskolai rendezvények használatára)
A gyógypedagógiai oktatás elengedhetetlen része a szemléltetés és cselekvésbe ágyazott tapasztalás. Ehhez a szertári eszközök, fejlesztő játékok, sporteszközök leamortizáltak, elavultak.
Pótlásuk, cseréjük elengedhetetlen.

3. Fontosabb eredmények, események, /az iroda /a szervezet működésében.
(A célkitűzések megvalósításának tömör leírása)

Tanulóink étkeztetését a Karcagi Önkormányzat biztosítja. A városgondnokság munkatársaival
a szakmai kapcsoltunk rendszeres. Ebben a tanévben az étkezési kedvezmény jogosultságát igazoló dokumentumok kerültek ellenőrzésre. Az ESSEN Gyermekétkeztetési kft. működteti intézményünk konyháját és szolgálja ki tanulóink étkeztetését. Az étkeztetéssel és ellátással kapcsolatban
elmondhatom, hogy minden zavartalanul működik. A kiszolgáló személyzet nagyon elfogadó, barátságos és segítő gyermekeinkkel kapcsolatban. Mészáros Zsoltné élelmezésvezető asszony pedig
minden felmerülő problémánkban partner és mindenben támogatja intézményünket.
Karcag Városi Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága rendszeresen meghívja
iskolánkat az üléseire ahol tájékoztatást kapunk a városban folyó kulturális és hagyományőrző
programokról. Illetve mi is tájékoztathatjuk a település intézményeit iskolánk közérdekű programjairól. Minden városi rendezvényre meghívást kapunk. A programokon rendszeresen részt
veszünk lehetőség szerint tanulóinkkal a társadalmi integráció jegyében. Pl. nemzeti ünnepek
programjai, kulturális programok: mozi, színház, koncertlátogatás vagy a birkafőző versenyek.
A bizottsági eseménynaptár elkészítésében részt vettünk.
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A város oktató és nevelő intézményeivel a saját programjaink vagy a karcagi intézmények
programjai által jelen vagyunk egymás szakmai életében. Kollégáim rendszeresen vesznek részt,
mint ebben a félévben is pályaválasztási szülői értekezleteken, ahol tájékoztatást adnak az SNI-s
tanulók továbbtanulásának lehetőségeiről. Érdeklődve veszünk részt egy-egy előadáson, konferencián, pályaválasztási kiállításon. Az óvodákban kézműves foglalkozásokat mutattak be
szakoktatóink, vagy az immár hagyományos kerékpáros napot segítette a kicsiknek kollégánk.
Évek óta együttműködési megállapodásunk van a Karcagi Cigány Önkormányzattal. Ebben
a tanévben is megkaptuk a roma támogató nyilatkozatokat az Útravaló ösztöndíj programunkhoz.
Tanulóinkat ballagás és tanévzáró alkalmából csekély jutalomban részesítették.
Sándorné Szakácsi Ildikó
tagintézmény vezető
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Karcagi Nagykun Református Gimnázium és
Egészségügyi Szakgimnázium
Az iskola múltja
Az intézmény alapítási évét, mint ahogyan az címerünkben is megjelenik, 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 annak
érdekében, 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
néven működött tovább.
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, és a 2009-2010-es tanévben újraindította a református szellemiségű oktatást.
Az iskola neve Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola lett.
Tevékenységi köre hamarosan kiegészült a kollégiumi feladat ellátásával, ami 2013-ig tartott.
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A nevelő-oktató munka legfőbb jellemzői
Intézményünkben jelenleg gimnáziumi és szakgimnáziumi képzés folyik. Kiemelt figyelmet fordítunk a keresztény nemzeti értékek képviseletére. Oktató munkánk megszervezéséhez igyekszünk folyamatosan javuló, és a modern kor követelményeinek megfelelő feltételeket
biztosítani. Szaktantermeink között megtalálható három idegen nyelvi labor, két informatika
terem, valamint egy fizikai és egy jelen pillanatban is fejlesztés alatt álló természettudományos
előadóterem.
Szakmai munkánkat munkaterv alapján végezzük. Fontos célkitűzésünk a tanulók sikeres
érettségi vizsgára és felvételire, továbbá a külső és belső mérésekre történő felkészítése. Oktatási
tevékenységünk középpontjába a tanulók tudásának gyarapítását, képességeik fejlesztését, és a
hitéletre való nevelést állítottuk. Kiemelkedően gazdag könyvtári állományunk több muzeális
értékkel bír. Sportolási lehetőséggel is élhetnek diákjaink, amely egyben segíti a szabadidő hasznos eltöltését is. Iskolánk mindemellett nagy figyelmet fordít a hagyományok ápolására.

Képzési struktúránk
Gimnáziumi osztályaink mindegyike emelt óraszámú képzést biztosít az adott irányultság
tekintetében a következők szerint:
-- emelt óraszámú angol nyelvi képzés
-- emelt óraszámú biológia-kémia képzés
-- emelt óraszámú matematika-fizika képzés
-- emelt óraszámú informatikaképzés
-- emelt óraszámú magyar-történelem képzés
Szakgimnáziumi osztályaink 2017-től 2021-ig kifutó jelleggel működnek az intézmény nevében is megtalálható tartalommal:
-- egészségügyi szakgimnáziumi képzés
Nyelvoktatásunk
Tanulóink csoportbontásban tanulhatják a következő idegen nyelveket: angol, német, latin és
orosz. Emelt óraszámú csoportjainkban angol nyelvből heti hat tanóra, a többi gimnáziumi és
szakközépiskolai osztályunkban pedig heti négy óra áll rendelkezésre. Gimnáziumi osztályaink
tanulói 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.
Tanítványaink számára három jól felszerelt nyelvi labor, valamint egy gazdag idegen nyelvű
könyvtár is elérhető a sikeres tanulmányok folytatása érdekében. 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 kollégák is vannak.
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Természettudományos képzésünk
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. Tanulóinkat fakultációs órák és szakkörök is segítik nemcsak a versenyeken, hanem az
országos méréseken, a közép- illetve az emelt szintű érettségin, valamint a felvételin való sikerek
elérésében.
Informatikai tartalmú oktató munkánk
Tanulóink két jól felszerelt számítástechnikai laborban dolgozhatnak, ahol nemcsak az
alapórákon, hanem az érettségire felkészítő alkalmakon, a szakkörökön és a versenyekre való
felkészülések alkalmával is használhatják a folyamatosan bővülő technikai lehetőségeket. A
munkaerő kereslet mutatóit is figyelembe véve egyre többen választják érettségi tárgynak az
informatikát, mely tantárgy tanulása során diákjaink a felsőfokú tanulmányok folytatásához is
jó alapokat kapnak.
Humán jellegű képzésünk
Intézményünk magyar-történelem irányultságú képzése a paletta legújabb eleme, mely 2018
szeptemberében indult, és máris nagy rá az érdeklődés. Célunk, hogy a bölcsészettudományi és
jogi területek iránt érdeklődő fiatalok olyan alapot kapjanak, amelynek segítségével jó eséllyel
próbálkozhatnak az említett területeken való továbbtanulással. E mellett lehetőség van iskolánk
színjátszó szakkörének a munkájában való részvételre, versenyeken való indulásra, valamint
adott tartalmú fakultációs órák választására is.
Egészségügyi terület
Intézményünkben 1968-ban indult az egészségügyi képzés, mely így 2018-ban ünnepelte
fennállásának 50. évfordulóját. Az emberpróbáló, de mégis szép szakma tanulását diákjaink
számára elhívatott kollégák és az egészségügy több területét is érintő partnerintézmények segítik.
Intézményünk és a sport
Bár nem vagyunk sportiskola, a testedzés és az egészséges életmód képviselete mindannyiunk
szívügye. Tanítványaink igen sok lehetőség közül választhatnak a testmozgás területét illetően.
A diákolimpiai megmérettetések mellett a református diáksport rendezvények, valamint más
meghívásos versenyek résztvevői között is rendre megtalálhatók iskolánk tanulói. Emblematikus sportágaink lány és fiú vonalon egyaránt a kosárlabda, a röplabda és a kézilabda, de elindulunk az atlétika, a torna, a kerékpár, a duatlon, a sakk, az asztalitenisz, a tollaslabda, valamint a
labdarúgás sportágak versenyein is.
Az elmúlt öt év legnagyobb sikere, hogy 2018-ban iskolánk leány kosárlabdacsapata országos
bajnoki címet szerzett az amatőr diákolimpia Pécsett megrendezett döntőjén.
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A 2018. évi leány kosárlabda bajnokcsapat

Tanórán kívüli lehetőségek
Diákjaink számára tudatosan és rendszerezetten igyekszünk olyan lehetőségeket és programokat szervezni, melyek segítik életszemléletük kialakulását, és értékrendjük gazdagodását. A
teljesség igénye nélkül következzenek e tevékenységeink főbb irányai.
Iskolánk ünnepi rendezvényei
Intézményünkben igen színes diákélet zajlik, melyet az iskola diákönkormányzata koordinál.
Legjellemzőbb programjaink között megtaláljuk a gólyatábor, a gólyahét és a gólyabál rendezvényeit, a farsang és a rendszerint tanév végén sorra kerülő diáknap alkalmait.
Október végén kerül sor a református nagytemplomban kilencedik évfolyamos tanulóink
ünnepi fogadalomtételére. Két legnagyobb, egyben leglátványosabb rendezvényünk egyrészt a
Déryné Kulturális Központban novemberben sorra kerülő szalagavató, másrészt pedig végzős
tanítványaink ballagása.

Szalagavatói nyitótánc a Déryné tükörtermében
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Hitéleti alkalmak
Minden tanévben részt veszünk a Református Szeretetszolgálat adománygyűjtő akcióiban. Hagyományosan Húsvét előtt rendezzük meg Csendes napunkat, és részesei vagyunk a május végén
sorra kerülő Szeretethíd országos programsorozatnak is. E mellett különféle versenyeken is indulunk, valamint kirándulásokat és színházlátogatásokat is szervezünk tanítványaink számára.
Kulturális rendezvények
2018-ban ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját az iskolánkban működő Biljana bolgár
néptáncegyüttes.
Tanítványaink számára koncerteket szervezünk, melyek során több alkalommal volt vendégünk Rákász Gergely koncertorgonista és Pintér Béla énekes, de megfordult nálunk a Helyes
Beat és a Kávészünet zenekar, valamint Marosán Csaba kolozsvári színművész is.
Külső kapcsolatok
Több mint 14 éves kapcsolatot ápolunk a zürichi Katonsschule Hottingen középiskolával,
melynek során mára iskolánk 250-nél is több tanulója jutott el Svájcba. E mellett a Határtalanul
pályázat és a Rákóczi Szövetség segítségével több alkalommal jutottunk el a Kárpát-medence
magyarlakta vidékeire. Szorosabb kapcsolat fűz minket a Zilahi Református Wesselényi Kollégiumhoz és a lévai Czeglédi Péter Református Gimnáziumhoz.

Gimnáziumunk diákjai a felvidéki Léván
A feladatellátás általános értékelése
A 2014/2015-ös, valamint a 2015/2016-os tanévet szerkezeti változás nem érintette. Zavartalan körülmények között, megfelelő tárgyi feltételek megléte mellett, tiszta, felújított iskolai
környezetben kezdtük meg alapító okirat szerinti tevékenységünket.
2016 szeptemberére szerkezeti változás következett be iskolánk életében. A 2015. évi LXV.
törvény 2016. szeptember 1-jétől több helyen is módosította a nemzeti köznevelésről szóló törvényt. Ezen módosítás bevezette a köznevelési feladatok körébe a szakgimnáziumi és az új típu-
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sú szakközépiskolai fogalmakat. Így a törvényben meghatározott köznevelési rendszer intézményei annyiban változtak, hogy szakközépiskola a továbbiakban szakgimnáziumként működhet.
Szintén módosultak az Országos Képzési Jegyzék iskolai rendszerű képzései. A változás szakképző évfolyamainkat is érintette. A gyakorló ápoló (52-723-01), kikerült az OKJ-ból, és 2016.
augusztus 31-től kifutó jelleggel szervezhető, és 2016. szeptember 01-től a gyakorló ápoló szakképesítés az 54-723-02 kóddal indítható.
A gyakorló ápoló végzettséget megszerzett tanulók szakképzés-ráépülésként egy éves 55-72301 OKJ kódszámú ápoló képzésben vesznek részt.
Ezen törvényi módosítások miatt került sor intézményünk alapító okiratának, és egyben
működési engedélyének módosítására, mivel a fentebb említett változások miatt iskolánk neve
Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnáziumra változott, alapító
okiratunkban, valamint működési engedélyünkben új alapfeladat elnevezések születtek.
2017 szeptemberétől ismét módosult alapító okiratunk. Az alapító okirat módosítása az intézménybe felvehető létszámot érintette. Erre az EU-s pályázatoknak való megfelelés miatt volt
szükségünk, ugyanis a nem megfelelő kihasználtsági (85% alatti) mutató miatt csökken e pályázatokban való részvételi lehetőségünk.
2017. november 14-től iskolánk a BME Nyelvvizsgaközpont vizsgahelye lett.
Annak érdekében, hogy a BME vizsgák ne csak a fővárosban, hanem országszerte elérhetőek
legyenek a nyelvvizsgázók számára, már több mint 30 vizsgahelyen lehet BME nyelvvizsgát tenni.
Valamennyi vizsgahely igazodik az éves vizsganaptárhoz, önállóan döntve arról, mely vizsgaidőszakban, melyik nyelvből és szinten tartson vizsgát.
2018. évben 6 alkalommal szerveztünk nyelvvizsgát angol és német nyelvből. A vizsgára jelentkezettek száma 93 fő volt (80 fő angolból, 13 fő németből). A 93 fő 207 vizsgát tett.
A sikeres vizsgázók száma a 93 főből 53 fő (57%). 51% angol, 92% német nyelvből.
Angolból 5 fő, németből 3 fő regisztrált vizsgáztatónk van. Angolból 3 fő, németből 2 fő saját
intézményünk dolgozója.
Személyi, tárgyi, dologi feltételek alakulása
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 gazdálkodással kapcsolatos jogosítványokat az igazgató gyakorolja. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos irányítási feladatait a gazdasági igazgatóhelyettes 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.
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Személyi feltételek változásai
Tanuló létszám alakulása (októberi statisztikai adatok alapján)
2014/2015.
2015/2016.
2016/2017.
2017/2018.
gimnázium
301
290
275
263
szakközépiskola
59
63
51
64
szakképzés
44
39
48
34
összesen
404
392
374
361

Foglalkoztatottakra vonatkozó adatok (októberi statisztikai adatok alapján)
2014/2015. 2015/2016. 2016/2017. 2017/2018. 2018/2019.
szakmai feladathoz
30
32
31
30
28
kapcsolódó létszám
működéshez
12
12
12
12
12
kapcsolódó létszám
összesen
42
44
43
42
40
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Az iskola alapfeladatát ellátó pedagógusok mellett a funkcionális feladatokat adminisztratív
és technikai dolgozókkal oldjuk meg. Az iskola nem pedagógus dolgozói az iskola szerves egységét alkotják munkájukkal.
Tárgyi, dologi feltételek alakulása
A Karcagi Református Egyházközség KEOP-os pályázatot adott be a Nagykun Református
Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Energetikai rendszerének részleges felújítására. A
pályázatot a támogató szervezet pozitívan bírálta el és 56.987.855 forint támogatást ítélt meg a
feladatra. A támogató szervezet által nyújtott 56.987.855 forint támogatásból megkezdődött az
energetikai rendszer felújítása. A kivitelezés 2014. július 28-án elkezdődött. A projekt szerinti
befejezés, elszámolással együtt 2014. december 31. volt. A kivitelező a beruházóval egyeztetve
a feladatok jelentős részét 2014. augusztus 31-re befejezte annak érdekében, hogy az oktató,
nevelői munkát ne zavarja. A projekt részeként 3 db új gázkazánt, új radiátorokat szereltek fel
szabályozható szelepekkel, és a villamos energia termelés céljából napelemes rendszert építettek
ki. Az új napelemes rendszer megtermeli az intézmény villamos energia szükségletének jelentős
részét. A napenergiából napelemekkel nyert villamos energiát 120 db napelem szolgáltatja 2
db inverter közbeiktatásával. A meglévő kazánházban 3 db VIESSMANN zárt égésterű kondenzációs fali gázkazán fogja biztosítani az épület hőszükségletét. (Hőleadók típusa: Dunafer
Lux-uNI acél lapradiátorok közel 200 db.)
2014. november 25-én megtörtént a műszaki átadás – átvétel.
Az évenkénti fejlesztésekből is látszik, hogy fenntartónk szem előtt tartotta, hogy a normálés szaktantermek felszereltsége megfeleljen a korszerű követelményeknek. Fenntartónk révén
iskolánk a nagy értékű fejlesztések mellett minden évben taneszközöket, szemléltető eszközöket vásárolt. Külön gondot fordítottunk az iskolai könyvtár fejlesztésére. Tartós tankönyveket,
szakkönyveket vásároltunk. Fenntartónk minden anyagi segítséget megad a legszükségesebb
taneszközök beszerzéséhez.
Iskolafenntartónk fontos szempontja, hogy a tanév kezdetére épületünkben minden tárgyi
feltétel adott legyen, igényesen kialakított, jól felszerelt tantermek, esztétikus folyosók várják a
diákokat, korszerű eszközökkel történjen az oktatás.

Jövőképünk
Távlati célunk, hogy a beiskolázás során a csökkenő gyereklétszám mellett is sikerüljön a
jelenlegi tanuló létszámot megtartani. Nehézséget okoz, hogy a jó képességű diákok egy része a
debreceni neves állami fenntartású iskolát választja, valamint a szakgimnáziumi tanulóink létszáma is évről-évre csökken. A szakmai tárgyak oktatását nyugdíjas szakoktatók alkalmazásával
tudjuk megoldani, mert a meghirdetett szakoktatói álláshelyekre nincsenek jelentkezők.
Az iskola célja, hogy tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé, a magyar haza alkotó polgáraivá formálja, akik mindenkor készek az örökölt
és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani és továbbadni.
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fejlesztésre fordított
összeg: 2.200 eFt

fejlesztésre fordított
összeg: 5.578 eFt

fiú és lány WC szintenkénti
felújítása
lapostető felújítás
fizikai szaktanterem parketta csiszolása, lakkozása

felújítás

karbantartás

fizikai eszközbeszerzés,
tornafelszerelés,

sportszervásárlás

eszközbeszerzés

üzleti projektor mennyezeti
konzollal
motoros vetítővászon,
fénymásoló,
2 db. Nagyteljesítményű
szünetmentes tápegység

fejlesztésre fordított ös�szeg: 18.089 eFT

2016/2017.

fizikai tanterem szekrény
csere
polc, számítógép asztal
vásárlás
szekrény testnevelői tanári
szoba,
székek, tanulói asztalok cseréje fizikai szaktanterem

megfigyelő kameraszervergép, tűzfal
rendszer bővítése, egyes cseréje,
kamerák digitális kame- laptopok vásárlása
rával történő kicserélése,
informatikai szaktanterem hardver és szoftver
cseréje

2015/2016.

2014/2015.

berendezés,
felszerelés

számítástechnikai, informatikai,
audiovizuális
eszközök

fejlesztési
terület

FEJLESZTÉSEK

sporteszközök
beszerzése

pedagógusok
részére laptop
vásárlás

fejlesztésre fordított
összeg: 8.484 eFT

2017/2018.

kémia szaktanterem
felújítása

fejlesztésre fordított
összeg: 30.000 eFt

2018/2019.

Mellékletek

Érettségi eredményeink:
Tanév

Gimnáziumi diákok

Iskolai szinten

2017-2018.

4,23

3,98

2016-2017.

4,24

3,96

2015-2016.

4,05

3,57

2014-2015.

4,21

3,95

2013-2014.

4,01

3,65

Felsőfokú beiskolázási mutatók:
Tanév

Gimnáziumi diákok

Iskolai szinten

2017-2018.

91%

76%

2016-2017.

89%

83%

2015-2016.

76%

61%

2014-2015.

68%

56%

2013-2014.

64%

54%

Versenyeredményeinkből:
Időpont
Verseny
2019.
február
1-2.

Dürer országos
kémia verseny,
döntő

2019.
február 8.

TUDOK

2019.
március
23.
2019.
március
31. ill.
április 27.
2019.
március
31. ill.
április 27.
2019.
április 11.
2019.
május 11.
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Kémia OKTV
országos döntő

Eredmény
Név
6. hely
Demeter Nóra
Kovács Péter
Barnabás
Kis Szabolcs
KárpátKiss Milán
medencei
döntős
29. hely
Kovács Péter
Barnabás

Osztály
Felkészítő
10. C Majláth Gábor
11. C
12. C
9. C

Nagy Tünde Mária

11. C

Majláth Gábor

1. hely
Sziporka országos
3. hely
matematika
3. hely
verseny algebra

Cséti Gabriella
Ferenczi József
Pető Zsolt

11. C
10. C
9. C

Poórné Tassi Ildikó
Kisari Katalin Poórné Tassi Ildikó

2. hely
Sziporka országos
3. hely
matematika
verseny egyenletek

Cséti Gabriella
Papp Levente

11. C
9. C

Poórné Tassi Ildikó
Poórné Tassi Ildikó

Biológia OKTV
döntő
Curie Országos
Kémia verseny,
döntő

Kovács Péter
Barnabás
Kis Szabolcs

11. C

Bíróné Varga Tünde

12.C

Majláth Gábor

44. hely
2. hely

4. hely

2019.
Kosárlabda
április 4-7. Diákolimpia B
Pécs
kategória, leány

1. hely
2019. ápNagykun Diák
rilis 25-27.
Sportviadal
Karcag

2018.

2018.

2018.
04.14.
2017.
05.25.
Budapest

TUDOK KárpátmedenceiDöntő

Nagydíj

Irinyi János
3. hely
Országos Középiskolai Kémiaverseny - Országos Döntő
Sziporka Országos 1. hely
Matematika
Verseny Országos
Döntő
4. hely
Strandröplabda
Országos
Diákolimpiai
Döntő
1. hely

2018.
03.01-04.
Pécs

Kosárlabda leány
Amatőr Országos Diákolimpiai
Döntő

Fehér Adrienn
Kálmán Melinda
Papp Patrícia Eszter
Tóth Virág
Nagy Viktória
Fodor Pálma Réka
Méhes Mónika
Ekine Fyne Laura
Ferenczi Magda
Fodor Ivett
Gyökeres Mária Zsófia
Karcagi Nagykun
Református
Gimnázium és
Egészségügyi
Szakgimnázium

12.B
12.B
12.B
12.D
11.C
11.B
10.C
10.C
10.B
9.A
9.C

Őrlős Zoltán

Kis Szabolcs

11.C

Éliás János

12.C

Kovács Péter
Barnabás

10.C

Bíróné Tichi Márta,
Őrlős Zoltán,
Major János,
Tóth Barna,
Nagy Lajos,
Kapitány Zoltán
Bíróné Varga
Tünde
Domjánné Nagy
Tünde
Majláth Gábor

Kovács Tibor
Benedek

11.C

Poórné Tassi Ildikó

Szabó Kira
Mátyus Anna
Vatai Viktória
Rápolti Nóra
Cs. Szabó Hanna
Nagy Klaudia
Varga Nóra
Béres Ildikó
Kálmán Melinda
Fehér Adrienn
Papp Patrícia
Tóth Virág
Nagy Viktória
Ekine Fyne Laura
Méhes Mónika
Márkus Angéla

11.C

Kapitány Zoltán

12.C
12.C
12.B
11.B
11.B
11.B
11.D
10.C
9.C
9.C
9.C

Őrlős Zoltán
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Szentannai Sámuel
Középiskola és Kollégium
Bevezetés
A Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium az elmúlt öt évben is igyekezett a kor elvárásainak megfelelni. Céljainkat ehhez igazodva fogalmaztuk meg és a mindennapi munkát úgy
próbáltuk megtervezni és kivitelezni, hogy az eredményes legyen. A siker elérése érdekében
megfelelő emberi és tárgyi erőforrásainkat, pedagógiai eszköztárunkat igyekeztünk a lehető
leghatékonyabban mozgósítani és fejleszteni. A nagy múlttal rendelkező oktatási intézmény
komoly felelősséget ró a jelenleg itt dolgozó vezetőkre, oktatókra, fizikai dolgozókra illetve a
mindennapokra. Ezt szem előtt tartva tettük a dolgunkat, legyen az oktató- nevelőmunka, hagyományaink ápolása vagy sporttevékenység. Képzési programunk ugyan folyamatosan változik a kor igényeinek megfelelően, de az agráriumhoz való tradicionális elköteleződés marad.
A tájékoztatóban részletesen megjelenik az intézményünkben folyó sokrétű munka és annak
eredménye.

1. Az intézmény fő tevékenysége, feladatai
1.1. Az intézmény oktatási szerkezete
Szakképzés
A 2014/2015. tanévben - az előző tanévben bevezetett - ágazati szakközépiskolai rendszerben
indítottuk szakképzésünket a 9. évfolyamon. A szakképzés következő átalakítására nem kellett
sokáig várnunk, hiszen 2016-ban már szakgimnáziumi rendszerben kezdték tanulmányaikat
diákjaink. A mellék-szakképesítések választhatósága miatt 2018-ban is új helyi tantervekkel indítottuk a 9-es szakképző évfolyamainkat.
Időközben a szakmacsoportos szakközépiskolai évfolyamok kifutottak, így ebben a tanévben
háromféle kerettanterv szerint tanulnak a szakképző évfolyamok diákjai.
Képzéseink
-- Közgazdaság szakmacsoport
2016-ban végzett az utolsó, a mezőgazdasági áruforgalmazó technikusi képzést hosszú évekig megalapozó közgazdász csoportunk.
-- Informatika ágazat
Az informatikai jellegű szakképzés 2017-ben futott ki intézményünkben a fenntartó által
elindított profiltisztítási intézkedések következtében.
-- Mezőgazdaság ágazat
2017-ben végzett és tett szakmai érettségit az utolsó mezőgazdasági ágazati csoport. A
fenntartó elosztotta a felügyelete alá tartozó szakmákat az egyes iskolák között, a mezőgazdaság ágazat megyénkben nem hozzánk került.
-- Mezőgazdasági gépész szakiskola
A 2014/2015. tanévben - az iskola történetében először - szakiskolai osztályt is indítottunk,
amelynek tanulói 2017 nyarán tettek sikeres szakmai vizsgát.
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-- Mezőgazdasági gépész (agrárgépész) ágazat
Hagyományosan a legstabilabb és legkeresettebb szakunk, a magasabb létszámoknak köszönhetően rendszerint önálló gépészosztályt tudunk indítani. A megyében a mi iskolánk kapott engedélyt a szak indítására, de a szomszédos megyékben sincs ilyen képzés a közelben. Sikerességét az
is mutatja, hogy minden tanévben sikerül a felkínált mezőgazdasági gépésztechnikus osztály indítása. Végzés után technikusaink remek elhelyezkedési esélyekkel kerülnek ki a munkaerőpiacra.
-- Környezetvédelem-vízgazdálkodás (környezetvédelem) ágazat
Az elmúlt öt évben környezetvédelmi képzésünk iránt egyenletes érdeklődés mutatkozott. Rendszerint az élelmiszeripar ágazat tanulóival vontuk őket össze az osztályok kialakítása során. A tanulók többsége az érettségit követően környezetvédelmi technikus képzésen maradt iskolánkban.
-- Élelmiszeripar ágazat
2014 szeptemberében indítottuk első élelmiszeripari ágazati képzésünket, amelynek technikai hátterét az akkor már épülő élelmiszeripari tanüzem jelentette. Természetesen lehetőséget biztosítunk élelmiszeripari technikusi szakon történő továbbtanulásra is. Az első
komplex szakmai vizsgára ez év májusában került sor.
-- Rendészet és közszolgálat ágazat
A 2018/2019. tanévben indítottuk a legújabb szakgimnáziumi képzésünket.
Gimnáziumi képzés
Hagyományos gimnáziumi kínálatunk a következő:
-- általános tantervű gimnázium emelt szintű német nyelvi oktatással,
-- általános tantervű gimnázium emelt szintű angol nyelvi oktatással,
-- általános tantervű gimnázium belügyi rendészeti pályaorientációs képzéssel.
A háromféle képzésre jelentkezőkből évente két gimnáziumi osztályt indítottunk (az emelt
szintű nyelvi képzésben részesülők egy osztályba kerültek). A 2018/2019. tanévtől gimnáziumi
képzésünket informatika tagozattal bővítettük
1.2. Iskolánk tanulói létszám-adatai
2014/2015 tanév
Intézményünk 2014/2015 tanévvégi tanulói létszáma 450 fő. Ebből szakközépiskolai képzésben 245 fő vett részt. A 245 főből szakmai előkészítő képzésben 208 fő, szakképző évfolyamokon
37 fő tanult. 20 fő szakiskolai képzésben részesült. Gimnáziumi képzésben részt vevő tanulóink száma 185 fő volt. Ezek a létszámok a jogszabályi és demográfiai változások következtében
(OKJ változása, profiltisztítás, felsőfokú mérnökasszisztens képzés megszüntetése a középiskolákban, az FM iskoláinak belső szakosítása, a kétéves technikus képzés egy évre történő csökkentése stb.) a 2018/2019 tanévre lecsökkentek. A 2018/2019 tanév végén a tanulói létszám 400
fő. Szakgimnáziumi képzésben 207 tanuló vett részt. 9-12. évfolyam tanulója 180 fő volt, a 13.
évfolyamon 27 diák tanult. Gimnáziumi képzésben 193 tanuló részesült.
1.3. Kollégiumi élet, a férőhelyek alakulása
Létszámadatok
A 2014-2015-ös tanév elején 137 tanuló költözött be a kollégiumba (43 lány, 94 fiú). A tanév
során 12 fő iratkozott ki, szinte valamennyien lakóhely- vagy iskolaváltás miatt. Így május hó-
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napra 125 kollégistája volt az iskolának. A következő, 2015-2016-os tanévben 147 tanuló kért
kollégiumi elhelyezést (100 fiú, 47 lány). A 2016-2017-es tanév elején, 2016. szeptember 1-én
153 kollégistája volt az intézménynek. 2017 szeptemberében 147 fő költözött be a kollégiumba
(108 fiú, 39 lány). A kollégium lány épületszárnyának korlátozott férőhelyszáma miatt beköltözéskor sajnos négy közelben lakónak nem tudtunk elhelyezést biztosítani. 2018. szeptember
1-jén 156 tanuló költözött be a kollégiumba (113 fiú, 43 lány). A következő, 2019-2020-as tanévben, az előzetes felmérések alapján ismét 100%-os lesz a férőhely-kihasználás.
Fejlesztések a kollégiumban
A 2014-2015-ös tanév elején beköltöző mintegy 140 tanuló elhelyezéséhez fel kellett használni az összes fellelhető bútorzatot, többek között a még jelentős számban meglévő vaságykeretekhez a tartalékban lévő, régi ágybetéteket is. A tanév első félévében ezeknek a fekvőhelyeknek
a kiváltására került beszerzésre 15 db matrac. A kollégiumban, ha csak kis lépésekben is, igyekszünk folyamatosan javítani a tárgyi feltételeken. Ennek keretében került sor a 2015-2016-os
tanév első félévben újabb négy matrac és huszonegy pamut ágytakaró megvásárlására. A tanév
elején a megnövekedett tanulói létszám elhelyezési igényeihez igazodva bútorlapokból 15 db
szekrényt állított össze az intézmény asztalosa. Szintén a tanév első félévében került sor az emeleti ágyneműtároló polcrendszerrel történő ellátására.
A kollégium otthonosabbá tételén folyamatosan dolgozunk. Ennek egyik eszköze a folyosókon, közösségi helyiségekben elhelyezett színes faliképek, dekorációk elhelyezése. A lakásdekorációk elkészítéséhez, illetve a helyben elvégezhető varrások, javítások elvégzéséhez kapott a
kollégium egy új, multifunkciós Singer varrógépet. A második félévben a szabadidő eltöltésének újabb eszközével bővült a klubterem. Alapítványi támogatással egy 32 colos, síkképernyős
televízió és a hozzá szükséges beltéri egység került beszerzésre a tanulók nagy örömére.
A 2016-2017-es tanév során a kollégium eszközállománya egy 400 literes, energiatakarékos
Zanussi hűtővel bővült, amelyet 2018-ban egy újabb 400 literes követett. Ezen eszközök segítségével lehetővé vált a megnövekedett tanulólétszám élelmiszercsomagjainak hűtve tárolása is.
A 2018-2019-es tanévben egy Zelmer gyártmányú takarítógépet, egy digitális vérnyomásmérőt és egy vércukorszintmérőt vettünk.
2019 júniusában elkezdődik a KEHOP-5.2.2 számú fejlesztési projekt megvalósítása is, amely
a kollégium épületenergetikai korszerűsítését is tartalmazza.
Kollégiumi rendezvények
A rendezvények sorában elsőként a kilencedik évfolyamosok szavalóversenyét rendezzük
meg októberben. Versmondóink szakszerű értékeléséhez a tanári karból kérünk fel hozzáértő
segítséget. A dobogós helyezetteket 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 mikulásünnepség után, a téli szünet megkezdése előtti utolsó
estén kerül sor a kollégiumi karácsony megrendezésére, amely már évtizedes múltra visszatekintő, nagyon szép hagyományunk. A végzősök által előadott műsort minden évben nagyon
várják nemcsak a diákok, de a felnőttek is. A műsor alapkoncepciója a karácsonynak, 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.
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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
köszönnek el végzős társaiktól. A ballagás előtti héten a végzős középiskolás és technikus diákok
osztályfőnökeikkel közös búcsúvacsorán vesznek részt.

2. A személyi, tárgyi feltételek alakulása
2.1. A személyi feltételek alakulása
Az intézmény engedélyezett létszámkeretében az elmúlt öt évben kétszer következett be változás.
2015. szeptember 1-től további négy FM fenntartású középiskola gazdasági szervezetének
feladatait is a Szentannai Sámuel Középiskola látja el, így az engedélyezett létszámunk is növekedett 80 főről 109 főre.
2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

Engedélyezett létszámkeret (12.31-én)

80

106

109

109

109

Átlagos munkajogi létszám

79

106

106

104

103

Pedagógus

43

44

44

45

48

Technikai személyzet

36

62

62

59

55

Átlagos statisztikai létszám

74

103

103,5

101,5

101

Távollévő (gyes, gyed, egyéb)

3

5

4

4

4

2.2. A tárgyi feltételek változása, beruházások
2011. szeptember 1-től kezdődően intézményünk fenntartója a Vidékfejlesztési Minisztérium. A Szentannai Középiskola, mint központi költségvetési szerv vagyonkezelési szerződést
kötött a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel, a tulajdonosi jog gyakorlójával. A 2015-től beszerzett eszközök állami tulajdont képeznek, de a vagyon kezelője a Szentannai Középiskola.
Pályázati forrásból megvalósult tárgyieszköz-beszerzés
A 2015. évben decentralizált pályázat keretében a mezőgazdasági gépész képzés eszközellátottságának javítása érdekében egy hibakódolvasó és rendszertesztert, valamint egy klímajavító
gépet szereztünk be 1.887 e Ft értékben.
2018-2020 időszakban iskolánk részt vesz a GINOP-6.2.3-17-2017 számú „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” elnevezésű pályázatban, melynek köszönhetően 2018. évben 2 db projektor, 1 db szerver, 1 db fénymásoló, 8 db notebook és 56 db számítógép beszerzése
valósult meg 18.656 e Ft értékben.
Iskolánk 2016-ban a KEHOP-5.2.2-16-2016 számú „Középületek kiemelt épületenergetikai
fejlesztései” tárgyú pályázaton 400.000 e Ft forrásban részesült. A felújítás 4 épületet érint, melyekben nyílászárócsere, külső szigetelés és korszerű hőszivattyús fűtési rendszer kerül kialakításra. A munkálatok jelenleg is zajlanak, a munkaterület átadása április 15-én megtörtént és a
felújítást 180 napon belül be kell fejeznie a kivitelezőnek.
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Fenntartói póttámogatás
Az előző évek póttámogatásának maradványából a 2015. évben az élelmiszerüzembe nagy
értékű tárgyi eszközök kerültek beszerzésre, összesen 58.323 e Ft értékben. A beszerzés eredményeképpen a színvonalas és korszerű oktatás mellett a következő tevékenységek végzésére
nyílt lehetőség:
-- lekvárfőzés,
-- teljes kiőrlésű liszt készítése,
-- száraz tészta gyártása,
-- hidegen sajtolt étolaj előállítása,
-- gyümölcslé készítése,
-- aszalványok készítése,
-- pálinkafőzés.
Szintén 2015-ben több ingatlant érintő beruházás és felújítás aktiválása történt meg a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával:
-- diákotthon-rekonstrukció
51.613 e Ft,
-- oktatásiépület-rekonstrukció
46.630 e Ft,
-- konyha és gazdasági hiv. rekonstrukció
45.132 e Ft,
-- új gazdasági célú épület
160.037 e Ft,
-- belső használatú út kiépítése
3.641 e Ft,
-- Összesen
307.053 e Ft.
Saját forrásból megvalósuló beruházások
2016-ban a pálinkafőző kapacitásbővítése történt meg egy 250 literes főzőberendezés beszerzésével, melynek értéke 11.468 e Ft.
A 2017. évben a tornatermi eszközök kerültek fejlesztésre, valamint beszerzésre került egy
Gordini adapter kanállal 3.182 e Ft értékben.
Az elmúlt négy évben a mindennapi zavartalan működés biztosításához számos kisértékű
tárgyi eszközt is vásároltunk. Az eszközök a konyhán, a műhelyben, a tornateremben, az oktatási épületben és a kollégiumban kerültek elhelyezésre 8 millió forint bekerülési értékben.
Összességében elmondható, hogy az utóbbi 4 évben felhalmozási kiadásaink közül a beruházások teljesítése 131.586 e Ft-ban realizálódott, valamint 307.056 e Ft-ban épületfelújítás-beruházás
valósult meg. 2019 első félévében, 400.000 e Ft értékben elkezdődött egy épületenergetikai fejlesztés az intézményben, mely az épületek fenntartási költségeinek csökkentéséhez járul hozzá.

3. Fontosabb eredmények, események, fejlesztések a szervezeti működésben
3.1. Hagyományok intézményünk életében
Állandó és alkalmi rendezvények iskolai és osztálykeretben
Iskolánk hagyományosan az alábbi megemlékezéseket, rendezvényeket tartja meg (a diákönkormányzat által szervezett rendezvények külön fejezetben):
-- ünnepélyes tanévnyitó (szeptember),
-- őszi és tavaszi szülői értekezlet,
-- Szentannai-napok (október),
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-- a kilencedik évfolyamosok avatása (november),
-- kollégiumi karácsony (december),
-- beiskolázási nyílt napok (november, január),
-- a magyar kultúra napja (január),
-- szalagavató (december, január),
-- emlékezés az 1848-49-es forradalom eseményeire (március),
-- Avram Hershko országos természettudományi verseny (március, április, utoljára 2017),
-- nyugdíjas tanárok találkozója (április),
-- ballagás (május),
-- ünnepélyes tanévzáró (június),
-- részvétel a városi rendezvényeken (pl. fáklyás felvonulás, nemzeti ünnepeink, sportesemények),
-- pályaorientációs nap.
Iskolánk névadójára október hónap folyamán emlékezünk. Állandó programok: volt tanárok
sírjának rendbetétele, koszorúk elhelyezése, központi ünnepség, a Szentannai Alapítványhoz
érkezett pályamunkák díjazása, a harmadik napon pedig szakmai előadások, 2017-től kezdődően pedig a karcagi, Karcag környéki általános iskolákkal együtt szervezett bemutatkozó, találkozó jellegű programok.
A kollégiumi karácsony egy kedves műsort takar, ahol a kollégista diákok verset mondanak,
énekelnek, végül ünnepi kaláccsal, szaloncukorral kedveskednek a közönségnek.
A beiskolázás komoly feladat, alapos előkészületet igényel. Ennek keretében rendezzük meg
az őszi interaktív nyílt napot, ahol az érdeklődők nem passzív szemlélőként, hanem aktív résztvevőként vannak jelen az egyes foglalkozásokon.
A szalagavató ünnepség előkészítése, lebonyolítása a 12. évfolyam feladata a 11. évfolyamos
osztályok segítségével. Rendkívül szerteágazó, sokféle feladatot ró az illetékesekre.
A nagy népszerűségnek örvendő, Avram Hershkoról, a Nobel-díjas karcagi születésű tudósról
elnevezett országos természettudományi versenyt utoljára 2016-ban, 11. alkalommal rendeztük
meg. A verseny célja a természettudományok népszerűsítése volt. A széleskörű meghirdetésnek
köszönhetően az ország minden részéről (Mosonmagyaróvártól Kisvárdáig) neveztek a versenyre. Az évek során folyamatosan átalakuló, bővülő, országossá nőtt vetélkedőnek iskolánk
örömmel adott otthont.
Fontos számunkra a kapcsolattartás intézményünk egykori dolgozóival, így minden év tavaszán találkozóra kerül sor, ahol képet kapnak a változásokról, fejlesztésekről és az együtt eltöltött kellemes ebéd során kötetlen beszélgetésre kerül sor.
Május hónap fő eseménye a ballagás, melynek hosszú múltra visszatekintő hagyománya van:
az iskola folyosójának füvesítése, gépes felvonulás a városban, központi ünnepség, melynek keretében díszoklevéllel köszöntjük az 50 éve végzett „diákokat”. Az eseményt megelőzően a végzősök elbúcsúznak a városi Önkormányzat tagjaitól is.
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Megemlékezéseink az osztályfőnöki tanórákon: aradi vértanúk emléknapja (október), a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja (február), holokauszt-emléknap (április), a nemzeti összetartozás napja (június). A társadalomtudományi munkaközösségnek köszönhetően az osztályfőnökök a felkészülés és a megemlékezés során központilag összeállított segédanyagra támaszkodhatnak.
A februári pályaorientációs napon diákjaink tájékoztatókat, hallgathatnak egyetemek, büntetés-végrehajtási intézmények, rendőr-szakközépiskolák képzési kínálataiból. Célunk diákjaink
motiválása, segítségnyújtás, lehetőségek vázolása a pályaválasztás kapcsán.
3.2. Hagyományaink a diákönkormányzat szervezésében
Diákönkormányzati hagyományok, iskolai feladatok
A Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium Diákönkormányzata az 2015-2019-es tanévekben rengeteg kulturális, ünnepi és szórakoztató eseményen vett részt, valamint rendezvényeivel rendszerint színesítette a diákok iskolai életét. Iskolánk diákönkormányzata hagyományainknak megfelelően minden tanévben megtartja rendezvényeit (pl.: mikulásavató, farsangi
mulatság, DÖK-nap és a diákok főzőversenye). Igyekszünk új rendezvényeket, valamint koncerteket, diszkót is szervezni, melyekre szívesen jönnek diákjaink.
Rendezvényeink az elmúlt tanévek során
-- Szentannai nyílt nap és DÖK-nap
A Szentannai-napok korábbi programját 2017-ben átszerveztük, ugyanis a hagyományosan októberi csütörtök délután a környező általános iskolák hetedikeseit, nyolcadikosait
és tanárait hívtuk meg, hogy segítsük a tanulók pályaválasztását. Erre a napra meghívtunk
több egykori diákot is, akik az ünnepélyes megnyitó után arról beszéltek, milyen is volt
innen elindulni és milyen pályát jártak be életük során. Ezt követően kezdetét vette a „ki
miben tudós?” többfordulós ügyességi játék, amelyben a meghívottak iskolánk tanulóival
közösen feladatokat oldottak meg és közben választ kaptak az iskolai oktatással kapcsolatos
kérdéseikre.
-- Mikulásjárás és mikulásavató ünnepség
Minden évben december 6-án hagyományainkhoz hűen minden osztályba ellátogatott a
Mikulás a segítőivel, a krampuszokkal együtt. Minden szentannais diákot szaloncukorral
ajándékoztak meg. Az osztályoknak játékos, ügyességi feladatokat kellett teljesíteniük. A
legösszetartóbb és legtalpraesettebb osztály elnyerte „a Mikulás legjobb segítője” címet. Ezt
követően iskoladiszkót szervezett a diákönkormányzat.
-- Valentin napi postaláda
Valentin nap alkalmából iskolánk diákönkormányzata hagyományosan egy saját készítésű
kis postaládát szokott elhelyezni minden év januárjában. A leveleket a diákönkormányzat
tagjai február 14-én mindenkinek személyesen kézbesíteni szokták.
-- Mándoky Kongur István-emléknap
2019. február 7-én a diákönkormányzat segítő pedagógusa és a DÖK elnökei 14.00 órakor részt vettek a karcagi Györffy István Múzeum épülete mögötti Mándoky Kongur István-emlékműnél rendezett koszorúzáson.
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-- Farsangi mulatság
Február 14-én minden évben a telet is elbúcsúztatjuk, hiszen farsangi partit szervezünk,
melyen a legötletesebb jelmezeket a részvevők szavazatai alapján díjazzuk.
-- Rockkoncert a Szentannaiban
Az elmúlt tanévek során számtalanszor adott koncertet iskolánkban a „History” rock
együttes.
-- Szentannai versírópályázat
Iskolánk diákönkormányzata 2019 februárjában versírópályázatot hirdetett a Szentannai
Sámuel Középiskola és Kollégium tanulói számára. A jeligés pályázatokat kinyomtatva az
irodalom szakos tanároknak küldték be a tanulók.
-- Diáknap
Hagyományainkhoz hűen iskolánk diákönkormányzata április végén szokta megrendezni
a diáknapot. Elmondhatjuk, hogy sikeresen lebonyolítottuk a programokat. Az osztályok
megkapták a menetleveleiket, majd forgószínpad-szerűen végighaladtak a 19 állomáson. A
feladatok nagyon sokrétűek voltak (pl. filmmegfigyelés, síléces gyaloglás, szöveg kiegészítéses, lufis ügyességi verseny, traktorhúzás).
-- A diákok főzőversenye
A tanév utolsó eseménye a főzőverseny szokott lenni, melyen bográcsban főtt ételeket kell
az osztályok tanulóinak elkészíteniük. Az ételeket szakavatott tanári zsűri értékeli és pontozza, amely alapján eredményt hirdetünk és díjakat adunk át az első három helyezettnek.
-- Iskolaújság
Az elmúlt tanévekben iskolánk diákönkormányzata 4-5 iskolaújságot jelentett meg tanévente.

DÖK alakulóülés

X

Mikulásünnep, mikulásavató a gólyásoknak

X

Valentin napi postaláda

X

Farsangi mulatság

X

Végzős est

X

Sportnap, Házi bajnokságok

X

Diáknap
Iskolai diákújság megjelentetése
Diákfőzőverseny
DÖK évzáró party

Jún.

X

Ismerkedési est (Gólyaavató)

Koncertek

Máj.

Ápr.

Márc.

Febr.

Jan.

Dec.

Nov.

Okt.

Rendezvények, feladatok

Szept.

A DÖK feladatai, rendezvényei az elmúlt tanévekben (2015-2019)

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X
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3.3. Sporteredményeink
Iskolánkban sokrétű sportéletre van lehetőség. Az intézmény mindennapos testnevelési programja a helyi lehetőségekből kiinduló, reális, fenntartható célkitűzés, mivel a program minden
tanulónak egész éven át lehetőséget ad a rendszeres mozgásra. Fontos az ember testi és lelki
egészségének kialakítása, megőrzése, az egészség megőrzésének fenntarthatósága, a testmozgás, az egészséges és kulturált életmód iránti igény kialakítása, a kitartás, önismeret fejlesztése.
Fontos továbbá a test és lélek harmonikus fejlesztése, ami a sport által kiválóan megtehető. Cél
a mindennapos testmozgás változatos lehetőségének biztosítása, mellette olyan tevékenységek,
amelyek bővítik, kiegészítik, változatosabbá teszik a mindennapos testnevelést, ezáltal a minél
kiemelkedőbb eredmények elérése a versenyeken.
Nagykun Diák Sportviadal
A Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium a Nagykun Diák Sportviadalokon egyenletes
teljesítményt tudott nyújtani az utóbbi években.
Összetettben:
-- A XXIII. Nagykun Diák Sportviadal,
-- A XXIV. Nagykun Diák Sportviadal,
-- A XXV. Nagykun Diák Sportviadal,
-- A XXVI. Nagykun Diák Sportviadal,

Kunszentmárton,
Túrkeve,
Kisújszállás,
Karcag,

III. helyezés,
III. helyezés,
III. helyezés,
III. helyezés.

2019. április 25-27. XXVI. Nagykun Diák Sportviadal, Karcag
Sportág
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Helyezés

Kosárlabda leány

IV.

Kosárlabda fiú

III.

Kézilabda leány

III.

Kézilabda fiú

IV.

Röplabda leány

III.

Röplabda fiú

V.

Labdarúgás fiú

IV.

Labdarúgás leány

I.

Szertorna leány

III.

Szertorna fiú

VI.

Atlétika leány

III.

Atlétika fiú

V.

Sakk

II.

Tájékozódási futás

IV.

Asztalitenisz

IV.

Összetett

III.
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Diákolimpia Úszás fiú hát V-VI. Kosárlabda V-VI. korcs. amatőr
korcs. megyei IV.
fiú II.

Diákolimpia Úszás lány hát
V-VI. korcs. megyei III.
Kézilabda Diákolimpia V-VI.
korcs. fiú amatőr megyei I. Karcag
Kézilabda Diákolimpia V-VI. korcs.
fiú amatőr megyei I. Mezőtúr
Kézilabda Diákolimpia VI. korcs.
fiú igazolt megyei selejtező I.

Megyei

Megyei

Megyei

Megyei

Megyei

Megyei

VI. korcs. Úszás 100 m gyorsúszó diákolimpia megyei döntő V.
VI. korcs. Úszás 100 m mell úszó
diákolimpia megyei döntő XI.
V. korcs. Úszás 100 m gyorsúszó
diákolimpia megyei döntő VIII.
V. korcs. Úszás 100 m mellúszás
diákolimpia megyei döntő V.

Asztalitenisz Diákolimpia megyei serdülő korosztályban I.

Diákolimpia Úszás 4x50m fiú
gyorsváltó V-VI. korcs. megyei
V.
Diákolimpia Úszás fiú mell
V-VI. korcs. megyei III.

Megyei

Megyei

Megyei

2016-2017.
Kézilabda fiú Diákolimpia megyei döntő II.
Diákolimpia leány B33 kosárlabda amatőr VI. korcsoport
megyei selejtező III.
Diákolimpia fiú B33 kosárlabda
amatőr VI. korcsoport megyei
selejtező III.
Asztalitenisz Diákolimpia megyei ifjúsági korosztályban II.

2015-2016.
Diákolimpia V-VI. korcsoportos
leány labdarúgás megyei döntő IV.
Diákolimpia V-VI. korcs. fiú
kispályás labdarúgás megyei
elődöntő II.
Kézilabda Diákolimpia V-VI.
korcs. leány amatőr megyei III.

Típus
Megyei

Röplabda fiú Diákolimpia selejtező III.
Röplabda Diákolimpia fiú megyei döntő III.
Diákolimpia labdarúgás kispályás fiú megyei döntő II.

Kosárlabda fiú selejtező II.

Diákolimpia fiú B33 kosárlabda
amatőr VI. korcsoport megyei
selejtező III.
Diákolimpia leány B33 kosárlabda amatőr VI. korcsoport
megyei selejtező III.
Asztalitenisz megyei döntő II.

Kézilabda Diákolimpia lány
megyei döntő II.

2017-2018.
Kézilabda Diákolimpia fiú
selejtező II.
Kézilabda Diákolimpia fiú megyei döntő III.

2018-2019.
Diákolimpia V-VI. korcsoportos leány röplabda V.
Diákolimpia leány B33 kosárlabda amatőr VI. korcsoport
országos megyei selejtező VII.
Diákolimpia fiú B33 kosárlabda
amatőr VI. korcsoport országos
megyei selejtező V.
Fiú kosárlabda V-VI. korcs. fiú
amatőr Diákolimpia selejtező
megyei II.
Lány kosárlabda V-VI. korcs.
lány amatőr Diákolimpia selejtező megyei IV.
Fiú kosárlabda V-VI. korcs. fiú
amatőr Diákolimpia selejtező
megyei IV.
Fiú labdarúgás Diákolimpia
V-VI. korcs. megyei elődöntő III.
Fiú kézilabda amatőr kézilabda
alapfokú döntő IV.
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Kézilabda Diákolimpia VI. korcs.
fiú igazolt megyei döntő II.
Diákolimpia kosárlabda amatőr
fiú VI. korcs. megyei selejtező III.
Diákolimpia leány kosárlabda
amatőr VI. korcsoport megyei
selejtező III.
Diákolimpia leány B33 kosárlabda amatőr VI. korcsoport
országos megyei selejtező VI.
Diákolimpia fiú B33 kosárlabda amatőr VI. korcs. országos
megyei selejtező VI.
Leány V-VI. korcsoportos
röplabda diákolimpiai selejtező
megyei selejtező II.
Labdarúgás Körzeti selejtező
fiú IV.

V. korcs. Úszás 100 m gyorsúszó
diákolimpia megyei döntő IX.
V. korcs. Úszás 4X50 m váltó úszó
diákolimpia megyei döntő III.
V. korcs. Úszás 100 m gyorsúszó
diákolimpia megyei döntő VIII.

Országos Kézilabda Diákolimpia V-VI.
korcs. fiú amatőr országos VIII.
Országos Országos Rendészeti Csapatverseny középmezőny
Egyéb Labdarúgás leány fair play kupa
őszi forduló IV.
Egyéb Székács Jubileumi Kispályás
Focikupa fiú I.
Fair play cup - fiú labdarúgás
őszi forduló
Fair play cup - fiú labdarúgás
tavaszi forduló IV.

Labdarúgás Körzeti selejtező
lány III.
Országos Mező Ferenc Szellemi DiákoMező Ferenc Szellemi Diákolimpia VI. korcs. csapat országos limpia VI. korcs. csapat országos
selejtező 25.
selejtező 29.

Megyei

Megyei

Megyei

Megyei

Megyei

Megyei

Varró Kupa Fiú kispályás labdarúgó torna városi I.

Diákolimpia labdarúgás kispályás fiú körzeti selejtező I.
Rendészeti Csapatverseny régiós Rendészeti Csapatverseny III.
válogató verseny 11.
Országos Középiskolai Rendészeti Csapatverseny válogatóverseny. 30.

Diákolimpia labdarúgás kispályás lány körzeti selejtező II.

Futsal alapszintű II.

3.4. 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 készségek fejlesztésére is.
Ezen kívül természetesen keressük a lehetőségeket arra, hogy iskolánk tanulói közül minél
többen nemzetközi projektek, utazási támogatások segítségével, vagy versenyeredmények elismeréseként külföldre utazhassanak és megtapasztalják az idegen nyelvek tudásának hasznosságát és értékét.
Testvériskoláink időrendi sorrendben, a kapcsolat kezdete szerint:
-- Szepsi (Felvidék)
Mezőgazdasági és Ipari Középiskola
1972-től.
-- Cottenchy (Franciaország)
Le Paraclet Mezőgazd.-i Középiskola
1980-tól.
-- Székelykeresztúr (Erdély)
Zeyk Domokos Középiskola
2006-tól.
-- Bácstopolya (Vajdaság)
Mezőgazdasági Középiskola
2008-tól.
Az utóbbi öt év főbb eseményei:
-- A Visegrádi négyek „Művészetek határok nélkül” elnevezésű táborát Szepsiben, Szlovákiában a Stefan Moyses Gimnázium szervezte meg 2015. június 28 - július 23 között. Magyarországot a szentannais diákok képviselték, 9 lány és két fiú. A program nagyon változatos
volt: lengyel, szlovák, cseh és magyar tanulók a vidék kulturális emlékeinek megtekintése
után 2016-os naptárt készítettek különféle technikák alkalmazásával: festettek, rajzoltak,
szobrászkodtak, kollázst készítettek, számítógépen ábrázoltak.
-- Karcag francia testvérvárosának diákjai és tanárai az „Európa a polgárokért” program keretén belül Karcagra látogattak el 2017 októberében, többek között megismerkedtek iskolánkkal is. Egy kis francia műsorral kedveskedtünk nekik, egy-egy híres francia verset szavaltak el tanulóink. Ezután intézményünk bemutatása következett, amikor megismerhették
az iskolánkban folyó képzéseket, és megtekintették tanműhelyeinket. Tanulóink közül többen vállalkoztak kísérőnek a további programokon.
-- 2017. július 7-én Longueau-ból francia küldöttség érkezett városunkba. Iskolánk két tanulója
vett részt a fogadásukon és a francia módra elkészített vacsorán. Segítettek a terem díszítésében,
a műsorban Ady Endre Párizsban járt az ősz című versét szavalták el magyarul és franciául.
-- A MEGFOSZ és az Agro Napló közösen szervezett és a Földművelésügyi Minisztérium
által támogatott MezőgépÉSZek versenyének nyerteseiként a Szentannai Sámuel Középiskola diákjai hatalmas lehetőséget kaptak: kijuthattak Németországba a Fendt- és a John
Deere gyárba. A négy napos körutazás 2018. május 22 és 25 között a gyönyörű Salzburg
városában indult Ausztriában. Másnap egy tesztvezetéssel egybekötött gyárlátogatáson
vettek részt Németországban, Marktoberdorfban a Fendt gyárban, ahol a legkorszerűbb
robottechnika segítségével szerelik össze a traktorokat. Nagy izgalmakkal teli nap után indultak másnap a németországi Mannheimbe, a John Deere gyárba. Magyar idegenvezetés
mellett az itt gyártott gépek összeszerelését kísérhették végig, valamint a gyár működésébe
is bepillantást nyerhettek.
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Tanulóink idegen nyelvi érdeklődését igyekszünk felkelteni célnyelvi civilizációs ismeretek
átadásával. Ehhez nagyon jók az országunkban jelen lévő Goethe Intézet és a Francia Intézet
által kínált programok. A következő rendezvényeken vettünk részt:
-- A 2015/2016-os tanévben tanulóink egynapos látogatáson vettek rész a Goethe Intézetben, ahol
nagyszerű programokkal kedveskedtek nekik. A diákok tudásához mérten kellett különböző
feladatokat megoldaniuk. Kreativitás, tudás és ügyesség sokat számított a feladatok megoldásában. A legügyesebbek ajándékot kaptak, a programsorozat végén pedig vendégül látták őket.
-- 2017. október 10-én néhány tanuló Budapestre a Francia Intézetbe utazott, a halálbüntetés elleni harc világnapján. Ebből az alkalomból mutatták be Victor Hugo Egy halálraítélt utolsó
napja című művét. Az előadást Franciaország magyarországi nagykövete, Éric Fournier nyitotta meg, az egyetlen szerepet Lucilla Sebastiani olasz származású francia színésznő játszotta
nagy sikerrel. Diákjaink az előadás előtt meglátogatták az Intézet könyvtárát és a francia konyha
különlegességeivel ismerkedek.
-- 2018 márciusában egy budapesti kirándulás keretében a Goethe Intézetben „Németország, a
feltalálók országa” című kiállítást tekintették meg a tizenkettedikes emelt németes csoportunk
tagjai.
-- A „Sehenswert”, azaz „Szemrevaló” - a német nyelvű országok filmtermése – keretében 2018
októberében az emelt németes kilencedikes csoport Debrecenben nézett meg egy német nyelvű
filmet.
A Rákóczi Szövetség nyújtotta pályázati lehetőségek keretein belül iskolánk osztályainak képviselői, valamint nevelőtestületünk néhány tagja az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
megünneplése céljából, vagy a nemzeti összetartozás napján minden évben valamelyik határon
túli magyarlakta településre utazik, és a helyi fiatalokkal ünnepel. Előfordult, hogy jeles ünnepeinken iskolánk fogadott erdélyi fiatalokat és tanárokat.
-- Iskolánk néptánccsoportja, illetve a diákönkormányzat kiemelkedő munkát végző tagjai egy
erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt 2015-ben az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc évfordulójának ünneplésével egybekötve. Fő úti céljuk Nagyszalonta volt, az Arany
János Elméleti Líceum tanárai és kilencedikes diákjai fogadták őket.
-- 2015 júniusában a nemzeti összetartozás napi megemlékezésre érkeztek Székelykeresztúrról
diákok és tanárok. Elkísértük őket Kenderesre a Horthy-emlékműhöz, a kastélyhoz, Kisújszállásra Horváth György tanyájára, ahol ebédeltünk, lovagoltunk, íjászkodtunk, majd a Kumánia fürdőbe és Tiszaörvényre, ahol sétahajózás és egy túraösvény bejárása volt a program.
-- 2016-ban a Nemzeti összetartozás napját az erdélyi (tordai) Jósika Miklós Gimnázium tanulóival ünnepeltük. Iskolánkból 20 tanuló két tanár kíséretével megemlékezésen vett részt a
honvéd katonák sírhantjainál a tordai temetőben, ahol közös emlékműsort adtak elő. Aztán
a Tordai hasadékban túráztunk, a sóbányát látogattuk meg, Kolozsváron Mátyás Király szülőházánál jártunk.
-- Iskolánk tanulói a Rákóczi Szövetség szervezésével a Felvidékről kitelepített magyarság
irodalmi és történelmi pályázatán nyertek egy jutalomkirándulást a csíksomlyói búcsúra.
2017. június 1-jén indultak a budapesti Nyugati pályaudvarról a Boldogasszony zarándokvonattal.
-- 2018. március 15-én iskolánk tanulói ismét részt vehettek egy nagyszerű kiránduláson, Nagyváradon. Miután idegenvezetőnk segítségével megismerkedtünk Ady „kis Párizsának” nevezetességeivel, együtt ünnepeltünk a helybeliekkel és fáklyás felvonuláson vettünk részt.
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-- A székelykeresztúri intézmény vezetése minden évben megtiszteli iskolánkat jelenlétével
hagyományos iskolai ünnepeinken, elsősorban a Szentannai-napok ünnepségsorozatán és a
ballagáson. A 2018/19-es tanévben ballagási ünnepségünkön voltak jelen.
-- 2019. március 15-én a Rákóczi Szövetség által szervezett diákutaztatási program pályázatán
keresztül Nagyszalontára utaztunk. Meglátogattuk Arany János szülőházát és az Arany János
emlékmúzeumot. A helyi líceum diákjaival és tanáraival közösen ünnepi istentiszteleten és
fáklyás felvonuláson vettünk részt.
-- Ferenc pápa 2019. június 1-jei csíksomlyói látogatása alkalmából a Rákóczi Szövetség együttműködésében a Miniszterelnökség egyházi ügyekért felelős államtitkárságával utazási pályázatot hirdetett Kárpát-medencei középiskolák, egyházi közösségek 13 és 19 év közötti fiataljainak. A Rákóczi Szövetség Pápalátogatás Csíksomlyón Diákutaztatási Programra benyújtott
pályázatát megnyerte a Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium. Iskolánkból a háromnapos kiránduláson huszonhét tanuló és öt pedagógus vett részt.
3.5. Tanulmányi versenyek
3.5.1. Szakmai versenyek
A tehetséges tanulók kiválasztásának talán legjobban bevált módszere a különféle versenyeken való részvétel. A tanulókat is nagyobb teljesítményre ösztönzi ez a megmérettetés, illetve
arra, hogy a kötelező tananyagon kívül az érdeklődési körüknek megfelelő szakmai ismeretekkel bővítsék tudásukat. Iskolánk kiemelt jelentőséget tulajdonít a versenyzésnek, támogatja,
ösztönzi a nevezéseket.
Tanítványaink rendszeresen részt vesznek a helyi, megyei és országos szakmai tanulmányi
versenyeken.
A felkészítő tanárok sok időt és energiát áldoznak a versenyzők és a csapatok szakszerű menedzselésére.
A részletes eredményeket az alábbi táblázat tartalmazza.
2014/2015. tanév - verseny neve

Helyezés

Résztvevő(k)

OSZTV
Mezőgazdasági gépésztechnikus

15.

Marton László (14. A)

OSZTV Környezetvédelmi
technikus

4.
7.
8.
9.

Örökös Tóth Csilla (14. A)
Bodnár Vivien (14. A)
Kun Szimonetta (14. A)
Diószegi Zsófia (14. A)

PénzSztár

Eredményes
első forduló

11. A: 1 csapat
12. A: 4 csapat

SULIPÁRBAJ

28., 29., 37.

12. A: 3 csapat

Bojtárverseny

Csapat
I. hely
Bozsik Tamás
egyéni I. hely

Bozsik Tamás (14. A)
Dávid Ádám (9. E)
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23.

Vincze László (12. B),
Márki Gábor, (12. B)
Demeter Miklós (11. B)

Eredményes
első forduló

Béni László (10. B),
Cozma-Calini Dávid (10. B),
Horváth Lajos (10. B),
Öreg Nanetta (10. B)

„Földtől az asztalig” Projekt
verseny

Eredményes első
forduló

Apagyi Bence (10. B)
Horváth Dominika (9. A)
Sebők Dávid (10. A)

Csapó Dániel Emlékverseny

Különdíj

Holló Sándor (10. D)

5.

Apagyi Bence (10. B)
Tóth Zoltán (10. B)
Varjú Dávid (10. B)

Csapat 1.
Különdíj
gépalkatrész készítés
kategóriában

Bozsik Tamás (14. A)
Marton László (14. A)
Nagy Tibor (14. A)

2015/2016. tanév - verseny neve

Helyezés

Résztvevő(k)

OSZTV
Mezőgazdasági gépésztechnikus

7.

Szabó Zoltán (14. A)

Döntős

Gacsal Gyula (14. A)

PénzSztár

Eredményes
első forduló

12. A: 2 csapat

„100 év a pénzügyekben,
100 év a Rákócziban”

Eredményes
első forduló

12. A: 1 csapat

Csapó Dániel Emlékverseny

1.

Ficzere Dóra (11. D)

Guba Sándor verseny

7.

Sebők Dávid (11. A)

5.

Horváth Dominika (10. A)
Sebők Dávid (11. A)
Láda Márk (11. A)

Döntős

Békési Patrik (9. B)
Apagyi Bence (11. B)
Hévizi Sándor (13. A)
Veres László (13. A)

Csapat 5.
Szilágyi Jenő
Fém-megmunkálási
különdíj

Somodi Bence (13. A)
Szilágyi Jenő (13. A)
Ugró Balázs (13. A)

DEIK programozói csapatverseny

<19 szabadfogású számítógép
verseny

II. Nagykun Diákfőző Verseny
Dr. Szabó Gusztáv Országos
Szakmai Mezőgépész
Emlékverseny

OSZTV
Környezetvédelmi technikus

„Földtől az asztalig”
Projekt verseny

Gulyás verseny

Dr. Szabó Gusztáv Országos
Szakmai Mezőgépész
Emlékverseny
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Traktoros ügyességi verseny
megyei

1.

Szegedi Kristóf (14. A)

Karcagi Traktoros Ügyességi
Verseny

1.

Szegedi Kristóf (14. A)

Karcagi Traktoros Ügyességi
Verseny

2.

Szopkó Ádám (14. A)

Kiváló minősítés

Összefüggő szakmai gyakorlatos
diákok

Iskolai kategóriában
első helyezés

Összefüggő szakmai gyakorlatos
diákok

3.

Apagyi Bence (11. B)
Tóth Zoltán (11. B)
Varjú Dávid (11. B)

2016/2017. tanév - verseny neve

Helyezés

Résztvevő(k)

OSZTV
Mezőgazdasági gépésztechnikus

9.

Szilágyi Jenő (14. A)

OSZTV
Környezetvédelmi technikus

Eredményes
első forduló

Baranya Andrea (14. A)
Antal Ferenc (14. A)
Bodzás Zsolt (14. A)

PénzSztár

Eredményes
első forduló

12. A: 2 csapat
12. B: 2 csapat

Csapat 4.
Vajó Richárd
Fém-megmunkálási
különdíj

Apagyi Bence (12. B)
Koczka Ádám (13. A)
Vajó Richárd (13. A)

IV. Nagykun Diákfőző Verseny

4.

Apagyi Bence (12. B)
Tóth Zoltán (12. B)
Varjú Dávid (12. B)

Gulyás verseny

1.

Békési Patrik (10. B)

MezőgépÉSZek Országos Szakmai Vetélkedő

5.

Apagyi Bence (12. B)
Fülöp Imre Géza (12. B)
Tóth Zoltán (12. B)

„Hagyományok, ízek, régiók”
Toldi Miklós Tudományos
Diákkonferencia

8.

Kovács Lőrinc (11. A)

Helyezés

Résztvevő(k)

14.

Orovicz Réka (13. A)

Ments meg egy kertet
Legszebb konyhakertek
III. Nagykun Diákfőző Verseny

Dr. Szabó Gusztáv Országos
Szakmai Mezőgépész
Emlékverseny

2017/2018. tanév - verseny neve
OSZTV
Környezetvédelmi technikus
I. forduló
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OSZTV Mezőgazdasági gépésztechnikus I. forduló

7.

Koczka Ádám (14. A)
Vajó Richárd (14. A)
Semsei Csaba (14. A)

9.

Apagyi Bence (13. A)
Fülöp Imre (13. A)
Simon József (13. A)

Csapat 6. helyezés,
Különdíjak a
legjobb traktoros
Dr. Szabó Gusztáv Országos
ügyességi, legjobb
Szakmai Mezőgépész Emlékverseny
lakatos munka és
a legjobb írásbeli
kategóriákban
Ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak versenye

Berényi Gergő (11. B)
Békési Patrik (11. B)
Molnár Szabolcs (11. B)

13.

Veres Ambrus (12. B)

MezőgépÉSZek Országos
Szakmai Vetélkedő

1.

Apagyi Bence (13. B)
Fülöp Imre Géza (13. B)
Kovács Norbert (13. B)
Kun Zoltán (13. B)
Tóth Zoltán (13. B)

Kenderesi Regionális
Szántóverseny

4.

Apagyi Bence (13. B)

Kenderesi Regionális
Szántóverseny

1.

Vigh Zoltán szakoktató

Karcagi Traktoros Ügyességi
Verseny

1.

Szabó Bence Endre (12. B)

Karcagi Traktoros Ügyességi
Verseny

3.

Apagyi Bence (13. B)

Karcagi Traktoros Ügyességi
Verseny

Legfiatalabb díjazott
versenyző

Lakatos Sándor Alex (11. B)

3.
„Fedezd fel az örökséged” 2018
Országos Erdőismereti
Vetélkedő, Csapatverseny

Illés Vivien Anna (10. A)
Kovács Dávid (10. A)
Kónya Sándor (10. A)

13.

Juhász Dalma (10. A)
Treml Karolina (10. A)
Bézi Dániel (10. A)

Országos Mezőgépész Szakmai
Tanulmányi Verseny

Országos
döntőn 9. és 14.

Vajó Richárd (14. A)
Apagyi Bence (13. B)
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Közösségi kategória
II. hely

Csökmei Norbert (10. A)
Kónya Sándor (10. A)

2018/2019. tanév - verseny neve

Helyezés

Résztvevő(k)

OSZTV
Mezőgazdasági gépésztechnikus

10.

Szabó Gergő (13. B)

OSZTV
Környezetvédelemi technikus

Eredményes
első forduló

Nagy Orsolya (13. A)

OSZTV
Élelmiszeripari technikus

Eredményes
első forduló

Kovács Lőrinc (13. A)

Csapat 6.
Fazekas István Balázs
legjobb írásbeli
feladat megoldás

Fazekas István Balázs (11. B)
Hodos Sándor Olivér (11. B)
Urbán István (11. B)

2.

Békési Patrik (12. B)
Berényi Gergő (12. B)
Molnár Szabolcs (12. B)
Hegedűs Bence Hunor (12. B)
Fazekas István Balázs (11. B)

Legszebb konyhakertek

Dr. Szabó Gusztáv Országos
Szakmai Mezőgépész
Emlékverseny
Agro Napló Országos
Mezőgazdasági Szakfolyóirat
által szervezett „Őszi pörgés az
Agro Naplóval

4.

Kovács Ákos (13. B)
Varjú Dávid (13. B)
Szabó Gergő (13. B)
Kontér Kristóf (13. B)
Kamuti Gábor (13. B)

5.

Berényi Gergő (12.B)
Molnár Szabolcs (12.B)
Fazekas István Balázs (11.B)
Békési Patrik (12.B)
Hegedűs Bence (12.B)

Ágazati és ágazaton kívüli
szakmai érettségi vizsgatárgyak
versenye döntő

1.
5.

Berényi Gergő (12. B)
Molnár Szabolcs (12. B)

I. Országos Tudományos Középiskolai Diákköri Konferencia

Kiemelt minősítés
Farkas Fanni részére

Czicze Dávid (11. A)
Czinege Gergő (11. A)
Péter Patrik (11.A)
Farkas Fanni (11.A)

Legszebb konyhakertek

Legjobban
teljesítő iskola

Csökmei Norbert (11. A)
Kónya Sándor (11. A)

Ments meg egy kertet

Legjobban
teljesítő iskola

Csökmei Norbert (11. A)
Kónya Sándor (11. A)

Legyél Te Is Mezőgépész
Országos verseny
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3.5.2. Természettudományi versenyek
Intézményünkben hagyománya van a természettudományos versenyeken való részvételnek, sőt
a verseny szervezésének is. Iskolánk 2017-ig tizenkét alkalommal rendezte meg az Avram Hershko Országos Természettudományi Versenyt, melyre a széleskörű meghirdetésnek köszönhetően
az ország minden részéről neveztek csapatok. A verseny célja a természettudományok, elsősorban
a kémia, a biokémia, a biológia, a környezetvédelem és a környezettudatos magatartás népszerűsítése volt, továbbá a diákok korszerű természettudományi műveltségének, világképének, gondolkodás- és szemléletmódjának formálása. Fontos a tudomány történetére és a kiemelkedő alkotók
munkásságára vonatkozó ismeretek alakítása (kiemelten a magyar vonatkozások), és a tudomány,
a tudományos kutatás, mint társadalmi tevékenység bemutatása, gyakorlása.
A természettudományi versenyekre az adott tantárgy, illetve tudományág iránt kiemelkedő érdeklődést mutató tanulókat neveztük, a versenyekre való felkészülést és versenyzést a tehetséggondozás egyik fontos területének tartjuk. Diákjaink rendszeresen részt vettek a Csapó Dániel
országos emlékversenyen, a Curie környezetvédelmi emlékversenyen, a Kitaibel Pál középiskolai
biológiai és környezetvédelmi tanulmányi versenyen, melyeken szép eredményeket értek el.
2014/2015. tanév - verseny neve

Helyezés

Résztvevő

Kitaibel Pál Biológia és Környezetvédelmi
Verseny

1.

Oros Dániel (9. B)

Megyei forduló

1.

Ficzere Dóra (11. D)

Kitaibel Pál Biológia és Környezetvédelmi
Verseny

9.

Oros Dániel (9. B)

Országos döntő

25.

Ficzere Dóra (11. D)

Curie Környezetvédelmi Emlékverseny

1.

Orovicz Réka (10. A)
Láda Márk (10. A)
Lukács Richárd (10. A)

Területi forduló

1.

Somodi Gréta (12. A)
Csíkos István (12. A)
Antal Ferenc (12. A)

2015/2016. tanév - verseny neve

Helyezés

Résztvevő

Kitaibel Pál Biológia és Környezetvédelmi
Verseny

1.

Oros Dániel (10. B)

Megyei forduló

1.

Békési Patrik (9. B)

1.

Baranyai István Dániel (9. D)
Apagyi Máté (9. D)
Vatai Henrik (9. D)

2.

Máté Diána (9. D)
Rauschenberger Zsófia (9. D)
Fekete Tünde (9. D)

1.

Szatmári Zoltán (11. A)
Cicze Károly (11. A)
Láda Márk (11. A)

Curie Környezetvédelmi Emlékverseny
Területi forduló
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Irinyi János kémia verseny Megyei forduló
Bacsó Nándor Megyei Földrajzverseny
2016/2017. tanév - verseny neve
Kitaibel Pál Biológia és Környezetvédelmi
Verseny Országos forduló
Kitaibel Pál Biológia és Környezetvédelmi
Verseny Megyei forduló

Curie Környezetvédelmi Emlékverseny
Területi döntő

Curie Környezetvédelmi Emlékverseny
Területi döntő

2017/2018. tanév - verseny neve

6.

Vincze Zalán Attila (9. D)

3.

Pintér Joel (9. A)

5.

Czina Lukács Bendegúz (9. A)

Helyezés

Résztvevő

9.

Békési Patrik (10. B)

1.

Máté Bianka Márta (9. A)

4.

Tónai Attila (9. D)

2.

Olajos Dorina (9. D)
Tónai Attila (9. D)
Laczi Dóra (9. D)

8.

Nagy Dániel (9. D)
Kálmán Krisztián (9. D)

5.

Bézi Dániel (9. A)
Máté Bianka Márta (9. A)
Mészáros Réka (9. A)

6.

Vincze Péter (9. A)
Molnár János Márk (9. A)
Illés Vivien (9. A)

Helyezés

Résztvevő

HERBA MEDICA országos

8.

Vincze Zalán Attila (11. D)

Curie Környezetvédelmi Emlékverseny
Területi forduló

4.

Olajos Dorina (10. D)
Tónai Attila (10. D)
Laczi Dóra (10. D)

Várhelyi Ferenc Matematika Verseny megyei

Megyei
fordulóra
továbbjutó

Bézi Dániel (10. A)

2018/2019. tanév - verseny neve

Helyezés

Résztvevő

Várhelyi Ferenc Matematika Verseny megyei

Megyei
fordulóra
továbbjutó

Décsei Attila (10. B)

1.

Erdei Zoárd (10. D)

2.

Péntek Dorina (9. D)

1.

Emődi Réka (9. A)

Kitaibel Pál Biológia és Környezetvédelmi
Verseny Megyei forduló

Curie Környezetvédelmi Emlékverseny
területi forduló

Levelező forduló területi
Emődi Réka (9. A)
10. helyezés,
Medgyessy Noémi (9. A)
Területire
Simon Enikő (9. A)
továbbjutott
Levelező forduló
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Curie Környezetvédelmi Emlékverseny
regionális forduló

4.

Emődi Réka (9. A)
Medgyessy Noémi (9. A)
Simon Enikő (9. A)

„Fedezd fel az örökséged” országos
erdészeti verseny

18.

Illés Vivien Anna (11. A)
Kónya Sándor (11. A)
Kovács Dávid (11. A)

Helyezés

Résztvevő

3.5.3. Társadalomtudományi versenyeredmények
2014/2015. tanév - verseny neve
Hebe kiadó, Play and Win országos levelező
verseny, Junior kategória (angol)

3.

Holló Gergely (12. D)

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

6.

Fodor Noémi (12. D)

Felvidékről Kitelepített Magyarok Emléknapja

1.

Szabó Imre (12. B)

2015/2016. tanév - verseny neve

Helyezés

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

Résztvevő

7.

Regényi Zsuzsanna (12. A)

Hebe Kiadó, Mi fán terem? Levelező nyelvtanverseny

6.

Fekete Zsuzsanna (11. A)
Orovicz Réka (11. A)
Szőllősi Zsófia (11. A)
(csapat)

Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja

1.

Kamuti Gábor (10. B)

Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja

2.

Valner Zsófia Fanni (10. C)

2016/2017. tanév - verseny neve

Helyezés

Résztvevő

Versek és dalok határok nélkül

3.

Putoczki Annamária Ibolya
(10. C)

MM Publications levelezőverseny (angol)

10.

Varga Karina (10. D)

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

4.

Márkus Attila (11. D)

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

14.

Laczi Dóra (9. D)

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

15.

Lugosi Zita (9. D)

2017/2018. tanév - verseny neve

Helyezés

Résztvevő

Megyei történelem verseny

8.

Czina Lukács Bendegúz (11. A)

A Felvidékről kitelepített magyarság irodalmiés történelmi pályázata

1.

Simon Erzsébet Réka (12. C)

A Felvidékről kitelepített magyarság irodalmiés történelmi pályázata

3.

Irimiás Szabolcs (11. B)
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2018/2019. tanév - verseny neve

Helyezés

Résztvevő

Kazinczy Ferenc Szép Magyar Beszéd verseny

10.

Palkó Fanni (9. D)

Megyei történelem verseny

2.

Fehér Sándor (10. A)

4. A jövő feladatai
A Szentannai Sámuel Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium 119 éves. Az intézményt már
építésekor, 1899-ben is iskolának szánták, földmíves iskolaként avatta fel Darányi Ignác, az akkori
földművelésügyi miniszter. A mindenkori iskolavezetés az évek során mindig megtalálta azokat
lehetőségeket, amelyek az iskola több lábon állását, biztonságos működését biztosították. Így mindig indultak új képzések, a közoktatásban részt vevők és a felnőttek számára egyaránt. A mindenkori társadalmi és lakossági igények szerinti működés igénye mindig is meghatározó volt, és ma is
az. Azt nyugodtan állíthatjuk, hogy az iskola az elmúlt évtizedben rendkívüli mértékben fejlődött.
Új számítógép hálózat, tanépület, tanüzem épült, a régi épületeink megújultak (ez jelenleg is folyamatban van egy KEHOP pályázat keretei között), és az oktatás eszközrendszere is rendkívüli dinamikával vált korszerűvé. A változások azonban nemcsak az épületeinket és az eszközrendszert
érintik, hanem a társadalmi elvárások és a demográfiai változások az oktatás módszereinek megváltoztatására is kényszerítik az egész magyar iskolarendszert. Ezek a kihívások a mi iskolánkat is
új feladatok elé állítják. A GINOP 6.2.3-17 pályázat keretében új módszertanok kidolgozása, bevezetése válik szükségessé, számítógépparkunk további bővülése pedig már célirányosan határozza
meg a feladatainkat, a továbblépés irányát. Egyre hangsúlyosabban jelenik meg az élményalapú,
tevékenyég- és tanulásközpontú rendszer kialakításának igénye.
Az intézmény jövőképe két részre bontva vázolható fel. Az egyik azokat a szakembereket
jellemzi, akiket képezni akar, a másik arról beszél, hogy ezt hogyan végzi. A mi intézményünk
jelenleg alapvetően gimnáziumi és szakgimnáziumi képzést folytat.
A cél minden esetben olyan emberek, szakemberek képzése, akik szakmájukban keresett
szakemberek, tehát a munkaerőpiacon el tudnak helyezkedni, általánosan műveltek, ismerik
a társasági, a közösségi élet alapvető szabályait. Képesek a gyors szakmai fejlődésre, követik a
szakmájukhoz tartozó tudományos és szakmai fejlődés eredményeit, megtalálják az ehhez szükséges forrásokat akár a világhálón is függetlenül attól, hogy magyar vagy más nyelven is íródott
az. Rendelkeznek azokkal az alapismeretekkel, amelyek ezek megértéséhez kell.
Ezeket a feladatokat olyan iskola képes megoldani, ahol a fenti célnak megfelelő pedagógusok
dolgoznak, akik tervszerű továbbképzésben és megfelelő önképzésben vesznek részt. Olyan iskola kialakítása a cél, amelynek egyik alapfunkciója, hogy tanulóinak a társadalmi integrációját
biztosítsa. Egy tanulóról sem mondhatunk le, hisszük, hogy mindenki tehetséges valamiben, és
valamivel mindenki motiválható. Az intézmény jogszerűen működik és megfelel a vele szemben támasztott irányítói elvárásoknak, figyelembe veszi partnerei véleményét. Cél, hogy az iskola korszerűen felszerelt legyen, alkalmazza a legkorszerűbb eszközrendszert egy tevékenyég- és
tanulásközpontú rendszer kialakítása és működtetése érdekében.
A képzés tananyag elrendezését a jogszabályi lehetőségek figyelembevételével úgy alakítja ki,
hogy az azon áthaladó tanulók tudása az ismeretek egymásra épülésével, de interdiszciplinárisan is alkalmazásképesen alakuljon ki. A szakképzés sikere érdekében olyan kapcsolatokat
alakítson ki és működtessen, amelyek a gazdálkodó szervezetek bevonásával segítik a tanulók
tervszerű, gyakorlatias oktatását. A tehetséges tanulók továbbtanulását pedig tervszerű felkészítéssel segíti.
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Az elkövetkező időszakot két fontos külső változás határozza meg: az egyik az oktatás és a
szakképzés jelentős átalakulási folyamata, amely már megkezdődött és folytatódni fog, a másik
a demográfiai változások által teremtett versenyhelyzet, a csökkenő gyermeklétszám. Mindezek
együtt egy nagyon erős módszertani átalakulást sürgetnek az oktatásban. Intézményünk már
megkezdte a felkészülést, de a jelentős eszközrendszer bővítés mellett szükséges a pedagógusok
alkalmazkodása, képzése, önképzése is. Várható az OKJ átalakítása, és már ismert a szakképzés
4.0 – a szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája -, amely
ezen a területen alapvető, jelentős átalakításokat jelez előre. Alapvető feladatunk, hogy ezeket
figyelemmel kísérjük, és oktató, nevelő munkánkat jogszerűen, a leghatékonyabban végezzük.

5. Mellékletek
5.1.1. számú melléklet – Tárgyieszköz-beszerzések

Klímajavító és diagnosztikai eszközök

A GINOP-6.2.3-17 pályázat során beszerzett eszközök
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Az élelmiszeripari tanüzem berendezései
5.2.2. számú melléklet - Sporteredmények
2019. április 25-27., XXVI. Nagykun Diák Sportviadal, Karcag

A III. helyezett lány röplabda csapat
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A III. helyezett fiú kosárlabda csapat

A III. helyezett lány szertorna csapat
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A III. helyezett lány kézilabda csapat

A Szentannai Sámuel Középiskola a Nagykun Diák Sportviadalon
III. helyezett összetettben
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5.3.3. számú melléklet - Nemzetközi kapcsolataink

„Művészetek határok nélkül” Szepsiben

Francia tanulókkal iskolánkban

Tanulóink fellépése a francia esten

A MezőgépÉSZek versenyének győztesei –
Ausztria, Németország
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Nagyszalontán 2015-ben

Március 15-én közös ünneplés
Nagyváradon 2018-ban

Nagyszalontán 2019-ben
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Karcagi Szakképzési Centrum
1. A Karcagi szakképzési Centrum bemutatása
A Karcagi Szakképzési Centrum 2015. július 1-én kezdte meg működését. A szakképzési
rendszer átalakítása már 2014 végén elkezdődött, amikor is megszületett a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szervezetében és fenntartásában működő szakképző iskolák meghatározó hányadának fenntartóváltásáról szóló szakképzési törvénymódosítás.
A jogalkotási menetrend következő állomása a 120/2015. (V. 21.) Kormányrendelet volt, amely
a fenntartóváltással összefüggő intézkedéseket, mellékletében pedig az egyes iskolák 2015. július 1.
napját követő státuszát rögzítette. A 146/2015. (VI. 12.) Kormányrendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, illetve az Emberi Erőforrások
Minisztériuma és a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetei közötti átadás-átvétel részletszabályait
határozta meg. E jogszabály megadta az átadás-átvétel pontos menetrendjét és kereteit. Ezáltal a
szakképzési centrumokat az Oktatási Hivatal új OM azonosítóval vette nyilvántartásba. A KLIK
szervezetében működő szakképző iskolák közalkalmazottjai munkáltatói jogutódlással kerültek a
centrumok állományába, valamint a KLIK központi és területi szerveinek kormánytisztviselői közül
is kerültek át munkatársak az Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartói, irányítói feladatellátása és
a centrumok központi funkcionális egységeinek létszámfeltöltése érdekében. A szakképzésről szóló
2011. évi CLXXXVII. törvény 2015 júniusában vezette be a szakképzési centrum fogalmát.
A centrum önálló költségvetési szervként működik, fő tevékenysége a szakmai középfokú oktatás,
fenntartója a Nemzetgazdasági Minisztérium, a középirányítói feladatok pedig a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalra lettek átruházva. A többcélú köznevelési intézmény a centrum székhelyén működő központi egységből, és a tagintézményekből áll. A szakképzési feladatellátás a centrum tagintézményeiben történik, melyek nagymértékű önállósággal működő szervezeti egységek.
Jász-Nagykun-Szolnok megyében három szakképzési centrum jött létre, kettő Szolnokon,
egy pedig Karcagon. A Karcagi Szakképzési Centrum 6 járásban látja el fenntartói és működtetői feladatait 8 tagintézményére vonatkozóan, melyek a következők:
-- Karcagi SZC Hámori András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 5350 Tiszafüred, Ady
Endre út 4.
-- Karcagi SZC Ványai Ambrus Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 5420 Túrkeve, József Attila utca 23.
-- Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma,
5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos út 15-17.
-- Karcagi SZC Kunszentmártoni Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 5440
Kunszentmárton, Kossuth utca 37.
-- Karcagi SZC Teleki Blanka Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Kollégiuma, 5400 Mezőtúr,
Dózsa György utca 17.
-- Karcagi SZC Mezőtúri Szakközépiskolája és Kollégiuma, 5400 Mezőtúr, Földvári út 8.
-- Karcagi SZC Lábassy János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 5200 Törökszentmiklós,
Almásy út 51.
-- Karcagi SZC Varró István Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, 5300 Karcag,
Varró utca 8.
1
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Az oktatási feladatok a 8 tagintézmény esetében 24 feladatellátási, illetve telephelyen kerülnek megvalósításra. A Karcagi Szakképzési Centrum elhelyezését, központi székhelyét, Karcag
Város Önkormányzata ingatlannal, a volt városi könyvtár épületével biztosította, melyre vonatkozóan ingyenes vagyonhasználati joggal rendelkezünk.
2019. március 1-ig centrum élén a főigazgató állt, aki a munkáltatói jogokat gyakorolta, helyettesei
a szakmai főigazgató-helyettes és a gazdasági főigazgató-helyettes voltak. Ez a szervezet a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításával 2019. március 1-i hatállyal a kancellár kinevezésével módosult, aki a gazdasági-pénzügyi irányítási feladatokat látja el. Ezzel együtt a gazdasági főigazgató-helyettesi funkció megszűnt, feladatait a gazdasági vezető illetve a kancellár vették át.
A tagintézmények élén tagintézmény-vezetők állnak igazgatói munkakörben. A tagintézményekben általános igazgatóhelyettesek, szakmai igazgatóhelyettesek és gyakorlati oktatásvezetők kerültek kinevezésre. A tagintézmények alkalmazotti közösségei pedagógusokból, nevelő-oktató munkát segítő, illetve technikai dolgozókból állnak.
A centrum, mint többcélú köznevelési intézmény alapfeladatként szakközépiskolai, szakgimnáziumi és Szakképzési Hídprogram keretében zajló nevelést-oktatást folytat, de jelentős számban
végez még felnőttoktatást nappali és esti munkarendek szerint egyaránt. Mindez mellett végzi még
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók oktatását és nevelését, illetve kollégiumi alapfeladatok
ellátását is. Jelen pillanatban négy tagintézményében végez még gimnáziumi oktatást, mely feladatot az állami intézményfenntartó központtól vett át. A Karcagi Szakképzési Centrum 2016 márciusában szerzett felnőttképzési engedélyt, jelenleg több mint harminc engedélyezett felnőttképzési
programmal rendelkezik, sikeresen megvalósított képzéseinek a száma folyamatosan növekszik.
A székhelyen működő központi munkaszervezet a centrum működésével kapcsolatos, különösen a szakmai tanügy-igazgatási, a pénzügyi, gazdálkodási és számviteli, a műszaki és üzemeltetési, a vagyongazdálkodási, a projekt, illetve pályázati, a beszerzési, valamint közbeszerzési, a
humánerőforrás-gazdálkodási, a jogi és titkársági feladatokat látja el. A tagintézmények teljes
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mértékben önálló döntéssel rendelkeznek a tanulókat érintő kérdésekben, nagy az önállóság
a gazdálkodás terén és egyben személyi felelősség is a tagintézményt vezető igazgató részéről.
Az intézmény aktívan kapcsolódott be a felnőttképzésbe is, mind a 8 tagintézmény képzéseket végzett és végez a GINOP 6.1.1-15 kódszámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése”, a GINOP 6.1.2-16 „Digitális szakadék csökkentése”, a GINOP 5.2.1-14 „Ifjúsági
Garancia Rendszer” és a GINOP 5.1.1.-15 „Út a munkaerőpiacra” projektek keretében.
A szervezet keretében 7 alapítvány működik, amelyek egyaránt segítik a tehetséges tanulók
további ösztönzését, fejlődési lehetőségeiket, illetve a rászorulók megsegítését, szakmai felzárkóztatásukat.
Intézményünk hitvallása és egyben küldetése, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a tagintézményeink eredményes és minőségi munkát végezhessenek.

2. Az intézmény személyi, tárgyi feltételeinek alakulása
A Karcagi Szakképzési Centrum önálló költségvetési szervként működik, fő tevékenysége a
szakmai középfokú oktatás. A többcélú köznevelési intézmény a centrum székhelyén működő
központi egységből, és a tagintézményekből áll. A szakképzési feladatellátás a centrum tagintézményeiben történik, melyek nagymértékű önállósággal működő szervezeti egységek.
A Centrum alapfeladatként szakközépiskolai, szakgimnáziumi és Szakképzési Hídprogram
keretében zajló nevelést-oktatást folytat, de jelentős számban végez még felnőttoktatást nappali és esti munkarendek szerint egyaránt. Mindez mellett végzi még sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók oktatását és nevelését, illetve kollégiumi alapfeladatok ellátását is. Jelenleg
gimnáziumi oktatást is folytat, mely feladatot az állami intézményfenntartó központtól vett át.
A KIR-STAT 2018-as adatai alapján a tanulói létszám 2.660 fő, ebből 1.485 fő szakközépiskolában, 270 fő gimnáziumban és 905 fő szakgimnáziumban tanul. Felnőttoktatás keretében 757
fő vesz részt, míg kollégiumi ellátást összesen 186 fő vesz igénybe a Centrum által működtetett
kollégiumokban. Az osztályok, illetve csoportok száma összesen 163. A centrum vonzáskörzetéhez tartozó számos kistérség társadalmi gazdasági szempontból elmaradott, tanulóink közel
40%-a hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, ingyenes tankönyvcsomagra és kedvezményes étkeztetésre jogosult.
Az iskolatípusokat tekintve három tagintézményben folyik gimnáziumi oktatás, hét intézményben pedig szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzés. Jelenleg négy intézményben zajlik 72 fő tanulói résztvevővel a Szakképzési Hídprogram keretében oktató nevelő munka és
rész-szakképesítésekre történő felkészítés. A szakközépiskolai képzés struktúrája alapján 10
szakmacsoportban, a komplex szakmai vizsgáztatás követelményeire felkészítő 24 szakmában
folyik a szakmai oktatás. Felnőttoktatás keretében rendelkezünk egyaránt nappali és esti munkarend szerinti képzésekkel, esti tagozaton állandó jelleggel 10-12 szakmacsoportban zajlanak
a szakmai képzések. A szakgimnáziumban a 4 éves ágazati közismereti és szakmai érettségire
történő felkészítés folyik 10 különböző ágazatban.
A felnőttoktatás keretében igen népszerű, a kétéves időtartammal rendelkező szakiskolások
érettségire felkészítő szakközépiskolája. Az érettségizett fiatalok is két év alatt szakmát szerezhetnek, a szakközépiskola közismeret nélküli szakképzési évfolyamain. Az érettségire épülő,
ágazaton belüli, illetve kívüli, valamint a szakképesítés-ráépülések megszerzésére irányuló szakmai képzések esetében, jelenleg 9 szakmacsoport, 23 szakképesítésében zajlik a képzés.
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A Karcagi Szakképzési Centrum tanuló létszámának alakulása
A Karcagi Szakképzési Centrum pedagógus létszáma az elmúlt évekre visszatekintve tekinthető állandónak. A 2018/2019 tanévben 257 főállású, 10 részmunkaidős és 76 fő óraadó pedagógus tanít intézményeinkben, akik munkáját 22 fő nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő
munkatárs, illetve 99 fő technikai dolgozó segíti.
Intézményünk a nevelő-oktató munkához szükséges tárgyi feltétellel rendelkezik. Az elmúlt
időszakban folyamatosan fejlesztettük intézményeink eszközparkját. Kiemelendő az informatikai eszközök folyamatos fejlesztése, illetve cseréje. A színvonalas szakképzés érdekében jelentős
fejlesztések történtek, melyek közül kiemelendő az új hegesztő szimulátorok beszerzése. Több
tagintézményünkben pályázati forrásból sor került fotovoltaikus rendszer kiépítésére, amitől a
villamos energia felhasználás jelentős csökkenését reméljük.

3. Fontosabb események intézményünk életében
Pályázatok
A Centrum és tagintézményei többéves tapasztalattal rendelkeznek hazai, nemzetközi és uniós forrásból megvalósuló projektek, tehetséggondozó programok megvalósításában.
Jelenleg megvalósítás alatt álló projektek, folyamatban lévő pályázatok a Karcagi Szakképzési
Centrumban:
-- A GINOP-5.2.4-16 „Gyakornoki program pályakezdők támogatására”, illetve a GINOP-5.2.5-16 „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” projektek keretében a
Karcagi Szakképzési Centrum konzorciumi megvalósítóként vesz részt.
-- A KEHOP-5.2.11-16-2017-00134 azonosítószám alatt futó „Fotovoltaikus rendszer kiépítése a Karcagi Szakképzési Centrum Intézeteinél” című pályázat, amely 153.704.712 Ft
értékben 8 megvalósítási helyszínen, 6 intézményünknél segíti az intézmények villamos
energia felhasználásának csökkentését.
-- A KEHOP-5.2.2-16-2016-00060 azonosító számú „Karcagi Szakképzési Centrum Varró
István Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma energetikai korszerűsítése” című
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pályázat konzorciumi keretek között valósul meg, melyre 350.000.000 Ft támogatást nyertünk. Ennek keretében valósul meg a teljes épület energetikai korszerűsítése, hőszigetelése
és nyílászáróinak cseréje, kazáncsere és napelemes rendszer kiépítése.
-- A GINOP-6.2.3-17-2017-00041 azonosító számon regisztrált pályázatunk „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” címmel meghirdetett felhívásra. Ezen pályázattal az intézményünk 549.081511 Ft-ot nyert, hogy az intézmény 10 telephelyén segítse a szakképzésben tanulók végzettség nélküli elhagyásának csökkentését és az alapkészségek fejlesztésének támogatását.
-- Az SZC-HAT-17-03-002 számon nyilvántartott KSZC Teleki Blanka Gimnáziuma,
Szakgimnáziuma és Kollégiuma az ,,Együttműködés gimnáziumok között” címmel kiírt
pályázaton 4.648.000 Ft-ot nyert tanulmányi kirándulásra Romániába. Ennek megvalósítása 2017.06.16-2018.06.15 közötti időszakra esett.
-- Az ERASMUS+ program keretében a 2017-1-HU01-KA116-035253 azonosítószámon a
Karcagi SZC Ványai Ambrus Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája által
lebonyolításra kerülő „Folyamatos partnerség és együttműködés 21 éve az EU iskolarendszerű szakképző intézményei között 2017/2018.” címen elnyert 141.098 Euro forrásból 52
fő kiutazása valósult meg.
-- Az ERASMUS+ program keretében a 2018-1-HU01-KA116-047205 azonosítószámon a
Karcagi SZC Ványai Ambrus Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája által
lebonyolításra kerülő „Folyamatos partnerség és együttműködés 22 éve az EU iskolarendszerű szakképző intézményei között 2018/2019.” címen elnyert 92.474 Euro forrásból 42 fő
kiutazása valósul meg.
-- A GINOP-6.1.3-17-2018-00010 azonosító számon regisztrált, benyújtott pályázattal rendelkezünk a „Nyelvi készségek fejlesztése a Karcagi Szakképzési Centrum intézményeiben”, az elnyerni kívánt összeg 126.000.000 Ft, melyből 36 hónap alatt nyolc tagintézményünkben 840 fő
nyelvi képzését kívánjuk megvalósítani, a résztvevőkből minimum 630 fő szerezne tanúsítványt.
Események
A Karcagi Szakképzési Centrum hagyományteremtő szándékkal 2016-ban rendezte meg első
alkalommal „A jövő szakképzése, a szakképzés jövője” című szakképzési konferenciát. Ez az
esemény azóta minden évben megrendezésre került és méltán mondhatjuk, hogy rangos eseménnyé vált ebben a térségben. A rendezvényt minden évben rangos vendégek tisztelték meg
jelenlétükkel: Varga Mihály pénzügyminiszter, Cseresznyés Péter az ITM parlamenti államtitkára, Pölöskei Gáborné az ITM szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára,
dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő (volt földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter)
és Kovács Sándor a térség országgyűlési képviselője.
2018 decemberében első alkalommal került megrendezésre a „CENT-RUMBA” elnevezésű
zenés rendezvény, melyen a Karcagi Szakképzési Centrum dolgozói és tanítványai mutathatták meg tehetségüket. A rendezvény egyben jótékony célokat is szolgált, mert adománygyűjtést
szerveztünk a Karcagi Kátai Gábor Kórház alapítványa számára. A rendezvényen közel fél millió forintot gyűjtöttünk össze.
Intézményünk 2017-től részt vesz a Karcagi Kolbásztöltő Versenyen és a Birkafőző Fesztiválon.
Megragadunk minden alkalmat, hogy jelenlétünkkel népszerűsítsük a Karcagi Szakképzési Centrumot, illetve tagintézményeinket. Rendszeresen részt veszünk tagintézményeink településein is minden rendezvényen, melyek közül kiemelkedő a Tiszafüreden megrendezésre kerülő Halas-napok.
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Mellékletek
A jövőszakképzése a szakképzés jövője 2018

A jövőszakképzése, a szakképzés jövője III. 2019
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Halasnapok Tiszafüred 2018

Pályaválasztási kiállítás Tiszafüred 2018

Szakmák világa 2018
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Karcagi SZC Varró István Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
Az intézmény bemutatása, fő tevékenysége, feladatai.
Iskolánk története
Karcag városában az iparos képzésnek régi hagyományi vannak, az iparos-tanonc iskola 1890.
szeptember l-jével kezdte meg működését. Akkori célját - mely napjainkban is helytálló - az
alábbiakban fogalmazták meg. „Hazafiasan érző, a kor igényeinek emelkedésével versenyt haladni képes, értelmes, takarékos munkás elemet nevelni.”
Az iparos képzés 1969. szeptember l-jén kapott önálló épületet Karcagon, innen számítjuk
iskolánk történetét. Kezdetben 629. számú Ipari Szakmunkásképző Intézet, majd Ragó Antal
Ipari- Kereskedelmi Szakmunkásképző Intézet és Gépipari Szakközépiskola néven működött.
Jelenlegi névadónk, Varró István nevét 1993. szeptember 1-től vette fel az intézmény.
A kor követelményeinek való megfelelés eredményeképpen két alkalommal bővült iskolánk.
Az iskolaépülettel közös portán 120 fő befogadására alkalmas kollégium épült, mely 1977. szeptember 1-jétől fogadja a vidéki tanulókat. 1989-ben négy tanteremmel és négy szertárhelyiséggel bővült az iskola épülete és nyerte el mai képét.
1990-ig saját tanműhelyünk nem volt. A rendszerváltást követően az iskola bázis üzemei leépültek - velük együtt a képzéshelyek is megszűntek. A gyakorlati képzések lehetőségei beszűkültek. A fennmaradás érdekében saját erőből, pályázatok, valamint a fenntartó anyagi támogatásával két gyakorlati képzési bázis jött létre, a Kisújszállási úti forgácsoló tanműhely és a volt
munkásőr laktanya épületében kialakított képzőhely.
Iskolánk 2008. szeptember 1-jén a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakképzés-szervezési Társulás által létrehozott Térségi Integrált Szakképző Központ tagja lett. A TISZK-en belül biztosította a nagykunsági terület gépi forgácsoló szakképzésének gyakorlati feltételeit.
A képzési feltételek javítása céljából 2010-ben a Karcag Városi Önkormányzat az iskola használatába adott egy újabb épületet, melyet fenntartói támogatással, s önerő felhasználásával tanműhellyé alakítottunk és a gyakorlati oktatást a korábbi helyszínekről áthelyeztük. A JNSZ TISZK
segítségével, pályázati forrás felhasználásával a CNC technológiai fejlesztéseket hajtottunk végre,
korszerű CNC szerszámgépek, mérőberendezések, szimulátor program telepítése valósult meg.
2011. szeptember 1-től a volt Arany János Általános Iskola beintegrálásával az intézmény
alapfeladata az általános iskolai oktatással bővült, mely feladatokat 2013. augusztus 31-ig látta
el intézményünk.
2013. január 1-től az intézmény állami fenntartásba került, az intézmény fenntartója és működtetője a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerülete lett.
Iskolánk 2015. július 1-jétől a Karcagi Szakképzési Centrum tagintézményeként, a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásában 2018. augusztus 31-től az Innovációs és Technológiai
Minisztérium fenntartásában a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal irányításával
működik.
Az intézmény nevelő-oktató munkáját alapvetően meghatározza az a törekvés, hogy
olyan nevelési–oktatási-képzési rendszert biztosítson, amely a szolgáltatásban érintett szülők,
és tanulók teljes elégedettsége mellett biztosítja a társadalmi és gazdasági kihívásokra, a munkaerő-piaci elvárásokra való rugalmas reagálást.
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Az intézmény arra törekszik, hogy falai közül önálló életkezdésre felkészült fiatalok kerüljenek ki, akik tudatosan képesek saját sorsukat irányítani és rendelkeznek azokkal a készségekkel,
kompetenciákkal, amelyek a továbbhaladáshoz, a felnőtt életbe való beilleszkedéshez, a szakmatanuláshoz, a szakma megújításához és a munkavállaláshoz szükségesek.
Nevelési elveink mottója egy Michelangelo-i gondolat: „Minden kőben benne van a szobor,
csak a felesleget kell róla lefejteni”. Pedagógiai gyakorlatunkban ezt úgy értelmezzük, hogy minden tanítványunk tehetséges valamiben, és a mi feladatunk, hogy ezeket a felszínre hozzuk.
Ennek érdekében nevelő-oktató munkánkban olyan módszerek alkalmazását preferáljuk, ahol
a tanuló alkotó részese a tanítás, tanulás folyamatának
Szakmai munkánkról
Az intézmény célrendszere, gyakorlati tevékenysége tükrözi a társadalom, a szűkebb környezet, a szülők elvárásait. Kiemelten kezeljük a tehetséggondozást, a lemaradók felzárkóztatását,
a korszerű és hasznosítható ismeretek nyújtását, mely a jövőre nézve is biztos alapot jelenthet.
A tanulók teljesítményét vizsgálva kijelenthetjük, hogy nem járunk rossz úton. Az iskola tanulmányi átlaga a 2018/2019-es tanévben 3,41 lett, és amint azt az alábbi diagram is mutatja ez
az érték az előző időszakhoz képest (3,37) jobb, hosszabb időt tekintve is jónak számít, örömteli,
hogy évek óta emelkedik az érték.

Vizsgák
A szakképzési évfolyamainkon az Országos Képzési Jegyzék alapján, a szakmai programokban meghatározott feltételek, szakképzési követelmények alapján folytatunk szakmai vizsgára
való felkészítést.
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A szakmai vizsgák eredményei

Érettségiző tanulóink esetében az elmúlt időszakot vizsgálva megállapítható, hogy szintén
alacsony azon tanulók aránya, akik sikertelen vizsgát tesznek.
Munkaközösségek
Munkaközösségeink – az elfogadott munkaterveik alapján - az iskolai élet egészét átfogó
munkát végeznek. Az eltelt időszak bizonyította, hogy kreatív ötleteikkel, szakmai hozzáértésükkel, az iskolai élet valamennyi területét segíteni, fejleszteni tudják. A munkaközösségek
számát és tevékenységi körét a fenntartói elvárásokhoz és az ellátandó feladatokhoz igazítjuk.

402

Az iskola pedagógiai munkáját jelenleg az alábbi 5 munkaközösség segíti:
-- Közismereti
-- Szakmai
-- Osztályfőnöki
-- Kollégium
-- Felnőttoktatás
Beiskolázás
Karcag, azon belül iskolánk beiskolázás szempontból kedvező földrajzi helyzetben van. Három
megye határán fekszik, így beiskolázási körzetünk átnyúlik Hajdú-Bihar és Békés megyére is.
Beiskolázási körzetek:
Karcag és környéke (Berekfürdő, Kunmadaras, Bucsa, Füzesgyarmat)
Abádszalók és környéke (Tiszabura, Tiszaderzs, Tiszaszőlős)
Püspökladány és környéke (Kaba, Biharnagybajom)
Tiszafüred és környéke (Tiszaigar, Nagyiván, Tiszaörs, Tiszaszentimre)
Kisújszállás
Kunhegyes
Tanulóink 70%-a karcagi, 30%-a vidéki tanuló.
Intézményünk több éve résztvevője a különböző pályaválasztási rendezvényeknek, úgymint a Szolnokon megrendezett megyei, a minden évben máshol a megyében megrendezett regionális és a Karcag városában megrendezett pályaválasztási kiállításoknak. Minden tanévben pályaválasztási nyílt napot tartunk, ahol szívesen fogadjuk nemcsak a tanulókat, de a szülőket és gyakorlati képzőhelyeket is.
2016-tól elindult a Szakmák éjszakája rendezvény, amely gyorsan népszerűvé vált a tanulók illetve a szüleik körében.
Ugyancsak iskolánk és a szakmák megismertetése a célja a pályaorientációs napoknak, melyek
keretében az általános iskolák tanulói, életkortól függetlenül megismerkedhetnek az iskolánkban
oktatott szakmákkal.
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2010 után a negatív demográfiai folyamatok (csökkenő népesség), a 3 éves szakképzés és a
16 éves tankötelezettség bevezetése miatt az iskola tanulólétszáma tartós csökkenésnek indult.
A folyamat mind a mai napig tart, a negatív folyamatokat új szakmák indításával, valamint
a felnőttoktatási kínálat kiszélesítésével próbálja az iskolavezetés orvosolni. Az idei tanévben
beindítottuk a pincér, szakács, ápoló, gyakorló ápoló képzést nappali munkarendben. Szakács,
ápoló, gyakorló ápoló képzést esti munkarendben is sikerült elindítani.

A szakképzésben résztvevő tanulóknak igyekszünk biztosítani a gyakorlati ismeretek elsajátításához szükséges megfelelő képzőhelyet, illetve a saját gyakorlati műhelyekben történő foglalkoztatást.
A gazdaság szereplőivel együttműködünk, az intézmény alkalmazza a többlépcsős gyakorlati
oktatás rendszerét, amelyben az iskolai és gazdálkodó szervezeteknél, egyéni vállalkozóknál folyó gyakorlati oktatás hatékonyan kiegészítik egymást.
A jogszabályi és képzőhelyi lehetőségeknek megfelelőn a tanévben a gyakorlati képzés a vállalkozásoknál tanulószerződéssel egyedi és csoportos, míg a saját képzőhelyeinken csoportos
formában történt.
A 2018/2019-es tanévben 25 - többségében karcagi - külső gyakorló helyen folyt gyakorlati
képzés. A legtöbb tanulót foglalkoztató képzőhelyek az alábbiak: Karcagi Kátai Gábor Kórház,
Laboncz Kft. KunSpán Kft, Spar, Sárkány Modul Kft..
Tanulói létszám alakulása:
A tanulólétszám csökkenése évek óta tartó folyamat, amelynek egyik oka a jelentkezők számának csökkenése, a másik a lemorzsolódás, illetve a negatív vándorlási különbözet. Ennek ellenére, ezek az adatok kedvezőbbek az előző évekhez képest annyiban, hogy jobban meg tudtuk
tartani a tanulókat: nagymértékben sikerült csökkenteni a lemorzsolódást.
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A hiányzó tanulólétszámot végül a felnőttképzés beindításával sikerült kompenzálni. Az elmúlt években a felnőttképzésben részt vevők száma elérte, mára meghaladta a 100 főt.
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Célok és feladatok a felnőttoktatásban
Iskolánk felnőttoktatásának legfőbb feladata a belépők hozott tudásához igazodó, az egyén
élethelyzetének megfelelő, a szakmatanulást/szakmaváltást elősegítő, átjárható, differenciált oktatási rendszer kialakítása, működtetése.
A rendszer specifikuma a hallgatók heterogén előképzettségéből, nagyon különböző motiváltságából, eltérő szociokulturális helyzetéből, meglévő – az iskolai munkát segítő vagy akadályozó – élettapasztalatából, különböző élethelyzetéből fakad. E tényezők figyelembevételével
kívánjuk működtetni felnőttképzésünket.
Elsődleges célunk az esélyegyenlőség biztosítása, illetve az esélyegyenlőtlenségek csökkentése, az előbbre lépés lehetőségének biztosítása minden hallgató számára.
Legfőbb célunk a hallgatók iskolarendszerű felkészítése elsősorban a középszintű érettségi
vizsgára, felsőfokú szakmai képzésre, továbbképzésre, érettségire épülő szakképzésre.
Második esélyt nyújtó iskolaként kívánunk működni, az élethosszig tartó tanulás lehetőségét
biztosítani.
Ma az iskola teljes tanulólétszámának 30%-át adja a felnőttoktatás.
2018. szeptember 5-én az alábbi osztályokban kezdtük meg az esti rendszerű oktatást:
-- Szakiskolások szakközépiskolája
-- Szakiskolások szakközépiskolája
-- Pénzügyi-számviteli ügyintéző
-- Pénzügyi-számviteli ügyintéző
-- Vállalkozási és bérügyintéző
-- Vállalkozási mérlegképes könyvelő
-- CNC gépkezelő
-- Gépi forgácsoló
-- Szakács
-- Gyakorló ápoló
-- Szakápoló
Szakmai továbbképzés
Az iskola a szakmai, pedagógiai munka és a munkatársak tudásának, kompetenciáinak fejlesztését kiemelt feladatként kezeli. Különösen fontos a pályázatokhoz kapcsolódó továbbképzéseken való részvétel, melynek megszervezése folyamatos feladatot jelent.
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A szakképzési HÍD program
Iskolánkban működtetjük a szakképzési HÍD programot, mely kis létszámú (8-10 fő) csoportban az egyéni fejlesztést differenciálást, a fejlesztő értékelés hangsúlyos alkalmazását, az
egyéni felelősségvállalást előtérbe helyező oktatási forma. Célja, hogy az iskolai kudarcokat
megélő, iskolarendszerből kimaradók visszataláljanak az oktatás-képzés világába.
Kollégiumi ellátás biztosítása
Kollégiumunk a Varrós diákok mellett a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola tanulóit is fogadja, valamint kereskedelmi szálláshelyként is üzemel.
A kollégiumban dolgozó munkatársak elkötelezettek, tenni akarók, összetartók. Céljuk, hogy
a kollégista diákok számára a tanulás nyugodt körülményeinek megteremtése mellett hasznos,
és izgalmas programokat szervezzenek. Ezeknek az eseményeknek nemcsak szervezői, hanem
aktív résztvevői is.
Biztosítják a diákok számára a nyugodt tanulás feltételeit, az önálló ismeretszerzés, a kulturális sport és egyéb szabadidős tevékenységek végzésének feltételeit. A diákok számára egyéni
segítséget adnak, fejlesztő foglalkozásokat tartanak. Rendszeresen működtetik a szabadidős
foglalkozásokat (filmklub, sportest, kézműves foglalkozás, diákszínjátszó-kör).
Programjaik közül néhány:
-- Az új kollégisták megismerkedtetése Karcag nevezetességeivel.
-- Diákközgyűlés
-- Gólyaavató
-- Halloween parti
-- Mikulás ünnepség.
-- Karácsony-esti ünnepség
-- Vetélkedő a Magyar Kultúra Napja alkalmából
-- Valentin napi vetélkedő
-- Nőnap
-- Farsang
-- Tavaszváró vetélkedő
-- Ballagás
-- Kollégiumi kirándulás
-- Nemzeti ünnepeinkre való megemlékezés
-- A városi kulturális rendezvényeket és kiállításokat alkalomszerűen látogatják.
A kollégium épülete kétszintes, a második emeleten a fiúk, az elsőn a lányok vannak elhelyezve. Egy-egy szobában 2-3 fő lakik. A délutáni tanuláshoz 2 tanterem áll rendelkezésünkre, ahol
tanári felügyelettel kötelező tanulószobai foglalkozás zajlik, a saját szobákban a szabad tanulás
biztosított, melyet szintén egy nevelő figyelemmel kísér. Mindkét szinten folyamatos éjszakai
ügyelet biztosított.
A szabadidő hasznos eltöltésére, rendelkezésre áll az iskola tornaterme és pályái, egy számítógépekkel felszerelt helyiség.
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Az 1977-ben átadott épület, funkcióját tekintve kollégiumként, tanirodaként, tanboltként
működik. A 2018/2019-es tanévtől itt kapott helyet a tankonyha, a tanétterem és az egészségügyisek számára kialakított demonstrációs terem is.
Kollégiumi fejlesztések
Az épület felújításra, korszerűsítésre megkezdődött, folyamatban van a nyílászárók cseréje, a
fűtés korszerűsítése, az épület szigetelése. Ebben az évben a földszinti mosdók is felújításra kerültek. Ugyancsak megtörtént a fiúzuhanyzó felújítása, és hamarosan elkezdődhet a fiú szinten
található szobák ajtajainak cseréje is.
A GINOP 6.2.3-17-2017-00041 pályázat keretében, kialakításra került egy közösségi szoba.
Babzsákok, csocsóasztal és léghoki, illetve számítógép és tablet is érkezett a kollégiumba.
DÖK
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolákban diákönkormányzat működik, mely kiváló terepet biztosít a tanulók demokráciára nevelésének is.
A Diákönkormányzatnak tagja minden nappali tagozatos osztály. Őket képviselik az osztályokon belüli diákönkormányzati küldöttek és a diákönkormányzat tisztségviselői.
Néhány hagyományos esemény, program, melyet a DÖK szervezett, illetve amelyek szervezésében szerepet vállalt:
-- gólyaosztályok közötti vetélkedő
-- szalagavató
-- nyíltnap
-- parlamenti különóra
-- diáknap,
-- szakmák éjszakája
-- iskolai ünnepség szervezése az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére.
-- óévbúcsúztató
-- cipősdoboz akció
-- ki tud többet 1848-1849-ről? címmel osztályok közötti vetélkedő
-- ballagás

A személyi, a tárgyi, a dologi feltételek alakulása
Személyi feltételek
Az intézmény képzési profilja az elmúlt 50 év alatt többször módosult, követve a helyi munkaerő-piaci igényeket, melyhez biztosítani kellet a megfelelően képzett szakembereket. Az elmúlt
öt év tapasztalata alapján elmondhatjuk, hogy ennek az elvárásnak, követelménynek jó szinten
tudtunk eleget tenni, annak ellenére, hogy az öt tanév alatt az iskola alkalmazotti létszáma lényegesen nem változott.
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Intézményünkben jelenleg az oktató-nevelő feladatokat 36 főállású pedagógus látja el, munkánkat 5 NOKS-os és10 technikai dolgozó segíti. A szaktárgyi tanítást végzők mellett rendszergazda, iskolatitkár, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus valamint ifjúságvédelmi felelős segíti
a kötelező feladatok ellátását.
A szakgimnáziumi és szakközépiskolai feladatellátási helyen rendszeresen igénybe vesszük
külső szakemberek, óraadók segítségét az oktatási-képzési feladatok ellátásában.
Tárgyi feltételek
Az intézmény folyamatosan biztosítja a hatékony oktató-nevelő munkához és a diákok eredményes tanulmányi munkájához szükséges feltételeket. A szaktantermek és a tanműhelyek
rendjének, állapotának megtartása, fejlesztése folyamatos. Nagy gondot fordítunk az üzembiztonság az egészségvédelem és a munkabiztonság fokozására. A kötelező eszköz- és felszerelési
jegyzék által előírt oktató és szemléltető eszközökkel rendelkezünk, az indítandó képzésekhez
szükséges eszközök beszerzése folyamatos. Az intézményben kialakított tanulási környezet tanulóbarát.
A közismereti és szakmai elméleti oktatás a Varró úti tanépületben és - 2018. szeptember 1-jétől – az iskola kollégiumában folyik. A tantermek berendezése újszerű, technikai felszereltségük
biztosított, korszerű oktatástechnikai eszközökkel rendelkeznek.
A szakmai alapozó képzések gyakorlati feltételeit az iskola területén kialakított műhelytermek, oktatótermek biztosítják. A gépi forgácsoló tanulók gyakorlati képzése jól felszerelt tanműhelyben, a legkorszerűbb technikai feltételek mellett valósul meg a Laktanya úti tanműhelyünkben.
Vidéki tanulóink számára a 120 férőhelyes kollégium nyújt szálláslehetőséget
A sportolási feltételeket, a mindennapos testnevelés megvalósítását tornaterem, kondicionáló
terem, a szabadtéri sporteszközökkel ellátott sport udvar, valamint a 2018-ban elkészült műfüves pálya biztosítja.
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A változó képzési paletta természetes velejárója, hogy az eszközrendszert és az infrastruktúrát
is igazítani kell a megváltozott elvárásokhoz, követelményekhez. Az új képzésekhez kapcsolódóan jelentős fejlesztések indultak meg iskolánkban az elmúlt 5 évben.
Fontosabb fejlesztéseink
2013. január 01-jén került át az iskola működtetése az Önkormányzattól a Karcagi Tankerületi Központhoz, majd 2013. június 01-jén a Szolnoki Tankerület lett a Varró István Szakiskola
intézményfenntartója. Ebben az időszakban az üzemeltetési kiadások kifizetésén kívül nagyobb
volumenű beruházás, felújítás, nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés nem történt az iskolában.
2015. év:
TÁMOP 3.1.4. pályázatot nyert iskolánk a környezettudatosság és egészségnevelés jegyében.
A 11.996.000 Ft értékű pályázati támogatásból sporteszközöket, kerékpárokat vásároltunk,
sportrendezvényeket, tábort szerveztünk diákjaink részére.
2016. év:
2016 évben vásároltunk 7 db személyi számítógépet 887.000 Ft értékben.
Ebben az évben megtörtént a fiú- és lány tornatermi öltözők és az előttük lévő folyosók teljes
felújítása. A padlóburkolás, fal csempézése, vizesblokkok cseréje 7.562.850 Ft-ból valósult meg.
2017. év beruházásai:
1.) Az iskolaépület elavult elektromos hálózatának felújítása. (Miniszteri döntés alapján)
Tényleges bruttó költség: 6.629.648 Ft.
2.) A CNC programozást elősegítő szoftver vásárlása.
A beruházás tartalmazott 12 db Edgecam szoftvercsomagot, valamint a konzultáció költségét 1 fő részére. A beruházási tervből megvalósuló tényleges bruttó költség 1.009.650
Ft - a szoftvercsomagok értéke. A konzultáció költsége 300.000 Ft.
3.) A kollégium ágyainak cseréje. 36 db ágyat vásároltunk a leány szintre 1.497.600 Ft értékben.
4.) A villanyszerelő szaktanterem kialakítása.
Tényleges bruttó költség: 3.614.800 Ft.
Ebből az összegből vásároltunk 5 db gyakorló panelt, elektromos szerelvényeket, berendezéseket, 3 db vezérlőt, valamint kifizettük az ezen eszközök beszerelésének díját.
5.) A tankonyha és tanétterem kialakítása a kollégium épületében.
Tényleges bruttó költség: 4.900.930 Ft.
Ebből az összegből nagykonyhai berendezéseket vásároltunk (gőzpároló, indukciós kerámialap, páraelszívó, állítható falipolcok, előkészítő asztalok, kétmedencés mosogató,
kézmosókiöntő, csaptelepek).
6.) 2 db mosógép beszerzés a kollégium lány és fiú szintjére.
Tényleges bruttó költség: 71.981 Ft.
7.) 2017.év nyarán megvalósult beruházások:
-- a kollégium főbejáratánál lévő lépcső felújítása 351.000 Ft
-- az iskola épületében a tanári mosdók felújítása 496.000 Ft
-- a kazán kisjavítása, karbantartása 365.000 Ft.
-- sövényvágó vásárlás.
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Számos beszerzés valósult meg 2017. év decemberében:
1.) A CNC gépkezelő-képzés gyakorlati oktatásához szerszámok beszerzése 688.114 Ft értékben.
2.) A gépi forgácsoló képzés gyakorlati oktatásához szerszám beszerzés 543.759 Ft értékben.
3.) A tanulóknak munkaruha, védőbakancs beszerzés 491.366 Ft értékben.
4.) A karbantartóknak, takarítónőknek munkavédelmi ruházat beszerzés 96.214 Ft-ért.
5.) Tisztítószer vásárlás 300.000 Ft értékben.
6.) Toner vásárlás 50.000 Ft értékben.
7.) A kollégiumi új ágyakra matracvédő huzatok vásárlása 132.131 Ft értékben.
8.) A festő, asztalos, villanyszerelő, központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakmákhoz szakmai anyagokat vásároltunk összesen 800.000 Ft értékben.
9.) Asztalosipari anyagokat vásároltunk 999.000 Ft-ért (gyalult fenyőfa, bükkfa, laminált bútorlap).
10.) A tanétterem kialakításánál a falburkoláshoz, a laminált padló lerakásához szükséges
anyagokat vásároltunk 998.000 Ft –ért.
11.) Tányérokat, poharakat, evőeszközöket, edényeket és egyéb vendéglátást kiegészítő eszközöket szereztünk be az újonnan induló szakács és pincér képzésekhez a tankonyhába,
tanétterembe 995.000 Ft értékben.
12.) Megtörtént az iskolaépület első emeleti tantermek előtti folyosó padlóburkolat cseréje,
amelyre 1.984.337 Ft-ot költöttünk.
13.) A tankonyhában megtörtént a burkolatjavítás és az elektromos hálózat karbantartása.
14.) Az ápoló és gyakorló ápoló képzések beindításához Demonstrációs szaktantermet alakítottunk ki a kollégium épületében. A szaktanterembe 5.000.000 Ft értékben szereztünk
be eszközöket,
15.) A kollégium tanuló termei lamináltpadló borítást kaptak.
A tanév során Karcag Város Önkormányzatának döntése alapján iskolánk udvarán került
megépítésre egy kiváló minőségű műfüves pálya.
Vendéglátóipari-eladó felnőttképzésre kapott támogatásból (támogatás = 1.600.000 Ft)
megvalósult beszerzéseink a következők:
1.) A tanétterembe vásároltunk terítőanyagot, függönyanyagot, tapétát, konyharuhákat, törölközőket.
2.) A vendéglátást kiegészítő eszközöket (étkészlet, hot-dog sütő, szalamander, edények) vásároltunk.
3.) Konyhai kisgépek vásárlása, 2 db hűtő-fagyasztó szekrény beszerzése szintén ebből a támogatásból valósult meg.
2018/2019. tanév I. félévében megvalósult beruházásaink:
1.) Jelentős beruházásunk volt ebben az időszakban a Laktanya út 1. szám alatti tanműhelyben található 75 m² folyosó, 48 m² öltöző helyiség, 36 m² informatikai helyiség és 38 m²
ebédlő helyiség falazatának salétrommentesítése. A beruházás költsége 1.951.982 Ft.
2.) Szintén a Laktanya út 1. szám alatti tanműhelyben a lépcsőház homlokzatán 6 db ablak
lett kicserélve új nyílászáróra 790.956 Ft értékben.
3.) A kollégium épületében megtörtént a földszinti női-, férfimosdók felújítása, amelynek
összköltsége 1.627.184 Ft.
4.) Zöldség előkészítő helyiséget alakítottunk ki 398.297.-Ft-ból.
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2018/2019. tanév I. félévében megvalósult nagy értékű beszerzéseink:
-- A CNC gépkezelő-képzésoktatáshoz szükséges forgácsoló szerszámok beszerzése történt
476.631 Ft értékben.
-- A gépi forgácsoló képzés gyakorlati oktatásához szerszám beszerzés 396.429 Ft értékben
teljesült.
-- Az iskola 47 tanulójának biztosítottuk a gyakorlati oktatáshoz előírt munkaruhát, védőbakancsot, melynek beszerzése 558.933 Ft-ba került.
2018/2019. tanév I. félévében Élelmiszer-és vegyi áru eladó felnőttképzésre kapott támogatásból megvalósult beszerzéseink a következők:
-- A kereskedők tantermébe a régi, elhasználódott polcokat sikerült kicserélni modern, korszerű polcos állványra, melynek értéke 472.513 Ft.
-- 1 db Zanussi hűtőt vásároltunk a tankonyhára 77.500 Ft értékben.
-- 1 db rozsdamentes mosogató beépítése történt csapteleppel a zöldség előkészítő helyiségbe,
értéke 121.920 Ft.
2018/2019. tanév II. félév:
-- Folyamatosan beszerzésre kerültek a működéshez szükséges üzemeltetési anyagok: fénymásolópapír, irodaszerek, toner, tisztítószerek, karbantartási anyagok, tanügyi nyomtatványok, könyvek, tankönyvek, melyekre a tanév II. félévében összesen 1.212.000 Ft-ot költöttünk.
-- Az iskolai könyvtárba 61.000 Ft értékben új könyvek kerültek.
-- Tanulóknak tornamez és nadrág vásárlás, mez feliratozás 39.000 Ft.
A gyakorlati képzésekhez szükséges szakmai anyagok beszerzésére nappali és felnőtt oktatásban, a II. félévben 1.784.000 Ft-ot költöttünk
-- Folyamatban van a CNC géphez alkatrészek vásárlása 550.000 Ft értékben.
-- Lámpatesteket vásároltunk a Laktanya úti tanműhelyünkbe a műhelyvilágítás korszerűsítése miatt 64.000 Ft-ért..
-- Jelenleg is zajlik az iskola valamennyi helyiségének (tantermek, folyosók) tisztasági meszelése, ajtók festése.
A Szakképzési Centrumtól tárgyi eszközöket kaptunk a tanév során:
-- 20 db számítógépet
-- 15 db tabletet
-- 4 db laptopot
-- 1 db nyomtatót
-- 2 db padlótisztítógépet
-- 1 db teqball smart asztalt
-- babzsákfotelokat
-- 100 db széket.
Pályázati forrásból szabadtéri sporteszközöket szereztünk be, melyek iskolánk udvarán lettek
elhelyezve.
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Folyamatban lévő beruházásaink:
1.) Az egyik legjelentősebb beruházás intézményünkben a KEHOP-5.2.2. pályázat keretében megvalósuló – az iskola energetikai korszerűsítése. A felújítás tartalmazza az épület
nyílászáróinak cseréjét, homlokzati szigetelését, kazáncserét, és alternatív energiaforrás
kiépítését. Tervezett bruttó költség: 315.770.000 Ft.
2.) Másik fontos beruházás a jelenleg is megvalósítás alatt lévő Digitális Közösségi Alkotóműhely kialakítása, az iskola udvarán található tanműhelyben.
Fontosabb versenyeredmények
Iskolánk büszke, hogy ebből a hátrányos helyzetű kistérségből az utóbbi években 2 fő Szakma
Kiváló tanulója I. helyezett lett: 2018-ban épület és szerkezetlakatos szakmában, míg 2015-ben
festő, mázoló és tapétázó szakmában. Ugyancsak nagy elismerés, hogy 2017-ben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (mint főszervező), a PPG Trilak Kft. (mint rendező), és a SzobafestőMázoló- Tapétázó Országos Ipartestület (mint védnök) tehetségkutató festőversenyt rendezett,
melyen iskolánk tanulója Simon Olivér első helyet szerzett, így ő fogja képviselni Magyarországot a világbajnokságon (Worldskills) Kazanyban.
2014/2015.
A verseny megnevezése

Helyezés

SZAKMA-SZTÁR festő szakmában (országos)

I.

Elsősegélynyújtó verseny megyei döntő

Résztvevő
Nyíri Tamás

VII.
2015/2016.

A verseny megnevezése

Helyezés

Résztvevő

Országos Szakiskolai Tanulmányi Verseny
Humán tantárgycsoport (regionális)

V.

Nagy Mercédesz

Elsősegélynyújtó Verseny megyei döntő

II.

Mile Rajmond, Kiss Ádám,
Szalai Zoltán

2016/2017.
A verseny megnevezése

Helyezés

Résztvevő

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által
rendezett országos tehetségkutató festőverseny

III.

Bán Dávid

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által
rendezett országos tehetségkutató festőverseny

IV.

Kiss Szabolcs

2017/2018.
A verseny megnevezése

Helyezés

Kulturális Örökség Európai Éve alkalmából
kiírt megyei rajzpályázat

I.

Elsősegélynyújtó Verseny megyei döntő

I.

SZAKMA-SZTÁR épület- és
szerkezetlakatos szakmában (országos)

I.

Résztvevő
Simon Olivér

Kovács István
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Országos díszcsomagoló verseny

I.

Trilakk tehetségprogram (országos)

II.

Simon Olivér

Mini Skills nemzetközi verseny

V.

Simon Olivér

2018/2019.
A verseny megnevezése

Helyezés

Országos Szakiskolai közismereti reál
verseny (regionális)

I.

Savaria Országos Történelem Verseny
országos döntő

VI.

Elsősegélynyújtó Verseny területi forduló

Résztvevő
Szendrei István
Strászen Boglárka

I.

Katasztrófavédelmi verseny területi forduló

III.

Elsősegélynyújtó Verseny megyei döntő

III.

Horváth Tamás, Kanalas
Vivien, Gönczi Barbara, Balasi
Boglárka, Póka Csenge

Mini Skills nemzetközi festő versenyt,

II.

Simon Olivér második

Mini Skills nemzetközi festő versenyt,

IV.

Vincze Péter

2019. évi VI. Skills Hungary Nemzeti
Döntőn festő, díszítőfestő versenyszám

I.

Simon Olivér 2019-ben Olivér
képviselheti Magyarországot a
Kazanyban megrendezésre kerülő World Skillsen a szakmák
világbajnokságán.

2019. évi VI. Skills Hungary Nemzeti
Döntőn festő, díszítőfestő versenyszám

II.

Vincze Péter
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Iskolai sport
Tanulóink életében meghatározó a sport. Vannak, akiknek az egészség megőrzését, vannak, akiknek
a szabadidő hasznos eltöltését és vannak, akiknek sikerélményt, esetlegesen egy kitörés lehetőségét
jelentheti. Tartozzanak is bármely csoportba feladatunk, hogy a lehetőséget megteremtsük, ezért dolgoznak testnevelőink az órákon, tanórán kívüli sportfoglalkozásokon, edzéseken és mérkőzéseken.
Már hagyomány, hogy csapataink ott vannak a megyei döntőkben, országos elődöntős és
döntős helyeket vívnak ki, a különböző tornákon is szépen szerepelnek.
Eredmények
2014/2015. tanév
XXIV. Nagykun Diák Sportviadal Túrkeve
Fiúk
Sportág

Atlétika

Kosárlabda

Röplabda

Kispályás labdarúgás

Szám

Helyezés

Név

100 m

IV.

Fábián Sándor

200 m

I.

Raczkó Dániel

400 m

I.

Kiss Krisztián

800 m

I.

Lázók Sándor

1500

III.

Kiss Krisztián

3000 m

I.

Lázók Sándor

Svédváltó

I.

Fábián Sándor, Rackó Dániel,
Kiss Krisztián, Lázók Sándor

Magasugrás

I.

Fekete Miklós

Távolugrás

IV.

Rackó Dániel

Gerelyhajítás

V.

Márki Richárd

Súlylökés

V.

Szendrei Csaba

Fiú csapat összetett

I.

Varró SZKI

III.

Deák Zoltán, Fekete László, Johan Márk, Kiss Krisztián, Komáromi Tamás, Kovács Benedek,
Szendrei Csaba, Vajó Gábor

IV.

Deák Zoltán, Fábián Sándor,
Fekete Miklós, Johan Márk, Lázók
Sándor, Mészáros Márkó, Mészáros Mihály, Szajkó Gergő, Szendrei
Csaba, Tasi Péter, Tasi Krisztián

IV.

Balogh Csaba, Balogh József,
Balogh Dávid, Berzsenyi Péter,
Farkas István, Farkas Sándor,
Gaál István, Lázók Sándor, Rózsa Henrik, Simai László, Varga
Kálmán, Lázók Norbert
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Lányok

Atlétika

Kézilabda

100 m

V.

Váradi Julianna

200 m

VI.

Váradi Julianna

400 m

IV.

Katona Krisztina

800 m

V.

Katona Szilvia

Magasugrás

IV.

Bakó Julianna,

Távolugrás

I.

Bakó Julianna,

Súlylökés

IV.

Katona Krisztina

Gerelyhajítás

IV.

Perge Patrícia

Svédváltó

V.

Varró SZKI

Lány csapat összetett

V.

Varró SZKI.

Lány csapat

V.

Varró SZK

VI.

Bakó Julianna, Borsós Adrienn,
Farkas Lívia, Fehér Brigitta,
Kabai Tünde, Katona Szilvia,
Kovács Anita, Orosz Barbara,
Lakatos-Tóth Bettina,
Perge Patrícia, Szlahotka Petra,
Tyukodi Anasztázia, Vadász
Brigitta

Kosárlabda

Különdíjasaink
Lázók Sándor

A Nagykun Viadal legeredményesebb sportolója, A Nagykun Viadal
legjobb atlétája, Karcag Város legeredményesebb sportolója, Túrkeve
Város különdíjasa A Varró SZKI. legeredményesebb fiú sportolója

Kiss Krisztián

A VARRÓ SZKI. második legeredményesebb fiú sportolója

Bakó Julianna

VARRÓ SZKI. legjobb lány sportolója

Összesítésben

V.

VARRÓ SZKI.

2016/2017. tanév
XXV. Nagykun Diák Sportviadal Kisújszállás
Fiúk
Sportág

Atlétika
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Szám

Helyezés

Név

Távolugrás

I.

Tóth Patrik

Gerelyhajítás

I.

Molnár Bálint

Súlylökés

II.

Nagy Péter

400 m-es futás

II.

2. hely Farkas Dávid

200 m-es futás

III.

Tóth Patrik

1500 m-es futás

III.

Farkas Sándor

Összetett:

III.

Fiú csapat

Kispályás labdarúgás

Kosárlabda

Röplabda

I.

Balogh Csaba, Balogh Dávid,
Balogh József, Balogh Norbert,
Farkas Dávid, Farkas István, Farkas
Sándor, Farkas Zoltán, Katona
Tibor, Kupai Krisztián, Nagy Péter,
Saliga Ádám, Seres Gergő
felkészítő tanár: Fodor Csaba

III.

Bakó Antal, Bérczi Máté, Csukodi
Kálmán, Fekete László, Johan
Márk, K.Nagy Norbert, Kovács
Benedek, Molnár Bálint, Sípos
Ádám,
felkészítő tanár: Kiss János

III.

Balogh Csaba, Csukodi Kálmán,
Fekete László, Johan Márk, Sípos
Ádám, Szendrei Imre, Seres
Gergő, Tasi Péter ,Tóth Patrik,
felkészítő tanár: Szabó Andrea

Lányok
Röplabda

V.

Kosárlabda

VI.
Különdíjasaink

Tóth Patrik

A Karcagi SZC Varró István Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma legeredményesebb fiú sportolója

Ágoston Viktória

A Karcagi SZC Varró István Szakgimnáziuma, Szakközépiskola és
Kollégium legeredményesebb leány sportolója
2018/2019. tanév
XXVI. Nagykun Diák Sportviadal Karcag

Sportág

Szám
100m-es futás

Atlétika

Helyezés
I.

Név
Ágoston Szabina

Távolugrás

I.

Ágoston Szabina

200m-es futás

I.

Szabó Márta

Súlylökés

I.

Balogh Norbert

Leány svédváltó

I.

Szabó Márta, Ágoston Szabina,
Ágoston Viktória ,Kály Csilla

Gerelyhajítás

II.

Ágoston Viktória

Gerelyhajítás

II.

Kovács Viktor

3000 m-es futás

III.

Rostás Dániel

Összetett

II.

Leány csapat

Összetett

IV.

Fiú csapat
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A XXVI. Nagykun Diák Sportviadal legeredményesebb
Leány atlétája

Ágoston Szabina

Kispályás labdarúgás
fiúk

II.

Balogh Norbert, Farkas Dávid,
Farkas István, Fekete László,
Katona Tibor, Kelemen Gábor,
Mihácsi Patrik, Pintér György,
Seres István, Szendrei István,
Tyukodi Krisztián

II.

Ágoston Szabina, Ágoston
Viktória, Farkas Klaudia, Farkas
Vivien, Kovács Alexandra,
Kunczel Vivien, Madarász Dóra,
Simon Beáta, Szabó Márta,
Tolvaj Julianna

III.

Bakó Antal, Balogh Norbert,
Farkas Dávid, Garics Rudolf,
Oláh József, Tóth Csaba, Horváth Tamás, Lázók Richárd,

IV.

Ágoston Szabina, Ágoston Viktória, Ferenczi Adrienn, Hadadi
Anasztázia Vivien, Kunczel
Vivien, Szakál Kinga

IV:

Baga Zsolt, Bakó Antal, Bérczi
Máté, Kubicsek János, Nagy
Ádám, Nagy Sándor József,
Márki Gergő, Rostás Dániel

Kosárlabda leány

V.

Ágoston Szabina, Ágoston
Viktória, Bellér Alexandra, Ferenczi Adrienn, Kály Csilla, Lólé
Mária, Mészáros Enikő, Szabó
Márta, Szakál Kinga

Torna fiú

V.

Baga Zsolt, Mihácsi Patrik,
Szendrei István, Tasi Richárd,
Vadász Dávid, Vadász Márk

Sakk

5

Fekete László, Kovács Sándor,
Szabó János, Sánta László, Varga
Árpád, Varga Márk Egon

Asztalitenisz

V.

Johan Márk, Molnár Gergő,
Tyukodi Krisztián, Győri József

Tájfutás: csapatverseny

I.

Nagy Mónika, Gebei Alexander,
Kovács Viktor

Kispályás labdarúgás
leány

Röplabda fiú

Röplabda Leány

Kosárlabda fiú

Tájfutás: csapatverseny
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III.

Kunczel Vivien,
Kovács Benedek, Kiss Alfonz

Különdíjasaink
A nagykun diák sportviadal és iskolánk legeredményesebb leány sportolója

Ágoston Szabina

Iskolánk legeredményesebb fiú sportolója

Balogh Norbert

Összetett pontverseny

A Karcagi SZC Varró István
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

IV.
2014/2015. tanév

Sportág

Szint

Strandlabdarúgás
Diákolimpia V-VI.
korcsoport

Helyezés

Név

V.

Balogh Csaba, Balogh Dávid,
Balogh József/1 gól a gólkirályi
címtől!/, Farkas István, Farkas
Sándor, Gaál István, Lázók Sándor csk., Katona Tibor, Kovács
Benedek, Rózsa Henrik, Seres
Gergő, Szajkó Gergő.

Országos Döntő

2015/2016. tanév
Sportág
Labdarúgás

Kosárlabda
Röplabda

A verseny megnevezése

szint

Helyezés

Diákolimpia futsal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei „IFI-Kupa”

Megyei

I.

Észak - Alföldi - Régió Bajnoka

Regionális

IV.

Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei döntő

Megyei döntő

II.

B33 Diákolimpia

Megyei döntő

II.

Amatőr Diákolimpia

Megyei döntő

IV:

Móricz-Kupa

II.

Körzeti bajnokság

III..

2016/2017. tanév
Sportág

A verseny megnevezése
Fair Play/Coca-Cola/ KUPA

Labdarúgás

Kosárlabda

szint
Megyei

Helyezés
III.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei „IFI- Kupa” Megyei

I.

DIÁKOLIMPIA FUTSAL Jász-Nagykun-Szolnok -MEGYEI DÖNTŐ

II.

Megyei

Kispályás Diákolimpia Megyei bajnokság Megyei

I.

CEFU Országos Döntő Nyírbátor

Országos

I.

B33 Diákolimpia megyei döntő

Megyei

IV.

Amatőr Diákolimpia

Körzeti

II.
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2017/2018. tanév
Sportág
Labdarúgóink

Kosárlabda

A verseny megnevezése

Szint

Helyezés

Szakképzési Centrumok Országos Futsal
Országos
Bajnoksága

II.

Diákolimpia Országos Döntő

Országos

IX.

Fair Play Cup Országos Döntőben

Országos

III.

B33 Diákolimpia

Körzeti

II.

Amatőr Diákolimpia

II-

Röplabda leány Körzeti bajnokság

Körzeti

II.

Röplabda fiú

Körzeti

II.

Körzeti bajnokság

2018/2019. tanév
Sportág

Labdarúgás

Kosárlabda

A verseny megnevezése

Szint

Helyezés

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei „IFIKupán

Megyei

CEFU Országos Döntőn

Országos

I.

Fair Play Cup leány Megyei Döntőben

Megyei

II.

Diákolimpia Megyei Döntőjében

Megyei

I.

Országos Döntő

Országos

VI.

A körzeti B33 Diákolimpián

Körzeti

III.

Amatőr Diákolimpia

III.

III.

Röplabda leány

Körzeti bajnokság

Körzeti

II.

Röplabda fiú

Körzeti bajnokság

Körzeti

II.

Strandröplabda Országos Döntő
leány

Országos

Strandröplabda Országos Döntő
fiú

Országos

XIII.
IX.

Külföldi kapcsolatok, pályázat
Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy munkatársaink és diákjaink részére a folyamatos szakmai továbbképzést biztosítsuk. Ennek egyik meghatározó eszköze a pályázati lehetőségek kihasználása.
Pályázatok
A 2015/2016-os tanév legjelentősebb pályázati tevékenységét a TÁMOP 3.1.4. C-14-2015 0424 azonosítóval rendelkező Innovációs pályázat lebonyolítása jelentette, melynek címe „Innováció a Varró István Szakiskolában a környezettudatosság és az egészséges életmód jegyében”. A 11.996.000 Ft értékű pályázati támogatásból sporteszközöket, kerékpárokat vásároltunk,
sportrendezvényeket, tábort szerveztünk diákjaink részére.
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2016 októberében az iskola vezetéséből három fő vehetett rész a Karcagi Szakképzési Centrum által nyert ERASMUS pályázat keretében egyhetes szakmai tanulmányi úton Franciaországban. A pályázat eredményeként számos a hazai szakképzésben is hasznosítható tapasztalattal tértek haza.
2017 első hónapjában, a Karcagi Szakképzési Centrum tagintézményivel fenntartott kölcsönös kapcsolatnak köszönhetően 2017. januárban 4 eladó tanuló 3 hetet tölthetett Franciaországban, szakmai külföldi gyakorlaton.
2017/2018-as tanév kiemelkedő pályázata volt a jelenleg is megvalósítási szakaszban lévő GINOP 6.2.3-17 „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című pályázat, melynek
célja a lemorzsolódás csökkentése, valamint az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztését célzó
GINOP 6.1.3-17 pályázat.
2018 első hónapjában, a Karcagi Szakképzési Centrum tagintézményivel fenntartott kölcsönös kapcsolatnak köszönhetően 2018. januárban 1 eladó tanuló 3 hetet tölthetett Franciaországban, szakmai külföldi gyakorlaton.
Határtalanul pályázatok
A Határtalanul Pályázat keretein belül, tanulóinknak minden évben lehetősége nyílik arra,
hogy Székelykeresztúrra utazzanak a Zeyk Domokos Technológiai Líceumba, illetve az ottani
diákok is ellátogassanak hozzánk, hogy közös szakmai programokon vegyenek részt.
2015-2016 tanévben két projekt lebonyolítására nyertünk támogatást a Határtalanul program
keretében. A pályázatnak köszönhetően az asztalosok és a gépi forgácsolók utazhattak Székelykeresztúrra.
2016-ban beadott nyertes pályázatunk címe: „Gépészkedjünk - Határok nélkül!”
Az elnyert támogatás összege: 1.384.000 Ft
2018 májusában „Erősítsük meg gyökereinket” című projekt beadására került sor, amely az
asztalos tanulóink számára teremtette meg az utazás lehetőségét. Az elnyert támogatás összege:
1.437.795 Ft
2019-ben megvalósított nyertes pályázatunk címe: Fakivágástól, a gyalupadig- Határok nélkül! Az elnyert támogatás összege: 1.437.795 Ft
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Mellékletek

Belső udvarban állványozás a szigeteléshez,
szinezéshez

Belső udvari munkálatok

Külső szigetelés folyamata

Külső szigetelés készen, szinezés előtt

Műfüves futballpálya 2018

Műfüves futballpálya 2018
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Déryné Kulturális, Turisztikai,
Sport Központ és Könyvtár
A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár éves feladatait a munkaterveiben - jogszabályok által kötelezően előírt és a vállalt – megjelölt feladatok határozzák meg,
melyeket a közművelődés terén kialakult hagyományok, az anyagi lehetőségek és a közművelődésben résztvevő lakossági igények alapoznak meg.
-- Minden rendelkezésünkre álló lehetősséggel (humánerőforrás, szakértelem, kreatív gondolkodás, tenni akarás, együttműködés), valamint meglévő technikai eszközeink igénybevételével azon voltunk, hogy a hagyományos városi kis és nagy rendezvények, és az általunk
tervezett programok megvalósuljanak.
-- A rendezvények szervezése során kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy minden korosztály találjon számára vonzó programot.
-- A korábbi évekhez hasonlóan ebben az évben is kiemelten fontosnak tartottuk a kiscsoportok és amatőr művészeti csoportok működésének segítését, a lehetőségekhez mérten a
tárgyi feltételek javítását.
-- Fontosnak tartottuk új kezdeményezések felkarolását, a kialakuló klubok, közösségek működésének segítését.
-- Feladatunk volt a valódi értékek felismertetése, átadása, a programjainkon résztvevő emberek szellemi, lelki, fizikai felfrissülésének elősegítése.
Az intézményi struktúra, személyi feltételek:
-- A Karcag Városi Önkormányzat a többször módosított 16/2011. (III. 31.) „kt” számú határozatának értelmében az intézmény keretében egységes irányítás alatt működnek az alábbi
intézmény egységek és telephelyek:
-- Ifjúsági Ház - Csokonai Könyvtár, Karcag, Püspökladányi u. 11. (hrsz.: 3959)
-- Sportközpont, Karcag, Kálvin u. 6. (hrsz: 3979)
-- Városi Sportudvar, Karcag, Madarasi út 3. (hrsz: 61.)
-- Liget Úti Sporttelep, Karcag, Liget út (hrsz: 2942/3, 2947/2)
-- Nagykun Látogatóközpont Karcag, Táncsics krt.46. (hrsz.: 1292)
Az intézmény feladatkörének bővülése miatt a Karcag Városi Önkormányzat határozatában
hagyta jóvá a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési
szabályzatát, mely szerint 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, értékesítése,
-- 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.
Az intézmény küldetése:
Az intézmény a város és a kistérség legnagyobb kulturális intézménye fő feladatának tekinti,
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 bemutatását;
-- 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 célunk, hogy lehetővé tegyük 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,
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szellemi élményt eredményez, és a munkában, a közéletben, az élethosszig tartó tanulásban, a
mindennapi élet színterein hasznos segítséget biztosít. Az intézmény a fenntartó önkormányzat
célkitűzéseivel összhangban arra törekszik, hogy kultúraközvetítő tevékenységével, szolgáltatásaival és munkatársai szaktudásával a fenti célok megvalósítását szolgálja.
Humán erőforrás
A szervezeti szabályzat az irányítás területén is racionalizálta az új integrált intézmény szervezeti struktúráját. Az intézmény szervezetileg 3 nagy egységre, ezen belül 4 részegységre tagolódik:
-- kulturális, turisztikai (ezen belül könyvtári-közgyűjteményi, illetve közművelődési csoport, valamint a technikai csoport)
-- sport-ifjúsági (ezen belül technikai csoport)
-- gazdasági csoport.
Az igazgató mellett két helyettes dolgozik:
-- 1 fő általános igazgatóhelyettes, - távolléte esetén teljes joggal helyettesíti az igazgatót aki a kulturális és turisztikai, és
-- 1 fő szakmai igazgatóhelyettes, aki sport és ifjúsági ügyek irányítását, szervezését végzi.
A 28 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős dolgozóból álló személyi állomány munkáját
további 2 fő csoportvezető irányítja a közgyűjteményi és a gazdasági területeken.
Az előző években is csatlakoztunk a közfoglalkoztatási programhoz, ahol több ütemben
segítették munkánkat a programban résztvevők:
-- 2015.09.02-2016.02.29 - 10 fő (8 órás)
8 fő segédmunkás
2 fő karbantartó
-- 2015.11.04-2016.02.29 – 6 fő (8 órás)
6 fő segédmunkás
-- 2016.03.10-2017.02.28 – 18 fő (8 órás)
15 fő segédmunkás
3 fő karbantartó
-- 2016.07.11-2016.08.21 - 4 fő (8órás)
2 x 4 fő segédmunkás
-- „Út a munkaerőpiacra” - GINOP - 5.1.1-15/2015-00001. pályázat keretében (Munkaügyi Központ) 1 fő segédmunkás – 2016.02.08-2017.02.07
-- 2016.03.10-2017.02.28 - 18 fő (8 órás)
15 fő segédmunkás
3 fő karbantartó
-- 2017.03.10-2018.02.28 – 30 fő (8 órás)
26 fő segédmunkás
4 fő karbantartó
-- „Út a munkaerőpiacra” - GINOP - 5.1.1-15/2015-00001. pályázat keretében (Munkaügyi Központ) 2017-ben 1 fő volt foglalkoztatva az alábbiak szerint:
-- 2016.02.08 – 2017.02.07 (8 órás)
-- Nemzeti Művelődési Intézet által – 1 fő foglalkoztatása
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-- Országos Széchenyi Könyvtár által – 3 fő adatrögzítő (BP/0701/4248-1/2017)
-- 2017.03.10.-2018.02.28. – 30 fő (8 órás):
		
26 fő segédmunkás
		
4 fő karbantartó
-- 2018.03.01-2018.06.30. – 20 fő (8 órás)
		
14 fő segédmunkás
		
6 fő karbantartó
-- 2018 évi 2. ütem: 2018.07.01.-2019.02.28. – 25 fő (8 órás)
		
19 fő segédmunkás
		
6 fő karbantartó
-- Nemzeti Művelődési Intézet által – 1 fő foglalkoztatása
-- OSZK – Kulturális Közfoglalkoztatási Program keretén belül:
		
2017.03.01-2018.02.28 - 3 fő (8 órás) - 3 fő adatrögzítő
		
2018.03.01-2018.06.30 - 3 fő (8 órás) - 3 fő adatrögzítő
		
2019.07.11-2019.02.28 - 2 fő (8 órás) - 2 fő adatrögzítő
Közfoglalkoztatási pályázati források
Pályázat címe

Elnyert összeg

Támogató

Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás támogatása
(2014.07.10-2015.02.28)
(időarányos része)

14.993.807 Ft

JNSZ Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja
(JN-03M/01/16097-1/2014-1603)

Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás támogatása
(2015.03.16-2015.08.31)

15.355.022 Ft

JNSZ Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja
(JN-03M/01/8345-1/2015-1603)

Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás támogatása
(2015.07.06-2015.10.31)

9.181.380 Ft

JNSZ Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja
(JN-03M/01/15727-1/2015-1603)

Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás támogatása
(2015.09.02-2016.02.29)

5.651.384 Ft

JNSZ Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja
(JN-03M/01/21724-1/2015-1603)

Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás támogatása
(2015.09.02-2016.02.29)

5.651.384 Ft

JNSZ Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja
(JN-03M/01/21724-1/2015-1603)

Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás támogatása
(2015.11.04-2016.02.29)

2.104.842 Ft

JNSZ Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja
(JN-03M/01/27582-1/2015-1603)

Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás támogatása
(2015.11.04-2016.02.29)

2.104.842 Ft

JNSZ Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja
(JN-03M/01/27582-1/2015-1603)

„Út a munkaerőpiacra” - GINOP
- 5.1.1-15/2015-00001. pályázat
(2016.02.08-2017.02.07)

1.310.640 Ft

JNSZ Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja
(JN-03M/01/4048-0/2016-1603)

426

„Út a munkaerőpiacra” - GINOP
- 5.1.1-15/2015-00001. pályázat
(2016.02.08-2017.02.07)

1 310 640 Ft

JNSZ Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja
(JN-03M/01/4048-0/2016-1603)

Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás támogatása
(2016.03.10-2017.02.29)

19.728.939 Ft

JNSZ Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja
(JN-03M/01/8552-1/2016-1603)

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása
(2016.03.10-2017.02.29)

19.728.939 Ft

JNSZ Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja
(JN-03M/01/8552-1/2016-1603)

Nyári Diákmunka program
(2016.07.11-2016.07.31 és
2016.08.01-2016.08.21 )

577.884 Ft

JNSZ Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja
(JN-03M/01/17275-1/2016-1603)

Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás támogatása
(2017.03.13-2018.02.28)

32.929.662 Ft

JNSZ Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja
(JN-03M/01/9457-1/2016-1603)

Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás támogatása
(2017.03.13-2018.02.28)

32.929.662 Ft

JNSZ Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja
(JN-03M/01/9457-1/2016-1603)

Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás támogatása
(2018.03.01-2018.06.30)

7.855.480 Ft

JNSZ Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja
(JN-03M/01/5357-1/2018-1603)

Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás támogatása
(2018.07.01-2019.02.28)

19.261.620 Ft

JNSZ Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja
(JN-03M/01/016835-2/2016-1603)

Összesen:

190.676.127 Ft

Beruházások, felújítások, javítások:
Az intézményhez tartozó épületek állagában jelentős változások történtek az elmúlt évben:
-- 2014 őszén elkezdődött a székhely épület homlokzatának felújítása, a tető héjazatának és a
nyílászárók cseréje. 2015. május 17-én ünnepélyes keretek között került átadásra a városközpont rehabilitációs pályázat keretében megújult Kossuth tér; a Városháza és a Déryné
Kulturális Központnak helyet adó Kultúrpalota épülete.
-- Megújult az épületet övező járda és térburkolat.
-- Az épületben további fejlesztések történtek az intézmény belső szervezésében: megújult a
számítástechnikai és a telefonhálózat.
-- A Látogatóközpont udvarának füvesítése, az udvar további szépítése folyamatosan zajlott.
-- Pályázati forrásból fejlesztésre kerültek az intézmény hangtechnikai berendezései. A fejlesztés
jelentős minőségi változást eredményez - elsősorban a szabadtéri - rendezvények szervezésénél.
-- Az épület adventi díszkivilágítása is elkészült az ünnepi időszakra.
-- A szabadtéri rendezvények szervezéséhez szükséges sátrak ponyvája megújult, felújításra került.
-- Pályázati forrásból fejlesztésre kerültek az intézmény további hangtechnikai berendezései.
Így a fejlesztés jelentős minőségi változást eredményez - elsősorban a sportcsarnoki - rendezvények szervezésénél.

427

-- A 2018-ban elkészült – az Önkormányzat pályázatának köszönhetően – az épület energetikai felújítása. Az elavult gázkazán cseréje mellett a kiszolgáló épület is megújult. Megújultak a fűtőtestek.
-- A megújult gázkazán épületének tetején napelemek kerültek felhelyezésre, mely a villamos
energetikai megújítást is szolgálják. Az épületben energiatakarékos lámpatestek kerültek
felhelyezésre, mellyel együtt helyenként a hálózatot is cserélni kellett.
-- Az irodai oldalon tovább javult az épület szigetelése, az álmennyezet és a nyílászárók szigetelésével befejeződött a felújítás ezen része is.
-- Déryné Kulturális Központ mind három szintjén befejeződött a vizesblokkok felújítása. A megújuló részek komfortosan tudják a jövőben biztosítani a rendezvényekre látogatók igényeit.
-- A Városi Sportcsarnokban befejeződött a küzdőtéri nyílászárók cseréje, mely jelentős energia megtakarítást eredményez az intézménynek.

Szakmai munka
Nemzeti ünnepek és megemlékezések:
-- Január elején a református templomban igehirdetéssel és Istentiszteleten emlékeztünk a 75
évvel ezelőtt bekövetkezett doni katasztrófára. A Kun Piéta emlékműnél mécsesek gyújtásával róttuk le kegyeletünket az áldozatok előtt.
-- A magyar kultúra napja tiszteletére rendezett városi ünnepségnek a Déryné Kulturális Központ adott helyet. A Karcag Városi Önkormányzat képviselő-testület döntése értelmében
ezen a napon adták át a Karcag Város Kultúrájáért díjakat és a Karcag Város Sportjáért díjat
is. A díjazottakat Dobos László polgármester úr köszöntötte.
-- Március 15. az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc hőseire és eseményeire emlékeztünk. A Kováts Mihály Huszárbandérium felvezetésével az Országzászlóhoz vonult az
emlékező tömeg, majd az Országzászló-felvonást követően a városban működő pártok, intézmények, civil szervezetek vezetői és képviselői a Petőfi- és Kossuth-szobornál koszorúzással és főhajtással tisztelegtek a hősök emléke előtt. A fáklyás felvonulás a Városháza előtti
térről indul az általános és középiskolás diákok részvételével. A megemlékezés a Városháza
előtti téren ünnepi lézershow-val zárult, amelyen több száz érdeklődő vett részt.
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-- Június 4-én a nemzeti összetartozás napja tiszteletére ünnepi megemlékezést szervezett
Karcag Város Önkormányzata, a Déryné Kulturális Központ és a Karcagi Református Egyházközség.
-- Augusztus 20. A rendezvénysorozata Országzászló felvonását követően a Városháza dísztermében az ünnepi önkormányzati ülésen köszöntötték a jelenlévőket. Ezen az alkalmon
szentelte és áldotta meg az újkenyeret Ft. Gulyás Zsolt plébános, érseki tanácsos és Nt.
Koncz Tibor, a Nagykunsági Református Egyházmegye esperese. A városi díjak átadására
és a kitüntetettek köszöntésére is ezen az alkalmon került sor.
-- Október 5-én megemlékezéssel és koszorúzással tisztelegtünk az aradi vértanúk és
1848/49-es forradalom és szabadságharc áldozatai előtt.
-- Október 23-án az országzászló felvonását követően a református nagytemplomban istentiszteleti alkalmon, majd a Városháza előtt és az Északi-temetőben Kemény Pál mártír sírjánál koszorúzással és mécsesek gyújtásával tisztelegtünk az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatai előtt, és emlékezünk
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Kiemelt városi (szabadtéri) rendezvények
-- Majális.

-- Városi Gyermeknap, Családi Nap, Szülői Labdarúgótorna
-- Karcagi Birkafőző Fesztivál
-- Nagykunsági Kulturális Napok
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-- Karcagi Lovasnapok – V. Karcagi Traktoros Ügyességi Verseny
-- Adventi gyertyagyújtás programsorozat
-- Huszártoborzó, Karcagi Kolbászízesítő és Házi pálinka Verseny, Házi kelt tésztás sütemények versenye

Szakmai pályázati források
Pályázat címe

Elnyert összeg

Támogató

„A Karcagi Szimfonikus Zenekar
működésével kapcsolatos költségek”
(SzNp-600/3/2015.)

3.500.000 Ft

Szerencsejáték Service Nonprofit
Kft.

„Karcag Városi Tavaszi kulturális
programjainak” támogatása.
(„Nagykunság Szépe” szépségverseny)

470.000 Ft

Emberi Erőforrások Minisztériuma (33432/2015)

„Kun Hagyományok Napja, Lovasnap”

4.700.000 Ft

Földművelésügyi Minisztérium
(MgF/983/2017)

„Nagykunság Szépe” szépségverseny

589.900 Ft

Emberi Erőforrások Minisztériuma (24884-1/2016/KULTIG)

„Nagykunság Szépe” szépségverseny

650.000 Ft

Emberi Erőforrások Minisztériuma (27062/2017/KULTIG)

„XXVI. Nagykunsági Kulturális Napok”

5.000.000 Ft

Földművelésügyi Minisztérium
(HF/747-1/2017)

„XXVI. Nagykunsági Kulturális Napok”

5.000.000 Ft

Földművelésügyi Minisztérium
(HF/747-1/2017)
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„XVII. alkalommal megrendezésre
kerülő Karcagi Birkafőző Fesztivál
megvalósításával kapcsolatos költségek”
(SzNp-807/3/2015.)

5.000.000 Ft

Szerencsejáték Service
Nonprofit Kft.

„XVIII. Karcagi Birkafőző Fesztivál
megvalósításával kapcsolatos költségek”
(NKA 777107/00857)

7.000.000 Ft

Nemzeti Kulturális Alap (NKA)

„XVIII. Karcagi Birkafőző Fesztivál
megvalósításával kapcsolatos költségek”
(SzNp-1189/4/2016)

3.000.000 Ft

Szerencsejáték Service
Nonprofit Kft.

Csoóri Sándor Pályázat - Néptánc
támogatása

1.389.000 Ft

Emberi Erőforrások Minisztériuma
(CSP-NEPTANC - 2018-0868)

Hungarikum (2852-2/2016/Herman)

1.500.000 Ft

Herman Ottó Intézet

Karcagi Lovasnap, Kunok Világtalálkozója, Karcagi kolbászízesítő és Házi
Pálinka Fesztivál és Huszártoborzó

8.200.000 Ft

Agrárminisztérium
(MGEF/73-1/2018)

Kolbászízesítő verseny és Pálinka
Fesztivál (915/2016/AMC)

4.600.000 Ft

Agrármarketing Centrum

Lovaspálya akadályok (MgF/883/2016.)

1.500.000 Ft

Földművelésügyi Minisztérium

Rendezvényszervezési díj
(Ikt.sz: 120-63/2017)

50.000 Ft

JNSZ Megyei Közgyűlés

Rendezvényszervezési díj
(Székelykeresztúr) (Ikt.sz: 12-73/2015)

50.000 Ft

JNSZ Megyei Közgyűlés

Rendezvényszervezési díj
(Székelykeresztúr) (Ikt.sz: 48-71/2016)

50.000 Ft

JNSZ Megyei Közgyűlés

Táncház megrendezése Karcagon
(3608/08863)

200.000 Ft

Nemzeti Kulturális Alap (NKA)

Traktoros verseny (426/2016/AMC)

4.200.000 Ft

Agrármarketing Centrum

Utazási költség (Kunrózsa Csipkekör)
(Ikt.sz: 70-16/2018)

50.000 Ft

JNSZ Megyei Közgyűlés

XIX. Karcagi Birkafőző Fesztivál
megvalósításával kapcsolatos költségek

8.000.000 Ft

Földművelésügyi Minisztérium
(HF/415-1/2017)

XVIII. Karcagi Birkafőző Fesztivál
megvalósításával kapcsolatos költségek
(FM HF/545/2016)

4 000 000 Ft

Földművelésügyi Minisztérium

XX. Karcagi Birkafőző Fesztivál,
Gyermeknap, Majális megvalósításával
kapcsolatos költségek

12.500.000 Ft

Földművelésügyi Minisztérium
(HF/817/2017)

Karcagi kultúrház a fiatalokért
(EFOP-3.3.2.-16-2016-00034)

24.546.947 Ft

EMMI szerződés aláírva
2018.01.26.

Összesen:

105.745.847 Ft
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Intézményi telephelyek
Déryné Kulturális Központ
Az intézmény termei maximális kihasználtsággal működnek, bálok és nagyrendezvények idején a saját csoportjainkat is át kell helyezni az Ifjúsági Házba, vagy a foglalkozások elmaradnak.
Munkánk során évek óta szorosan együttműködünk a városban működő oktatási-nevelési
intézményekkel, civil szervezetekkel, vállalkozásokkal.
A teljesség igénye nélkül megemlítve néhány intézményt, szervezet, amelyek hathatós közreműködésére, munkájára a rendezvények szervezésénél hosszú idő óta folyamatosan és feltétlenül számíthatunk:
-- Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
-- Karcagi Birkafőzők Egyesülete
-- Karcagi Református Egyházközség
-- Karcagi Római Katolikus Egyházközség
-- Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
-- Madarász Imre Egyesített Óvoda
-- „Pusztai Róka” Nomád Hagyományőrző Egyesület
-- Városi Önkormányzat Városgondnoksága
-- Könyvtárostanárok Munkaközössége
-- EFOP 3.3.2-16-00034 Karcagi Kultúrház a fiatalokért
Intézményünk a Széchenyi 2020 pályázat keretén belül az EFOP 3.3.2-16-00034 azonosító
számú „Karcagi Kultúrház a fiatalokért” című pályázat nyertese. A projekt nyolc oktatás-nevelési intézmény bevonásával 2018 augusztusától 2020. januárig tart. A pályázat keretén belül gyermek és ifjúsági programokat valósítunk meg: témanapokra, versenyekre, rendhagyó könyvtári
órákra lebontva, illetve a néptánc szakköröket is ebből a pályázati forrásból működtetjük a fent
említett időszakban.
-- Közösségi munka
2013-ban együttműködési megállapodást írt alá intézményünk a városban működő középiskolákkal az iskolai közösségi szolgálat közös lebonyolításáról. Így a 9-11. évfolyamos tanulók
jelenlétére, segítő közreműködésére továbbra is számíthatunk rendezvényeinken. A városban
tanuló diákok mellett egyre többen jelentkeznek intézményünkhöz olyan karcagi középiskolások, akik Debrecenben, Püspökladányban, Kisújszálláson, Szolnokon, Túrkevén, Nyíregyházán, Egerben Budapesten végzik középiskolai tanulmányaikat. Segítségüket elsősorban játszóházi foglalkozások, sport és szabadtéri rendezvények alkalmával, közművelődési és könyvtári
feladatok megvalósításkor vesszük igénybe. Pl. Karcagi Birkafőző Fesztivál, Karcagi Traktoros
ügyességi Verseny, adventi játszóház.
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-- Helyi kultúra közvetítése
Intézményünkben az épületek nagyfokú kihasználtsága miatt sajnos nem tudjuk nélkülözni
a székhelyépület II. emeleti nagytermét és klubtermeit, illetve az Ifjúsági Ház nagytermét, amelyek adottságaikat tekintve kiállítások megtartására is alkalmasak. A rendszeres tevékenységek
biztosításához ezekre is szükség van.
-- Közösségi színtér biztosítása a város lakosságának
Példaértékű a kapcsolatunk a helyi civil szervezetekkel, intézményekkel, egyházakkal. Aktív közreműködésükkel, együttműködésükkel valósulhatnak meg a városi rendezvények: pl.
Majális, Karcagi Birkafőző Fesztivál; Nagykunsági Kulturális Napok; Adventi Gyertyagyújtás
programsorozat. A városban működő oktatási, nevelési intézmények számára – ünnepi megemlékezések, iskolai műsorok, gálaműsorok megrendezéséhez – kedvezményesen biztosítottuk a
termek és az infrastruktúra használatát. Több alkalommal kölcsönöztünk térítésmentesen néptánc ruhákat a városban működő oktatási-nevelési intézmények rendezvényeihez. Hangtechnikai feladatok ellátását vállaltuk az intézményegységeken kívül eső területeken is. Koordináltuk,
szervezzük az intézményben működő klubok, körök munkáját, és helyet biztosítunk számukra.
Fontosnak tartottuk a gyermekek, családok tartalmas, értékes szórakozásnak biztosítását. Így a
nagyobb ünnepekhez, rendezvényekhez kapcsolódva, valamint az iskolai és óvodai szünetekhez igazodva játszóházakat, programokat szerveztünk: húsvéti játszóház; Városi Gyermeknap
– Családi Nap, Szülői Labdarúgó Torna; Karcagi Birkafőző Fesztivál – Juhszárnyék című programja, a Karcagi Lovasnap – Karcagi Traktoros Ügyességi Verseny; az őszi játszóház programjai,
az adventi játszóház, a Huszártoborzó, Karcagi Kolbászízesítő és Házi Pálinka Verseny alkalmai.
Alkalmanként pedig helyet adtunk családi rendezvényeknek, találkozóknak is.
-- Előadások, filmvetítések:
Nem mindenki számára elérhető a fővárosban vagy a közeli megyeszékhelyeken működő
színházak ajánlata. A város színházkedvelő lakossága 2015-ben is örömmel fogadta meghirdetett programjainkat. Rendhagyó előadásnak lehettek részesei mindazok, akik jelen voltak
a Magyar Zenés Színház Szögény Dankó Pista című nótaszínházi előadásán. Decemberben a
Budapesti Körúti Színház Spanyolul tudni kell! című darabját hoztuk el a karcagi közönségnek.
Örömmel tapasztaljuk, hogy színházi előadásaink nem pusztán a karcagi közönséget vonzzák, de érdekesek a tiszafüredi, tiszaszentimrei, bucsai, kisújszállási kultúratámogatók körében
is. Állandó vendégeink vannak ezekről a településekről. A kisgyermekeknek - elsősorban az
óvodás korú és alsó tagozatos gyerekeknek - és a családoknak is kínáltunk színházlátogatási lehetőséget. Márciusban a Fogi Színháza előadásában a Rigócsőr királyfi című mesemusical,
októberben pedig a Maszk Bábszínház: A kis hagymafiú története című előadásokat láthatták a
gyerekek. A Karcagi Szimfonikus Zenekar 2015. második felében két alkalommal adott koncertet Karcagon, egy alkalommal pedig Lengyelországban.
A Nagykunságért Civil Fórum Egyesülettel együttműködve hirdettük meg Advent vasárnapi
programjainkat. Ezeken a délutánokon felléptek a KÁIAMI Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti
Iskolai Tagintézmény növendékei és tanárai, a Karcagi Szimfonikus Zenekar és Karcag Város
Vegyeskarának Kamarakórusa, a Tritonus Gitár Trió, az Experidance Produkció Angyalok kara
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formációja. Fontosnak tartjuk, hogy az általános iskolásokhoz is közelebb vigyük a klasszikus és
népzenét. Így együttműködve a Filharmónia Magyarország rendezvényszervezőjével 2015-ben
is teltház előtt játszhattak a Karcagra érkező művészek pl. a Szolnoki Szimfonikus Zenekar, a
Muzsikás Együttes. Mese mozielőadásokat szerveztünk az óvodás és kisiskolás gyerekek számára, a szünidei matiné előadásokra a családokat vártuk. 2013-ban indítottuk a Liget úti Sportpályán a szabadtéri mozielőadások sorozatát, 2015-ben 3 nyári estén vártuk a mozi kedvelőket.
A komoly és könnyűzenei szereplők mellett igyekszünk az egyéb műfajok iránt érdeklődőket is
megszólítani. Így 2015-ben is megrendeztük a Nőköszöntő Nótagála című programot karcagi
nótaénekesek részvételével, valamint Anyák napi operett gálára invitáltuk a műfaj kedvelőit.
A város színházkedvelő lakossága 2016-ban is örömmel fogadta meghirdetett programjainkat. Különleges, az 1956-os forradalom és szabadságharc 60 éves évfordulójához kapcsolódó
előadásnak lehettek részesei mindazok, akik jelen voltak az IVANCSICS ILONA Színház „Sej
szellők” című zenés groteszk múltidéző 2 előadásán. Az általános és középiskolás, valamint a
felnőtt közönség számára ingyenesen biztosítottuk a belépést. A programot támogatta az 56-os
Emlékbizottság. 2016. februárban a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete a „Ne most drágám”
és novemberben a Budapesti Bánfalvy Stúdió Színház a „Ma estére szabad a kecó” című darabját hoztuk el a karcagi közönségnek sztárszínész szereplőkkel. Mindkét előadást teltház előtt
játszották a művészek. Filmvetítésekre szinte havonta került sor. Elsősorban mese- és ifjúsági
filmeket vetítettünk. A gyermekeken kívül a felnőtteket is próbáltuk újra megszólítani, ezért
vetítettük le A lovasíjász, illetve az Oscar-díjas Saul fia című filmet. A nyári időszakban újra
megszerveztük a kertmozi előadásokat – 2016-ban új helyszínen – a Városi Sportcsarnok udvarán, három este vártuk az érdeklődőket. A Mozgó Mozi profi technikai háttérrel, egyszeri
alkalommal, decemberben hozott premier filmeket. Mozielőadást 2016-ben 15 alkalommal
szerveztünk, az előadásokat összesen 1.961 fő nézett meg.
Néhány évvel ezelőtt a Nagykunságért Civil Fórum Egyesület kezdeményezésére indult útjára
az adventi időszakban vasárnap délutánonként megrendezett koncert sorozat. Intézményünk
a kezdetektől aktívan közreműködik a programok szervezésében. Az elmúlt három évhez hasonlóan 2016-ban is három adventi programot szerveztünk. Az első vasárnap a Nagykunságért
Civil Fórum Egyesület szervezésében zajlott. A Karcagi Nagykun Református Egyházközség támogatásával tudtuk bemutatni a közönségnek a református templomban a Pesti Zenés Színpad
Hófehér karácsony című produkcióját. A Déryné Kulturális Központban Karcag Város Kamarakórusa és a fiatal művészekből álló Tritonus Guitar Trio lépett fel. A Karcagi Római Katolikus
Egyházközséggel együtt láthattuk vendégül a nemzetközi hírű Szent Efrém Férfikart advent
negyedik vasárnapján a katolikus templomban.
Fontosnak tartjuk, hogy az általános iskolásokhoz is közelebb vigyük a klasszikus és népzenét. Így együttműködve a Filharmónia Magyarország rendezvényszervezőjével 2016-ban is teltház előtt játszhattak a Karcagra érkező művészek pl. a Szolnoki Szimfonikus Zenekar, a Talamba
ütőegyüttes, a Dávid Klezmer Band, Four Fathers énekegyüttes.
Áprilisban egy különleges zenei előadáson vehetett részt a karcagi közönség. „Házhoz megy
a zenede” címmel a XX. század könnyűzenéjének fejlődéséről szóló két koncerten és előadáson
több száz diák és felnőtt került közelebb az igényes könnyűzenéhez, melyet szakmailag elismert
kiváló, zenészek előadásában hallgathattak.
A komoly és könnyűzenei szereplők mellett igyekszünk az egyéb műfajok iránt érdeklődőket
is megszólítani. Így 2016-ban is megrendeztük a népszerű Nőköszöntő Nótagála című programot karcagi nótaénekesek részvételével, valamint Anyák napi operett gálára invitáltuk a műfaj
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kedvelőit. Népszerűek színházi előadásaink. 2017 első felében a Bánfalvy Stúdió mutatta be az
Elvis, Oltár Miami című darabot a karcagi közönségnek. A Karcagi Zsidó Hitközség és Zsinagóga vezetésével együttműködve április 26-án a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja alkalmából színházi előadásra vártuk az érdeklődőket. Ann Silberberg és Forgách András
HERZL „Ha akarjátok, ez nem álom!” fantáziajáték–valós tényekkel című darabját mutatták be.
Az előadás megtekintése díjtalan volt.
A 2017/2018-as színházi évadban a Veres1Színház indított 4 előadásból álló bérletes sorozatot. A társulat október 17-én az Anconai szerelmesek című darabját mutatta be a karcagi közönségnek. December 7-én a Hajmeresztő című rendhagyó, bűnügyi társasjátékot állította színpadra. 2017-es évben a gyermekek részére leginkább az élőszereplős előadásokat részesítettük
előnyben. Változatos műfajokban szerveztünk színpadi produkciókat: színház, gyermekmusical, interaktív bábelőadás, balett. Az esélyegyenlőség jegyében intézményünk két alkalommal
vállalt társrendezőséget élőszereplős koncert szervezésében a fogyatékkal élők részére.
2017-ben ünnepeltünk a Kultúrpalota-épület átadásának 90 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból hívtuk meg a Szolnoki Szimfonikus Zenekart. Cinematic – Mozivarázs című, filmzenéket bemutató ingyenes koncertjük óriási sikert aratott. Filmvetítéseket 2017-ben 3 alkalommal rendeztünk,
mese- és ifjúsági filmeket vetítettünk nem önálló programként, hanem rendezvényhez kapcsolódóan.
Sajnos évek óta azt tapasztaljuk, hogy egyre kevesebben érdeklődnek a mozi iránt. Az otthoni televíziózáshoz használt eszközök gyors fejlődése, az internet egyre szélesebb körű elterjedése lehet a
látogatószám folyamatos csökkenésének egyik oka. A 2016-ban több alkalommal jelentkező Mozgó
Mozi 3D vetítési technikával dolgozó vállalkozás számára sem volt kifizetődő és a havi rendszerességgel történő vetítés városunkban. Intézményünk a kezdetektől aktívan közreműködik a városi adventi
programok lebonyolításában, szervezésében. Az elmúlt évekhez hasonlóan 2017-ben is megszerveztük az adventi délutánokat a Nagykunságért Civil Fórum Egyesület, a Karcagi Református Egyházközség, és a Karcagi Római Katolikus Egyházközség vezetőivel. Az első és a harmadik alkalom helyszíne a Déryné Kulturális Központ volt. Az Új Bojtorján és a Körömvirág együttes műsorára vártuk
az érdeklődőket. A második alkalommal a Karcagi Nagykun Református Egyházközség ajándéka volt
a református templomban Szotyori Nagy Gábor orgonaművész és művésztársai hangversenye. Az
utolsó adventi programnak a katolikus templom adott helyet. A műsorban a Kátai MediSong Kórus
és a Györffy István Katolikus Általános Iskola jelenlegi és volt diákjai közreműködtek.
Továbbra is fontos számunkra, hogy az általános iskolásokhoz is közelebb vigyük a klasszikus
és népzenét, segítsük őket ahhoz, hogy értő közönséggé váljanak. Hosszú évek óta szoros az
együttműködés a Filharmónia Magyarország képviselőjével. 2017-ben is teltház előtt játszottak
a Karcagra érkező művészek. Nagy szeretettel fogadta a fiatalokból álló közönség a Szélkiáltó
Együttes műsorát, éppen úgy, mint a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Kamaraegyüttese által bemutatott Ludas Matyi című előadást.
A magyar könnyűzenei élet két meghatározó alakja lépett 2017-ben a Déryné Kulturális
Központ színpadára. Márciusban a Liszt Ferenc- és Kossuth-díjas zeneszerző és előadóművész
Balázs Fecó „Változnak az évszakok” című életmű koncertjét láthatta, hallhatta a közönség. Novemberben pedig a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas előadóművész, énekesnő Kovács Kati életmű
koncertjét élvezhették az érdeklődők. Mindkét koncertet óriási érdeklődés mellett, teltházas
nézőtér előtt mutathattuk be.
2017. március 26-án ismét színpadra álltak a karcagi nótaénekesek a népszerű Nőköszöntő
Nótagála rendezvényen, május 31-én pedig Oszvald Marika és művésztársai az operett műfaj
kedvelőit szórakoztatták.
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Továbbra is népszerűek színházi előadásaink. A 2017/2018. színházi évadban bérletes rendszerben a Veres1Színház előadásait láthatta a karcagi közönség. A bérletvásárláson kívül lehetőséget biztosítottunk szóló jegyek vásárlására is. A Karcagi Zsidó Hitközség és Zsinagóga
vezetésével együttműködve a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja alkalmából
színházi előadást szerveztünk. Székhelyi József Jászai Mari-díjas színművész főszereplésével
láthatták az emlékezők a Ferenczi és Freud – Egy végzetes négyszög története című darabot.
Az előadás megtekintése díjtalan volt. A gyermek és az ifjúsági korosztály is részére az élőszereplős, nagyszínházi előadásokat részesítettük előnyben, neves budapesti színházi társulatokat
hívtunk: Fogi Gyermekszínház, Nektár Színház, Apolló Színház.
2018 januárjában egy alkalommal rendeztünk mozi vetítést, a Kincsem című romantikus
kalandfilmet láthatta a közönség. Az adventi programok szervezésében és lebonyolításában továbbra is részt vesz az intézmény. Az elmúlt évekhez hasonlóan 2018-ban is megszerveztük az
adventi délutánokat a Nagykunságért Civil Fórum Egyesület, a Karcagi Református Egyházközség, és a Karcagi Római Katolikus Egyházközség vezetőivel.
A 2018/2019. évadban a budapesti Turay Ida Színház hozza el Karcagra népszerű darabjait.
Lehetőség volt ebben az évadban is a 4 előadásból álló bérletek megvásárlására. Tapasztalataink
szerint egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik az igényes, szórakoztató előadások, zenei produkciók iránt, mind a karcagi lakosok, mind pedig a környező települések lakosai körében. Városunk körzetközponti szerepe itt is megmutatkozik. Október 19-én a Kunok IV. Világtalálkozója
utórendezvényeként a Déryné Kulturális Központban került premiervetítésre a Karácsony Sándor által rendezett Kunok hazája című dokumentumfilm.
-- Komoly-, és könnyűzenei koncertek, előadói estek:
Továbbra is fontos számunkra, hogy az általános iskolásokhoz is közelebb vigyük a klasszikus
és népzenét, segítsük őket ahhoz, hogy értő közönséggé váljanak. Hosszú évek óta szoros az
együttműködés a Filharmónia Magyarország képviselőjével. 2018-ban is teltház előtt játszottak
a Karcagra érkező művészek.
A magyar könnyűzenei élet évtizedek óta meghatározó alakjai - Korda György és Balázs
Klári - szórakoztatták a közönséget 2018 decemberében.
Hagyományos és - különösen az idősebb korosztály körében - nagyon népszerű programunk
a karcagi nótaénekesek részvételével rendezett Nőköszöntő Nótagála című rendezvény.
A Szolnoki Szimfonikus Zenekart háromszor láthatta a karcagi közönség. A nemzetközi hírű
zenekar a március 14-ei megemlékezés, az augusztus 20-ai ünnepi program fő fellépőjeként és a
XX. Karcagi Birkafőző Fesztivál közreműködőjeként vett részt a karcagi programokon.
-- Előadó művészeti, és egyéb csoportok
18 csoport kezdte meg működését a Déryné Kulturális, Turisztikai Sport Központ és Könyvtár keretein belül. Az átlag létszám 344 fő. A csoportok összetétele, tevékenységi köre igen sokrétű. Igyekszünk figyelembe venni a csoportok indításánál, befogadásánál a lakossági igényeket.
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Tánc, előadóművészeti és hagyományőrző szakkörök, klubok, csoportok

Alkotó- és művészeti szakkörök, klubok

Tev. Szakkörök,
Korosztály
jellege
klubok
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Kunrózsa
Csipkekör

Felnőtt

Vezető
Fejesné
Koppány
Gabriella

Átlag
létszám
(fő)

Hely,
időpont

12

Ifjúsági Ház
csütörtök
16.00 - 18.00

Szakköri
díj
2500 ft/év

HagyoFelnőtt és
mányőrző
diák
Kézművesek

Nagy
Emese és
Kovácsné
Kerekes
Katalin

6

DKK fszt. klubterem
Havonta egyszer,
illetve rendezvénincs
nyekhez kapcsolódva

Szikfolt
foltvarró
klub

Bojtiné
Péntek
Ildikó

16

Csokonai KönyvtárIfj. Ház
nincs
szerda 16.00-18.00

Sokszínvilág
alkotócso- Felnőtt
port

Budainé
Kovács
Mária

5

Csokonai Könyvtár
péntek
nincs
15.00 - 17.00

„Kun Kuckó”
Városi
Gyermek
Diákszínpad

Szabó
Péterné

18

DKK
moziterem
csütörtök
16.30 - 18.00

nincs

Néptánc
Toporgók

Gyermek

Kunné
Nánási
Mónika

24

DKK klubterem
heti 1x kedden
17. 00 – 18.00

1000 Ft/hó
csak az első
félévben

Néptánc
Árendás
csoport

Gyermek

Oroszné
Millinkhoffer Rita

27

DKK klubterem
1000 Ft/hó
kedd 17.00 - 18.00 és csak az első
péntek 16.00 - 17.00 félévben

Néptánc
Kopogók
csoport

Gyermek

Balla
Ágnes

12

DKK csütörtök 17.
00 – 18.00

1000 Ft/hó
csak az első
félévben

Néptánc
Pántlika
csoport

Gyermek/
Ifjúsági

Oroszné
Millinkhoffer Rita
Bíró Attila
Nagy Csaba

25

DKK moziterem
péntek 17.00-19.00
alkalmanként
szombaton

1000 Ft/hó
csak az első
félévben

Nótakör

Felnőtt

Márkus Ica

18

DKK fsz. klubterem
nincs
kedd 14.00-16.00

Dalma
Dance
Klub 3
csoport

Gyermek

Kele Andrea

27

DKK vagy Könyvtár
péntek 16.30-20.00

Felnőtt

Egyéb klubok

„Életet az
éveknek”
Nyugdíjas
Klub

66

DKK fsz. klubterem
kéthetente
nincs
szerda
15.00 - 17.00

Felnőtt

Molnár
Józsefné

31

DKK fsz. klubterem
Minden hónap
nincs
utolsó kedd
15.00 – 17.00

Felnőtt

Dr. Varga
Gyöngyi

15

DMIK I. emelet
klubterem néha
kedd 17.30-19.30

felnőtt

Mándoki
Lászlóné

17

DKK csütörtök
13.00-17.00 versenyek előtt amikor
csak lehet

Látássérültek
Felnőtt
Klubja

Tóth
Istvánné

15

DMIK földszint
klubterem havonta
egyszer

Baba-Mama
Felnőtt
Klub

Török
Nikoletta

10

Csokonai Könyvtár
csütörtök 10.00nincs
11.30

Felnőtt

Kovácsné
Kerekes
Katalin

Nyugdíjas
Pedagógus
Klub
Kunhalom
Polgári
Kör
Rummikub

nincs

nincs

Intézményi szinten működő előadó művészeti csoportjai munkájának értékelése:
NÉPTÁNC
Az intézményünkben néptánccsoportjai felmenő rendszerben működtek:
-- TOPORGÓK
óvodások 5-7 éves korig
-- KOPOGÓK
kisiskolások 7-9 éves korig
-- ÁRENDÁS
iskolások 9-12 éves korig
-- PÁNTLIKA
felső tagozatos, középiskolás és főiskolás korú fiatalok
A néptánccsoportok a korábbi évekhez hasonlóan természetesen jelen voltak a városi rendezvényeken, de felléptek a környező települések programjain is.
-- 2018 augusztusában nagy megtiszteltetés érte a Pántlika néptánccsoportot: Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közművelődési Díja kitüntetésben részesült. Az elismerést a csoport
vezetői és képviselői 2018. augusztus 16-án vették át a Megyeházán.
Kunrózsa Csipkekör
A Kunrózsa Csipkekör vezetője Fejesné Koppány Gabriella és a Csipkekör tagjai rendszeresen
kapnak meghívást különböző rendezvényekre, kiállításokra, ahol csipkeverés bemutatókat tartanak: Kiskunhalas, Debrecen, Kapolcs, Mezőtúr, Budapest – Magyar Mezőgazdasági Múzeum,
OMÉK és természetesen a városi nagyrendezvényeken is mindig számíthatunk a közreműködésükre. (Birkafőző Fesztivál, Aratóverseny, Nagykunsági Kulturális Napok, Lovasnap)
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Kun Kuckó diákszínjátszó csoport
Tagjai a város általános iskoláinak 3-8. osztályos tanulói, akik heti rendszerességgel, egy alkalommal találkoznak. A színház és a drámajáték eszközeit használják a műhelymunkák során. A tagok minden évben cserélődnek. Leginkább tantermi körülmények között is eljátszható
színdarabok, dramatizált mesék eljátszására vállalkoznak. 2018-ban 20 fiatallal dolgozott Szabó
Péterné gyermek könyvtáros, drámapedagógus, a szakkör vezetője.
2018-ban A nagyravágyó feketerigó című darabot állították színpadra. A jelenet alapjául Lázár
Ervin azonos című meséjét használták fel. A történet sok lehetőséget nyújtott arra, hogy beszélgessenek a barátságról, az elfogadásról, a gyerekek társas kapcsolatairól. A színház eszközeivel
dolgoztak, amikor a mesét átvitték a gyerekek saját világába, egy olyan osztályba, ahová új gyerek érkezik, akit a közösség elutasít.
A Kun-kuckó 2018 októberétől új felállásban kezdte meg a munkát. A régi, gyakorlott tagok
közül már többen a középiskolai évekre készülnek. Az új tagokkal egy új csapat kialakítása a cél.
Mazsorett és Dalma Dance Club csoportok
Három csoportban összesen 27 gyermek gyakorolja a moderntánc, hip-hop és a mazsorett
elemeit. A csoportok karcagi fellépéseken kívül bemutatkoztak vidéki településeken is: Füzesgyarmat, Bucsa, Szeghalom, Nádudvar, Kaba, Sárrétudvari, Tiszafüred, Püspökladány. Fellépéseken kívül országos minősítő versenyeken is megmérettették magukat, ahonnan legtöbbször
arany minősítéssel tértek haza.
Szikfolt foltvarró klub
A 16 fős kézműves klub az Ifjúsági Ház-Csokonai Könyvtár épületében kapott helyet. A klub
tagjai heti rendszerességgel tartják foglalkozásaikat. A csoport idén is aktívan részt vett a város
programjaiban, több alkalommal kapcsolódtak kézműves foglalkozással az intézmény programjaihoz. Az óvodás gyerekeknek nyuszi tojásokat varrtak és a Játszd újra kiállításra is készítettek ajándékokat. 2018-ban ismét meghirdették a Karcagi Foltvarró Tábort, melynek a Szentannai Sámuel
Középiskola és Kollégium adott helyet. Az ország egész területéről, illetve határon túlról is érkeztek a varrás iránt érdeklődők. A tábor szervezésében, a programok lebonyolításában is közreműködtek a klub tagjai. Szabadidős programként látogatást szerveztek az Akácliget Gyógyfürdőbe.
Karcag Város Vegyeskarának Kamarakórusa
Karcag Város Kamarakórusa Lór-Kerekes Ágnes karnagy vezetésével végzi szakmai munkáját. Tagjai lelkes és zeneszerető egyetemisták, pedagógusok. Hetente 2 alkalommal, havonta
átlagosan 40 órát próbálnak. 2018-ban a Szentannai Sámuel Középiskola meghívására közreműködtek a magyar kultúra napi ünnepi műsorban. Évek óta résztvevői a Dalár Nap, az Énekel
az ország, Éneklő Magyarország Regionális Kórustalálkozó meghívásos szakmai programoknak.
Állandó résztvevői a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Felnőtt Kórusok Találkozójának, amelynek
helyszíne Mezőtúr volt. A negyedik adventi vasárnapon műsorukkal a Szent István király római
katolikus templomban léptek fel.
Karcagi Szimfonikus Zenekar
2015. augusztus elején Daru Andrea karmester állt a Karcagi Szimfonikus Zenekar élére. Az
előző években nagy elhivatottsággal vezette az együttest: nagyszabású előadással, könnyedebb
darabokat bemutató újévi hangversennyel, operaelőadással, vonós kamarazenekari fellépéssel.
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2016-ban nagy elhivatottsággal vezette az együttest. Két nagyszabású előadással készültek a
karcagi közönségnek. Jó hangulatú, a könnyedebb darabokat bemutató újévi hangversenyükön
teltház előtt játszottak. Június 11-én Daru Andrea karmester kezdeményezésére mutatta be az
együttes neves szólóénekesek és zenészek közreműködésével Pietro Mascagni: Parasztbecsület
című operáját. A XXV. Nagykunsági Kulturális Napok programjaihoz kapcsolódva pedig vonós
kamarazenekari formációjuk a Városháza udvarán népszerű szerzők darabjaiból adott ízelítőt.
A zenekar vezetéséről azonban más irányú elfoglaltságai miatt, a karmester sajnos lemondott.
2018 márciusától Horváth Pál karmester próbál a zenekarral.
Karcagi Nótakör
A Nótakör tagjai heti rendszerességgel találkoznak, készülnek fesztiválokra, dalos találkozókra, ünnepi műsorokra. Nótacsokraikkal szép perceket szereznek a karcagi Idősek Otthona lakóinak, rendszeresen fellépnek az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub rendezvényein, a farsangi, a
tavaszi és az idősek-napi bálon.
Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub
Az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub általában kéthetente tartotta foglalkozásait a januárban ös�szeállított munkaterv szerint. 2018-ban 5 új tag lépett be a klubba, a létszám így az év végére 68 fő.
Sokszínvilág alkotócsoport
2018-ban két új közösség alakult intézményünkben, „alulról” jövő kezdeményezésként. Az egyik
a Sokszínvilág alkotócsoport, Budainé Kovács Mária vezetésével, akik a könyvtárban tartják foglakozásaikat, heti egy alkalommal és különböző technikákat kipróbálva készítenek ajándéktárgyakat.
Rummikub Klub
A másik közösség 2018. január hónapban alakult az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub tagjai
közül a Karcagi Rummikub Klub, akik a táblás römi játékot szeretnék népszerűsíteni, új tagokat toborozni a klubba, és természetesen minél több versenyen részt venni. A Déryné Kulturális
Központ 6 db játék vásárlásával és térítésmentes teremhasználat biztosításával, valamint egy-egy
versenyhelyszínre való utazás finanszírozásával járult hozzá a klub működéséhez. A klub jelenleg
18 tagot számlál, általában heti 1 alkalommal találkoznak, de versenyek előtti héten akár naponta
összejönnek „edzeni”. Az elmúlt év során a tagok több vidéki versenyen mérték össze tudásukat a
többiekkel, két bajnokuk, Novák Mihályné a karcagi, Mándoki Lászlóné a gyulai verseny győztese.
A versenyeken kimagasló eredményt elért játékosok számára rendezték meg Gödöllőn a Győztesek kupát, ahol 20 versenyző közül Mándoki Lászlóné az előkelő 4. helyen végzett.
Turisztikai és város marketing feladatok
A Karcag Városi Önkormányzat turisztikai feladatait a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport
Központ alapító okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában, a források egy részét az
intézmény mindenkori költségvetésében, az operatív feladatokat az éves munkatervben hagyja
jóvá. A munkatervben prioritást kapott turisztikai feladatok:
-- „a személyi, tárgyi, dologi feltételek hatékonyabbá tétele valamennyi intézményi feladat
esetében,
-- a város turisztikai értékeinek felmérése,
-- a turisztikai marketing feladatok ellátása,
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-- a turisztikai intézmények működésének koordinálása,
-- a turisztikai szolgáltatókkal való együttműködés megerősítése.”
Marketing szempontból kiemelt feladataink:
-- kiadványok megjelentetése, terjesztése, kiadványokban történő megjelenés,
-- média (írott és elektronikus sajtó) nyújtotta lehetőségek,
-- weboldalak és e-mail elérhetőségek kihasználása,
-- bel- és külföldi bemutatkozások szervezése,
-- rendezvények reklámhordozó szerepének kihasználása,
-- intézményi keretek, vállalkozók tevékenysége,
-- egyéb marketingeszközök
-- Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár honlapja (www.derynekarcag.hu)
A városi rendezvények közül országosan jegyzett és ismert kulturális programok
Györffy Emléknapok, Kováts Mihály Emléknapok, Karcagi Birkafőző Fesztivál, Nagykunsági
Kulturális Napok, Szent István-napi rendezvények, Karcagi Lovas Napok, Kun Hagyományok
Napja, Huszártoborzó.
Turisztikai jelentőségű sport rendezvények (Kurucz testvérek nemzetközi birkózó versenye,
országos karatebajnokság, Csokai Asztalitenisz veterán Bajnokság, Asztalitenisz Országos Diákolimpia döntő), a magánvállalkozók által szervezett és a város, valamint intézményünk által
is támogatott turisztikai jelentőségű rendezvények, Motoros Találkozó) egyre több érdeklődőt
vonzanak városunkba.
A Karcagi Birkafőző Fesztivált, az augusztus 20-ai Nagykunsági Kulturális Napok eseményeit, a Kun Hagyományok Napját és a Karcagi Lovasnap eseményeit az intézmény szervezte, a
társszervezőkkel együttműködve. A rendezvényekhez pályázatokat készíttettünk, szponzorokat
kerestünk. Valamennyi dolgozónak nagyon sok elfoglaltságot jelentett ezen kiemelt városi események előkészítése és lebonyolítása.
Az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátása mellett továbbra is részt vesz a turisztikai
fejlesztésekben a maga eszközeivel, a város infrastrukturális fejlesztésével, az intézmények fenntartásával, a vállalkozók ösztönzésével, az értékek védelmével.
Sportközpont
Városi Sportcsarnok
A Városi Sportcsarnok életében igen jelentős beruházás valósult meg 2017 év végén – 2018 év
elején. A Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt pályázaton – jelentős Önkormányzati támogatással – valósulhatott meg a küzdőtér nyílászáróinak cseréje. A felújítás érezteti jótékony hatását
– aki járt azóta ott saját bőrén érezheti -, hiszen a belső légtér hőfoka jelentős pozitív irányú
elmozdulást eredményezett. Az edzésre, mérkőzésre járók komfortérzete javult, a megtakarítás
érezteti hatását a fűtésszámlákon.
A Városi Sportcsarnok nyitva tartása: hétköznap 06.00-22.00 óráig, hétvégeken a különböző
sportágak rendezvényei és egyéb szabadidős tevékenységek időtartamától függ.
Az intézményegység feladatai közé tartozik az iskolai testnevelés órák, a helyi sportélet szakágainak edzései, versenyei mellett a város lakosságának szabadidő eltöltése. Szinte minden
hétvége mindkét napjára jutott egy-egy sport vagy kulturális esemény.
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-- Játékos Sportverseny Országos Elődöntőjének, Kézilabda Diákolimpia Országos Elődöntőnek, Kosárlabda és Kézilabda Diákolimpia Megyei Elődöntők diákolimpiák (kosárlabda,
kézilabda, labdarúgás),
-- Fogyatékkal élők sportversenyének,
-- Csokai István Asztalitenisz Emlékversenynek, a Nagy Jenő Asztalitenisz Verseny, Szent István Kupa Asztalitenisz Verseny, Péter László Asztalitenisz Verseny
-- Kurucz-testvérek Birkózó Verseny,
-- Nagykun Karate Verseny,
-- Pályaválasztási Börze (több mint 30 kiállítóval),
-- Galambkiállítás,
-- Adventi Játszóház,
-- a Karcagi Sport egyesület bajnoki mérkőzései: NB. II-es kézilabda, Megyei és Országos
kosárlabda, labdarúgás felkészülési tornák.
-- a februárban megtartott 3 napos Asztalitenisz Diákolimpia Országos Döntőnek volt. A
versenyen az ország minden megyéjéből, közel 350 versenyző vett részt, akik számos vendég éjszakát is jelentettek a településnek,
-- a szeptember végén megrendezett Birkózó Diákolimpia Országos Döntő, ahol a sportág
legjobb versenyzői mutathatták meg tudásukat.
A nyári hónapokban kézilabda és kosárlabdatábor is került megszervezésre, az asztalitenisz,
karate edzések mellett. Tavasszal és ősszel egy-egy alkalommal, a legkisebb gyerekek részére a
Megajátszóház jelentette a mozgás örömét.
Liget Úti Sporttelep (labdarúgó és edző pályák)
Feladatunk a sportpálya karbantartása mellett a sportolási és edzési lehetőségek biztosítása.
A feladat egész éves figyelmet és munkát ad, hiszen a téli hónapokban a vagyonvédelem a fűtés,
míg a többi időszakban a füves felületek karbantartása (nyírás, szellőztetés, vágás) a legfontosabb. Az bajnoki szezonban szinte hétvégén labdarúgó mérkőzések kerülnek lebonyolításra a
pályán, amelyek az előkészítéssel és lebonyolítással is jelentős terhet raknak munkatársainkra.
A helyi labdarúgás mellett több városi rendezvénynek is helyet adott az elmúlt évben is:
-- Gyermeknap – Családi Nap,
-- Szülői Labdarúgó Torna,
-- Diáksport rendezvények,
-- Karcagi Lovasnap.
A nyári hónapokban folyamatosan üzemeltetjük és az érdeklődők részére nyitva tartjuk a
sportpálya nyilvános vizesblokkját, mely így kiszolgálja a erdei tornapályára, a lombkorona sétányra érkező látogatókat is.
A Szentannai Középiskolában megépült műfüves labdarúgó pálya év közbeni karbantartására
is figyelmet fordítunk. A mérkőzések, edzések utáni takarítás, a pálya előkészítése, tovább az év
közben érkező további fejlesztések elhelyezése, felszerelése is feladatunk volt az elmúlt évben.
2018-ban került átadásra a nagyvénkerti lakótelep mellet a Kosárliget-sportpálya, ahol a kosárlabda szerelmeseit várja sportpálya folyamatosan egész évben. A pálya egész éves figyelmet
igényel, melyet intézményünk lát el.
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Ifjúsági Ház
Az épület kettős célt szolgál:
1. A könyvtár városközponti elhelyezésével az olvasóközönség magasabb szintű kiszolgálása
válik lehetségessé.
2. Az ifjúsági feladatok ellátásával - visszaállításával - a korosztály részére adekvát színtér került
kialakításra.
A városban működő amatőr zenekarok az alagsorban kialakított próbahelyiségeket elfoglalták, folyamatosan használják. Az intézmény programjaihoz igazodva rendszeresen tartják próbáikat. Az épület kettős funkcióját kihasználva igyekszünk minden korosztály számára érdekes
és tartalmas kikapcsolódási, feltöltődési, ismeretszerzési lehetőséget kínálni.
Ezen kettős cél, az épület jellegéből adódó további lehetőségek, valamint a tervezett programok lehetővé teszik minden korosztály számára kulturált szórakozás lehetőségét.
Az intézményegységben lebonyolításra kerülő fontosabb rendezvények 2018-ban:
-- könnyűzenei és jótékonysági koncertek
-- konferenciák:
-- mesemondó versenyek
-- szavalóverseny
-- táncház
-- játszóházak, vetélkedők
-- filmvetítések
-- ismeretterjesztő előadások
-- élmény- és úti beszámolók
-- író-olvasó találkozók, könyvtári programok
-- terembérleti megállapodások alapján kiadjuk a helyiségeket
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A Karcagi Szimfonikus Zenekar számára rendelkezésre bocsátottunk egy tároló helyiséget,
ahol hangszereiket, kottáikat, eszközeiket elhelyezhetik. Horváth Pál karmester vezetésével az
1. emeleti nagytermet zenekari próbákra heti rendszerességgel veszik igénybe.
A városban működő, és különböző stílusban játszó amatőr zenekarok képviselőivel jó kapcsolatot ápol intézményünk. A 2018-ban az Ifjúsági Házban megrendezett könnyűzenei koncertek
egy részének megszervezése a zenekarok képviselőinek kezdeményezésére jött létre.
Az épületben tartja foglalkozásait a Szikfolt Foltvarró Klub, Kunrózsa Csipkekör és a Sokszínvilág alkotócsoport. Továbbra is helyet biztosítunk a Baba-Mama Klubnak.
2017-ben kereste meg intézményünket – valamint a város vezetését – a túrkevei Korda Vince
Alapfokú Művészetoktatási Intézményén, egy városba kihelyezésre kerülő társastánc szakoktatás kapcsán. A tárgyalások eredményre vezettek, így hosszú távú megállapodás került megkötésre, miszerint az oktatási intézmény kihelyezett tagozataként, délutáni oktatás formájában
tanórai keretben társastáncot tanulhatnak a karcagi fiatalok. Az érdeklődés egyre nagyobb, a
félévi vizsgán már több fiatal vehetett át eredményes bizonyítványt.
A Városi Diák Önkormányzat és az őket segítő Köz-Pont Ifjúsági Egyesület rendszeresen tartja képzései és összejöveteleit az épületben.
Csokonai Könyvtár
A Csokonai Könyvtár a nyilvános könyvtári rendszer része, elkülönített szakmai szolgáltatásokkal. Könyvtárunk általános gyűjtőkörű nyilvános közkönyvtár, amely a gyűjteményeihez, szolgáltatásaihoz való hozzáférést korlátozás nélkül, a lakosság valamennyi szegmensének
igyekszik biztosítani az esélyegyenlőségre törekedve. 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. Fő feladatunk: segíteni a
felhasználóbarát információs társadalom kiépítését – információgyűjtő, feltáró és szolgáltató
munkánkkal folyamatosan gyarapodó dokumentumállományunkkal. A könyvtár Karcag egyetlen nyilvános könyvtáraként fő feladatának tartja, hogy szolgáltatásai révén egyre kedvezőbb
feltételeket biztosítson használói számára a magyar és egyetemes kultúra maradandó alkotásainak megismeréséhez, a folyamatos önműveléshez. Mindenki számára biztosítsa az információhoz való szabad hozzáférést a kultúra, irodalom, gazdaság és tudomány minden területén.
Lehetővé teszi más könyvtárak adatbázisának elérését, az Internet használatát és közhasznú
információs tevékenységet végez. Rendezvényeivel ápolja és őrzi a könyvtári és helyi értékeket,
esélyegyenlőséget kínál szolgáltatásai által a társadalom hátrányos helyzetű rétegei számára. A
gyűjtemény alakítását, az állománygyarapítást a könyvtár típusából, a könyvtári rendszeren belül elfoglalt helyéből adódó követelményeken túl meghatározza a társadalmi és helyi környezet,
ahol tevékenységét kifejti. Minden rendezvényünk esetében fontosnak tartjuk a könyvtárhasználat népszerűsítését, és az olvasási kompetencia fejlesztését. Ezért próbáljuk minden esetben
felhívni látogatóink figyelmét a könyvtár állományában megtalálható dokumentumokra.
Állománygyarapítás
Állománygyarapító munkánkban figyelemmel kell lennünk a város kulturális és oktatási életére, a gazdaság változásaira, a különböző szakmák igényeire, a használók széles körére. A Váro-
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si Könyvtár Karcag egyetlen közművelődési könyvtára. Állományépítésünk kapcsán figyelembe
vesszük az oktatási intézmények speciális igényeit, az országos könyvtári rendszerben elfoglalt
helyünket. Mindezek alapján gyűjtjük:
-- az egyes tudományágakra vonatkozó átfogó tudományos műveket
-- az ismeretközlő irodalmat
-- szépirodalmi, ifjúsági és gyermekirodalmi műveket.
Az állománygyarapítás tervszerűen, kiegyensúlyozottan, a gyűjtőköri szabályzatban előírtak, valamint a könyvtárhasználók igényeinek figyelembevételével történt. Úgy gondoljuk, a
könyvtári szolgáltatás alapja a jól válogatott, jól feltárt, folyamatosan gondozott, a legfrissebb
újdonságokat is tartalmazó gyűjtemény. A dokumentumok fizikai vagy tartalmi elavulása, az olvasói szokások megváltozása következtében fölöslegessé váló dokumentumok nagy száma teszi
szükségessé a tervszerű állományapasztást. Gondos mérlegeléssel kell eldönteni, hogy az adott
dokumentum esetleges egypéldányos archiválása szükséges-e. Az elhasználódott dokumentumok eseti pótlására az olvasók által felajánlott jó állapotú ajándék kötetek szolgálnak. Végezzük
a törlésre kerülő dokumentumok leválogatását és a törlési adminisztrációt.
A beérkező dokumentumok feldolgozása, mint ahogy a megrendelésük, az összes könyvtári
szolgáltató hely számára egy helyen történik. A tulajdonbélyegzővel történő ellátás, nyilvántartásba vétel, bibliográfiai és tartalmi feltárás, raktári jelzet felragasztása után, vagyis feldolgozás
után kerülnek az igényelt dokumentumok az online katalógusban is szereplő lelőhelyükre.
Az Olvasószolgálat dolgozóinak legfontosabb feladata 2018-ban is az új olvasók megnyerése
mellett a régi olvasók megtartása, valamint a felhasználói igények minél teljesebb körű kiszolgálása volt. Ennek érdekében új helyszíneken új olvasói rétegek megnyerését célozták meg a szolgáltatások népszerűsítésével, ezen kívül dokumentumokat kölcsönöztek, kölcsönzési határidőt
hosszabbítottak, a lejárt határidejű, visszahozott dokumentumokat átvették. Az olvasók kéréseit
telefonon és online módon is teljesítették. Kezelték a könyvtári bevételeket és hetente egyszer
elszámoltak vele. Feladatuk a statisztikai adatok folyamatos gyűjtése, összegzése. Részt vettek
a könyvtári rendezvények tervezésében, megvalósításában és lebonyolításában. Naponta több
alkalommal kerestek információt a kollégák és szolgáltattak az érkező kérdésekhez irodalmat.
Könyvtári rendezvények
Arra törekszünk, hogy a különböző korosztályok és olvasói rétegek tetszésének megfelelő,
változatos és igényes képzőművészeti, zenei, irodalmi és ismeretterjesztő rendezvényeket kínáljunk nem csak a regisztrált könyvtárhasználók, hanem minden érdeklődő számára.
-- „Szép Magyar Beszéd” területi verseny
-- Országos Könyvtári Napok
-- Népmese Napja
-- Jégvirágok mesemondó verseny
-- Könyvtáros tanárok szakmai napja
-- Költészetnapi szavalóverseny
-- könyvtári órák
-- könyvbemutatók
-- kiállítások
-- konferenciák
-- vetélkedők
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Minden évben lehetőséget biztosítunk a karcagi írók, szerkesztők számára könyveik bemutatására, értékesítésére. Minden évben törekszünk arra, hogy az intézményünkben internetező gyermekeket megismertessük a biztonságos internetezés szabályaival, ebben nyújtottak
segítséget Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőrkapitányság dolgozói. A több évtizedes hagyományhoz híven megrendeztük a Szép Magyar Beszéd területi fordulóját. A szép kiejtési,
nyelvhasználati versenyen az 5-6. és a 7-8. évfolyamos tanulók mérték össze tudásukat. Évek
óta megrendezzük „Amit szívedbe rejtesz” című költészet napi verses délutánt megemlékezve
József Attila születésnapjára. A gyermekkönyvtárban tartott csoportos foglalkozások, mese- és
versmondó versenyek népszerűek és látogatottak az óvodások és a kisiskolások körében is. A
felső tagozatosok körében az irodalomnépszerűsítést szolgálják az évfordulókhoz kapcsolódó
rendhagyó irodalom órák, a könyvtári órák és az irodalmi pályázatok. Ezen felül könyvbemutatókkal, időszaki kiállításokkal, rendhagyó irodalomórákkal, baba klubbal színesítettük a rendezvénysorozatot. Sokadik alkalommal is megrendezésre került a Jégvirágok mesemondóverseny. Gyerekek és pedagógusok is nagyon várják ezt a szép hagyományokat megélt versenyt.
Ebben az évben is sok szép mesét hallhattak a vendégek, a zsűri tagjai és versenyző gyerekek
hozzátartozói.
DÖK (Karcag Városi Diák Önkormányzat)
A Karcag Városi Önkormányzat által megkötött szerződés szerint, az ifjúság politikai feladatok ellátásában jelentős segítséget kapunk a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület munkatársaitól. Az
iskolai DÖK vezetők továbbképzésével, az iskolai ifjúsági munka segítésével jelentős előrelépést
tudtunk tenni a fiatalok – elsősorban őket is érintő – közösségi tevékenységekbe való bevonásával.
Szepesi Tibor
igazgató
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Györffy István Nagykun Múzeum
Az 1906-ban alapított Györffy István Nagykun Múzeum 2013. január 1-je óta a Karcag Városi
Önkormányzat fenntartásában működő intézmény, amely korábban a Megyei Múzeumi Szervezet tagmúzeumaként működött. Alapvető feladata a műtárgyak gyűjtése, a tárgyi műtárgyi
állomány megőrzése, tudományos feldolgozása és bemutatása. A bemutatás során a hangsúlyt
az ismeretátadásra helyezzük, amelynek legfontosabb színtere az állandó kiállítások mellet az
időszaki tárlatok rendezése. A gyűjtőterületén fellelhető kulturális javak gyűjtése, védelme, nyilvántartása, őrzése, restaurálása, tudományos feldolgozása és publikálása, valamint kiállításokon
és más módon történő bemutatása. Emellett feladata a megye és az ország szakmai és tudományos életében való részvétel, együttműködés hazai és külföldi múzeumokkal, intézményekkel
és szervezetekkel.
Munkánk során a városi, megyei és országos társintézmények mellett a kulturális terület
egyéb képviselőivel, a civil szervezetekkel, illetve az idegenforgalmi ágazattal is szoros kapcsolatokat tartunk fenn.
A múzeum tevékenységi körébe tartozik a Karcagi Hírmondó szerkesztése és kiadása, illetve
a Karcagi Értéktár kezelése is.

I. Az intézményi struktúra, személyi feltételek
1. Intézményi struktúra
A múzeum alapító okirata, ennek értelmében az intézmény keretében működnek az alábbi
telephelyek:
-- Kántor Sándor Fazekasház, Karcag, Erkel Ferenc u. 1.
-- Nagykunsági Tájház, Karcag, Jókai u. 16.
-- Orvos- és Patikatörténeti Kiállítás, Karcag, Széchenyi sgt. 45.
-- Szélmalom, Karcag, Vágóhíd út 22.
-- Karcagi Hírmondó Szerkesztősége, Karcag, Bajcsy-Zsilinszky u. 6.
-- Györffy István Nagykun Múzeum raktára, Karcag, Fürdő út 14.
2. Személyzeti helyzet
A Györffy István Nagykun Múzeum6 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős munkatárs
dolgozik az alábbi megoszlásban: 1 fő néprajzkutató (múzeumigazgató), 1 fő művelődésszervező, 1 fő múzeumpedagógus, 1 fő gyűjteménykezelő, 1 fő teremőr, 1 fő takarító, 1 fő részmunkaidős takarító-hivatalsegéd.
A zökkenőmentes nyitva tartás és folyamatos látogathatóság megtartása érdekében a múzeumban és a kiállítóhelyeken a teremőri, illetve gondnoki feladatok ellátására 1 fő hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatásban részt vevő munkatársat alkalmaztunk.
Karcagi Hírmondó Szerkesztőségében pedig 3 főállású munkatárs dolgozik: 1 fő főszerkesztő,
1 fő újságíró, 1 fő adminisztrátor. A lap emellett 3 fő külsős munkatársat foglalkoztat.
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II. Szolgáltatási feladataink
1. Közönségkapcsolatok
Ismeretterjesztő előadások, konferenciák
2015-ben a Magyar Tudomány Napjához és a Múzeumok Őszi Fesztiváljához kapcsolódóan
az I. világháború eseményeire emlékező előadásokat szerveztünk.
2016-ban a „Rákosi börtönei” című időszaki kiállításhoz kapcsolódóan tartottunk rendkívüli
történelem órákat.
2017-ben a „3276 Expedíciós nap – Balázs Dénes geográfus” emlékére az érdi Magyar Földrajzi
Múzeum által rendezett kiállításhoz kapcsolódóan előadást szerveztünk, amelynek keretében
dr. Kubassek János főigazgató beszélt a Földrajzi Múzeum egykori alapítójának életéről és kutatásairól.
Ugyancsak 2017-ben a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sportközpont és Könyvtár közreműködésével előadást szerveztünk a könyvtárban, amelyen a „Hadifogoly sírok a Kaukázusban” című
kutatási beszámoló hangzott el
2018-ban „Kunok, jászok, hajdúk, szabad népek történeti – kulturális örökségük” címmel történeti, néprajzi és muzeológiai konferenciát szerveztünk a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karával közösen a Városháza dísztermében.
2. Köznevelési hasznosítás
Intézményünkben az iskolai oktatásba illeszthető összetett múzeumpedagógiai foglalkozásokat
szerveztünk, melyek a múzeum állandó kiállításának tematikus egységeihez kapcsolódtak. Ennek
során egy változatos, dinamikus programkínálatot állítottunk össze, melyet a pedagógusok minél
célirányosabban építhetnek be a kötelező iskolai, elsősorban a hon- és népismeret, a vizuális kultúra, a magyar irodalom, történelem órák tananyagába. A kidolgozás során széleskörű pedagógiai
módszerek kerültek előtérbe, melyek alkalmazására az iskolai órák keretén belül nem, vagy csak
ritkán nyílik lehetőség, mégis színesítik, megkönnyítik az iskolai tananyag megértését. 2016-ban a
„Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására” című pályázaton múzeumunk 2,5 millió forintot
nyert, amelynek felhasználása 2016 és 2017. években megtörtént. A támogatás összegét elsősorban
a múzeumpedagógiai programok anyagköltségeire fordítottuk, de ebből a pályázati pénzből készíttettünk el több hosszú távon is használható segédeszközt is, mint például a múzeumi „Felfedező
– Feladatlap” című füzetet, amely komplex módon dolgozza fel az állandó kiállítás anyagát, játékosan vezeti át a résztvevőket a múzeum terein elmélyítve és észrevétlenül rögzítve ismereteiket.
Intézményünkben az iskolai oktatásba illeszthető összetett múzeumpedagógiai foglalkozásokat szerveztünk, melyek a múzeum állandó kiállításának tematikus egységeihez kapcsolódtak.
Ennek során egy változatos, dinamikus programkínálatot állítottunk össze, melyet a pedagógusok célirányosan építhetnek be a kötelező iskolai, elsősorban a hon- és népismeret, a vizuális
kultúra, a magyar irodalom, történelem órák tananyagába.
Az elmúlt négy évben számos alkalommal szerveztünk múzeumpedagógiai foglalkozásokat
a helybéli iskolák és óvodák csoportjainak. A helyi iskolás csoportok nyári, napközis tábor keretén belül is ellátogattak a Györffy István Nagykun Múzeumba. A kiállítás termei, tematikus
egységei, valamint a Nagykunsági Tájház és a Kántor Sándor Fazekasház udvara egy-egy megállót jelentettek a nap folyamán.
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Múzeumok Éjszakája
2018 júniusában a Györffy István Nagykun Múzeum először csatlakozott az immár 15 éves
Múzeumok Éjszakája című országos programhoz. Ennek keretében 14 órától folyamatosan kézműves foglalkozásokat (csipkeverés, kunhímzés, vesszőfonás) szerveztünk gyermekeknek és
az érdeklődő felnőtteknek. A program szerint kétóránként ingyenes tárlatvezetést tartottunk,
majd a program zárásaként a látogatók megkóstolhatták a múzeum épülete mellett készített
slambucot is.
3. Hozzáférés
A múzeum kutatási szabályzata értelmében fogadjuk a tudományos kutatókat, illetve a segítséget, útmutatást igénylő szakdolgozatírókat, helytörténészeket, akiknek kutatási és konzultációs lehetőséget biztosítottunk a szakterületüknek megfelelően.
A Györffy István Nagykun Múzeum rendelkezik könyvtárral is, amely szakkönyvtárként működik, az itt található könyvek és dokumentumok pedig csak helyben használhatók.
Múzeumunk 2013 óta rendelkezik saját honlappal, amely a www.karcagimuzeum.hu címen
érhető el. A honlapunkon elérhető információkat folyamatosan frissítjük, karbantartjuk. Így a
honlapon az aktuális kiállításaink mellett megjelennek a fontosabb programjainkról szóló beszámolók is.
A Györffy István Nagykun Múzeum rendelkezik saját facebook-fiókkal is, amelyen szintén
megjelennek a múzeummal kapcsolatos friss információk. Ennek látogatottsága hasonlóan alakul a múzeumi honlaphoz.
4. Karcagi Hírmondó Szerkesztősége
A Karcagi Hírmondó fő feladata, hogy informálja Karcag lakóit a legfontosabb városi történésekről, az önkormányzati munkáról. Az ingyenes önkormányzati hetilapnak évente 42 száma
jelenik meg.

III. Kiállítási tevékenység
A múzeum egyik legfontosabb feladata, hogy a kutatási eredményeket, illetve az összegyűjtött
kulturális javakat állandó, illetve időszaki kiállítások keretében bemutassa. E tevékenysége egyben az ismeretterjesztés egyik legfontosabb terepe is.
1. Állandó kiállítások
Györffy István Nagykun Múzeum
„A kunok öröksége – Népélet a Nagykunságban” címmel 2012-ben nyílt meg az új állandó
kiállítás, amely a közel negyven éven keresztül látható “Nagykunsági Krónika” című állandó
kiállítást váltotta fel.
Az állandó kiállításunkhoz papíralapú kiállításvezető készült magyar és angol nyelven. A rövidített papíralapú változat orosz, német és francia nyelven is olvasható. Az idegen nyelvű változatok árus forgalomba nem kerültek.
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Kántor Sándor Fazekasház
A 2013-ban az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Kubinyi Ágoston Program sikeres pályázatának köszönhetően a kiállítóhely kiállítását felújítottuk, így az minden évben május
1-től szeptember 30-ig naponta látogatható.
Nagykunsági Tájház
A 2015-ben az EMMI által kiírt Kubinyi Ágoston Program sikeres pályázatának köszönhetően a tájház, illetve kiállítása megújult, így a kiállítóhely azóta minden esztendőben május 1-től
szeptember 30-ig látogatható.
Szélmalom
A kiállítóhelyként szolgáló, a gabona feldolgozását bemutató műemlék szintén minden esztendőben május 1-től szeptember 30-ig látogatható. Az épület halaszthatatlan felújítása 2019. év
folyamán megindult.
Orvos- és Patikatörténeti Kiállítás
Az egykori Scholcz patikában berendezett kiállítás előre bejelentett csoportok számára egész
esztendőben megtekinthető.
Kövesdaráló
A Kisújszállási út és a Kerekes István utca sarkán álló műemlék Kövesdaráló és Malomtörténeti Kiállítás ugyan nem a múzeum kezelésében működő kiállítóhely, a múzeum azonban
szakmai segítséggel támogatja azt. A kiállítás egész évben látogatható.
2. Időszaki kiállítások
Az állandó kiállítások kiegészítéseként a múzeum évente 3-4 alkalommal időszaki kiállításokat is szervez. Ezek célja egyrészt az állandó tárlatok kiegészítése, másrészt egyéb tematikájú
információk bemutatása, közlése.
2015-ben megvalósult időszaki kiállítások:
-- Czupp Pál fafaragó népi iparművész kiállítása – január - március.
-- Szabó Antónia néprajzi fotói – március - május.
-- „A szabadságért harcoltak” (huszártörténeti kiállítás) – május - június.
-- „Élet a pusztán” néprajzi időszaki kiállítás – június - augusztus.
-- Emlékképek az I. világháborúból – augusztus 18 - október 24.
Ugyancsak 2015-ben szerveztük meg a Hagyományok Házával közösen a XIII. Alföldi Fazekas
Triennálét, amelynek a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár adott otthont.
2016-ban rendezett időszaki kiállítások:
-- Rákosi börtönei – február – április.
-- dr. Kenyeresné Z. Ágnes festőművész kiállítása – május – június.
-- Szűcs Judit fazekas, népi iparművész kiállítása – június – augusztus.
-- „Gyökerek és szárnyak”, Vargáné Györfi Erzsébet kiállítása – augusztus – november.
-- „Eleink élete - A munka” - fotókiállítás – december – 2017. január.
Ugyancsak 2016-ban a kiskunfélegyházi Kiskun Múzeumban rendeztünk időszaki kiállítást
„A Nagykunság népművészete” címmel.
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2017-ben rendezett időszaki kiállítások:
-- „Eleink élete” - fotókiállítás – 2016. decembertől – 2017. március.
-- Torok Sándor festőművész emlékkiállítása – március – május.
-- „Lótartás a Kiskunságban” - fotókiállítás – május. – augusztus.
-- „3276 Expedíciós nap – Balázs Dénes geográfus” az érdi Magyar Földrajzi Múzeum alapítójára emlékező kiállítás – augusztus – október.
-- „Félezer év térképei” – Maps ex media mille annis: régi térképek, régi útikönyvek – november – 2018. január.
2017-ben más múzeumunk más településeken, más múzeumokban is rendezett időszaki kiállítást:
Esztergom, Dzsámi Múzeum
-- Kántor Sándor és tanítványai (ifj. F. Szabó Mihály és Sz. Nagy István) munkásságát bemutató kiállítás – augusztus – szeptember.
Budapest, Magyar Mezőgazdasági Múzeum
-- „A Nagykunság népművészete” című kiállítás pedig szeptemberben volt látogatható.
2018-ban a múzeumban rendezett időszaki kiállítások:
-- „Szódavíz – egy magyar kultuszital” fotókiállítás – február – március.
-- „Tisza – völgy vizes múltja és jelene”– március. – április.
-- 100 híres magyar – Somogyi Győző festményei – május –augusztus.
-- „Wiener Fotografien Walzer” - fotókiállítás – augusztus – november.
-- „Eleink élete - A szórakozás” - fotókiállítás – november – 2019. február.
2018-ban a Karcag Városi Polgármesteri Hivatal udvarán - az ötvenes évekbeli kitelepítésekre
emlékezve mutattuk be a Nemzeti Emlékezet Bizottságának „Sorsfordítás” címmel rendezett
vándorkiállítását.
3. Összes látogatószám
Mutatók

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

Összes látogatószám

7.779 fő

8.818 fő

8.848 fő

8.965 fő

356 fő

432 fő

894 fő

910 fő

Kedvezményes árú jegyet vásárló

1.443 fő

1.367 fő

1.061 fő

1.757 fő

Ingyenes

5.980 fő

6.173 fő

6.893 fő

6.298 fő

Diák látogatók

2.458 fő

3.600 fő

3.398 fő

3.465 fő

8%

5%

8%

7%

ebből: Teljes árú jegyet vásárló

Ebből külföldi látogatók
(becsült százalék)
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V. Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartás
1. Gyarapítás
A múzeumi gyűjtemények gyarapítása nagyrészt függ a pénzügyi helyzetünktől, illetve az
esetlegesen megjelenő pályázatokon való részvételtől.
2018-ban a múzeum tárgyi gyűjteményébe vétel során közel 800 db gipszből készült cserépkályhacsempe forma került.
2016-ban a múzeum fotógyűjteményébe az „Eleink élete – A munka” című fotópályázat keretében ajándékozás útján 350 db fénykép digitális másolata került a múzeum gyűjteményébe.
2017-2018-ban fotógyűjteményünk az „Eleink élete – A szórakozás” című fotópályázat keretében ajándékozás útján 200 db fénykép digitális másolatával gyarapodott.
2. Nyilvántartás
Az elmúlt években a múzeum munkatársai megkezdték és folytatták a műtárgyi állomány
revízióját. A revízió során az ellenőrzött műtárgyak aránya elérte a teljes műtárgyállomány közel 83 %-át. A teljes befejezés a múzeumi műtárgyraktár végleges helyének és raktári rendjének
kialakítását követően várható.
3. Gyűjteményi hozzáférés
A múzeumi tárgygyűjtemény jelenleg nem akkreditált programmal készített adatbázis keretében digitálisan is elérhető. Jelenleg a múzeumok számára kötelezően meghatározott digitális
hozzáférés kialakításának előkészítésének folyamata zajlik.

VI. Tudományos kutatás
A múzeum alapfeladatai közé tartozik a tudományos kutatás, amely alapját képezi az időszaki
kiállítások mellett a múzeumpedagógiai programok megvalósításának is. A Györffy István Nagykun Múzeum munkatársai az elmúlt évek során és jelenleg is számos egyéni és csoportos témában
folytatják tudományos kutatásaikat. Fontosabb kutatási témáink közé tartozik a nagykunsági, karcagi kisipar, kézművesipar története, illetve a kunsági népművészet kutatása. E kutatás keretében
elkészült Kántor Sándor Kossuth-díjas fazekas és tanítványai, ifj. F. Szabó Mihály és Sz. Nagy István munkásságát ismertető 10 íves kézirat, amelynek kiadásra való előkészítése jelenleg is zajlik.
Ugyancsak levéltári kutatásokat folytatunk Karcag és a Nagykunság 1876 és 1944 közötti történetével kapcsolatosan, illetve a karcagi értelmiségiek és a népbírságok témakörében.
Tudományos kutató munkánkat segítendő konferenciákat szervezünk a Debreceni Egyetem
Bölcsészettudományi Karával közösen. E konferenciák anyagát pedig a múzeum saját sorozatában, a múzeum Nagykunsági Füzetek című sorozatában meg is jelentetjük.

VII. Műtárgyvédelem
A múzeum ugyancsak fontos alapfeladata a gyűjteményében őrzött műtárgyak megőrzése,
folyamatos karbantartása, restaurálása. A Györffy István Nagykun Múzeum jelenleg nem rendelkezik szakképzett restaurátorral, a műtárgyvédelmi feladatokat műtárgyvédelmi megbízottal
látjuk el, akinek feladata, hogy rendszeres szakmai kapcsolatot tartson a szolnoki megyei hatókörű városi múzeum restaurátorival, szükség esetén kérje azok szakmai segítségét.

453

Az évek során a tájházainkban (Kántor Sándor Fazekasház, Nagykunsági Tájház) és a Szélmalomban bemutatott műtárgyaink tisztítása, előzetes műtárgyvédelmi kezelése is megtörtént.

VIII. Szakmai és társadalmi kapcsolatok
1. Kapcsolatok helyi intézményekkel és civil szervezetekkel
A Györffy István Nagykun Múzeum a helybeli intézményekkel, a Déryné Kulturális, Turisztika, Sport Központ és Könyvtárral, emellett a város iskoláival és óvodáival jó szakmai kapcsolatokat ápol. A helyi civil szervezetek közül munkakapcsolattal rendelkezünk a Nagykun
Városvédő Egyesülettel, a Kováts Mihály Baráti Társasággal, a Kunszövetséggel. A Nagykunsági
Népművészek Egyesületének székhelye a múzeum.
2. Múzeumi szakmai kapcsolatok
Intézményünknek a megyebeli múzeumok közül elsődlegesen a szolnoki Damjanich Múzeummal, a túrkevei Finta Múzeummal, a mezőtúri Túri Fazekas Múzeummal van rendszeres
munkakapcsolata. Ugyancsak jó munkakapcsolattal rendelkezünk a kiskunhalasi Thorma János
Múzeummal és a kiskunfélegyházi Kiskun Múzeummal. Jól működő szakmai kapcsolataink
kiterjednek a régió - a Hajdú-Bihar megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - múzeumaira
is. Együttműködésünk a múzeumi munka több területére is kiterjed, így például a kiállítások
vándoroltatására, illetve műtárgyak kölcsönzésére.
A régiós kapcsolataink mellett jelentős a szakmai kapcsolatunk a Néprajzi Múzeummal, illetve a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeummal. Emellett más vidékek (Pest, Bács-Kiskun
és Csongrád megyék) múzeumaival is. Országos szakmai kapcsolataink mélyítését szolgálja és
szakmai érdekvédelmünket segíti, hogy múzeumunk tagja a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének (MVMSZ).
3. Kapcsolatok vidéki civil szervezetekkel
A vidéki civil szervezetek közül jó a munkakapcsolatunk a Magyar Néprajzi Társasággal, a
Pulszky Társaság Múzeumi Egyesülettel, a gyomaendrődi Kállai Ferenc Népfőiskolai Társasággal és a Jászkun Kapitányok Tanácsával.
4. Kapcsolatok egyetemekkel
Jó szakmai kapcsolatokkal rendelkezünk a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karával,
amellyel közösen szerveztünk tudományos konferenciát 2018 márciusában Karcagon. A konferencia anyagát 2019-ben önálló kötetben jelentetjük meg.
Ugyancsak jó szakmai kapcsolatunk van az ELTE Néprajzi Tanszékével.
5. Társadalmi tisztségek
A múzeum igazgatója, dr. Nagy Molnár Miklós az MTA köztestületi és a Magyar Néprajzi
Társaság tagja. Emellett tagja a Tájkutató Alapítvány kuratóriumának, a gyomaendrődi Kállai
Ferenc Népfőiskolai Társaság kuratóriumának. Mindezek mellett a Magyar Vidéki Múzeumok
Szövetsége Felügyelő Bizottságának is tagja.
dr. Nagy Molnár Miklós PhD
múzeumigazgató
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Mellékletek

A Kántor Sándor és tanítványai című kiállítás részlete
az eszteregomi Dzsámi Múzeumban-2017.

Czupp Pál kiállításának megnyitója a múzeumban-2015.
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Félezer év térképei – Maps ex media mille annis régi térképek, régi útikönyvek - című kiállítás
megnyitója-2017.

Györfi Erzsébet kiállításának megnyitója-2016.
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