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Bevezető
Karcag város az Észak-alföldi régióban, azon belül Jász-Nagykun-Szolnok megyében található.
A megye negyedik legnépesebb városa, Szolnok, Jászberény és a csak pár száz lakossal többel
rendelkező Törökszentmiklós után. A megye keleti részén (közigazgatásilag szomszédos HajdúBihar megyével, három megye határán), Szolnok és Debrecen között félúton, tőlük mintegy 60
km fekszik. A Nagykunság fővárosa és egyben kapuja is. Jellegzetesen síkvidéki, alföldi
nagyterületű település, mezőváros. A város közigazgatási területének alig több mint 4%-a
belterület, amely nagyrészt beépített, ezért Karcag népsűrűsége igen alacsony (55,68 fő/km²). A
település vasúton a Budapest-Szolnok-Debrecen fővonalon, közúton pedig a 4. sz. főúton érhető
el.
A városnak 2015-ben speciális, regionális fontosságú szerepe az elektronikus és műanyag
hulladékok feldolgozására, újrahasznosításra alapozott zöldipara tekinthető. A város megyei
jelentőségét pedig az mutatja, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megye területfejlesztési koncepciója
a települést a tiszántúli mezővárosok, Nagykunság - Tisza-tó térség kiemelt tagjaként definiálja,
nevesíti. Megyei szerepkörét a város kórháza, középiskolái (Szentannai Sámuel Gimnázium,
Szakközépiskola és a Varró István Szakiskola, Szakközépiskola) adják. A település meghatározó
része lakóterület, amely jellemzően kertvárosias, a peremterületeken telkes, családi házas
beépítésű, falusias jellegű, de többemeletes lakóépületek is vannak elsősorban a
városközpontban, illetve a kórház melletti lakótelepen.
A Karcagi járás öt településéből három (Karcag, Kisújszállás, Kenderes) városi jogállású,
Kunmadaras nagyközség, míg Berekfürdő község. Karcag, a róla elnevezett járás egyedüli, és
funkcionálisan teljes értékű központja. Karcagon érhetők el a járás települései számára releváns
járási hivatalok, továbbá az egészségügyi (kórház), közoktatási, kulturális szolgáltatások. A járási
településeken élők, illetve a vállalkozások Karcagon megfelelő színvonalon elérik mindazon
lakossági és üzleti szolgáltatásokat, amelyek a mindennapi élethez és működéshez
szükségesek.
A várost érintő egyik legkedvezőtlenebb folyamat a demográfiai helyzet alakulása. A
népességfogyás üteme megyei viszonylatban is a legmagasabbak közé tartozik. A lakosság
elöregedése révén egyre kevesebb a szülői korú fiatal, ráadásul jelentős részük elvándorol.
Karcagon 1990-2013 között 10,2%-al csökkent a népesség száma, ezen belül 2001 és 2013
között 9%-al, ami a kedvezőtlen tendencia súlyosbodását jelzi. A népességfogyás elsődleges
eleme a természetes fogyás, de sajnos a vándorlási egyenleg is erősen negatív értéket mutat.
Karcag lakosságának közel 15%-a szegregációval érintett területen lakik. A városban 4 db
szegregált terület került beazonosításra.
Karcag város gazdasága valódi térségi központ. Ipari Parkjának és mezőgazdasági alapanyag
termelésre épülő élelmiszer- és feldolgozóiparának munkahelyei révén jelentős a szerepe van a
térségi foglalkoztatásban. A város gazdasága – élén az iparral – ugyan stabil lábakon áll és
prosperáló, de az igazán nagy hozzáadott értéket előállító, tudásigényes, magas szintű K+F+I
tevékenységet és csúcstechnológiát alkalmazó „zöld” iparág vállalkozásai csak az elmúlt
években jelentek meg. Elsőként a RecyPet Hungária Kft. említhető, ahol a PET műanyaghulladék
újrahasznosítás kapcsán jött létre egy innovációs központ, kutatási bázissal megtámogatva. A
zöldipar másik fontos városi letéteményese az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft., mely cég, az
országban egyedülálló módon, komplex rendszerben hasznosítja az elektromos és elektronikai
berendezéseket. (A Debreceni Egyetemen mezőgazdasági és élelmiszeripari kutató és fejlesztő
központja, ugyan szellemi központ, de közvetlenül nem kapcsolódik a termeléshez.)
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Karcag természeti értékekben gazdag, a Hortobágyi Nemzeti Park déli kapuja. A város mélyebb
fekvésű területei belvíz veszélyeztetettek. A városban kevés a minőségi szálláshely, csupán a 46
férőhelyes Nimród**** Bioszálloda képviseli ezt a magas színvonalat. Turizmus szempontjából az
Akácliget Gyógy- és Strandfürdő kiemelt fejlesztése volt az elmúlt időszak legfontosabb eleme,
de fürdőnek komoly versenytársai vannak a térségben (Berekfürdő, Hajdúszoboszló, Túrkeve,
szezonálisan a Tisza-tó).
Karcag Város Önkormányzatának működőképességét, a likviditásának folyamatosságát sikerült
fenntartani, folyamatosan biztosítani.
A Megalapozó vizsgálat tartalmi követelményeit tartalmazó jogszabályban meghatározott
vizsgálati alfejezetek némelyike (1.14.1.2.; 1.14.5.1-4., illetőleg az 1.14.6. fejezet egyes alpontjai)
nem szerepel a megalapozó vizsgálatban. E pontok a vonatkozó kormányrendelet értelmében
elhagyhatók vagy összevonhatók. Az egyes alfejezetek elhagyásának indokai Karcagon:
az adott alfejezethez kapcsolódó információ, adat nem releváns, nem
értelmezhető, nem áll rendelkezésre;
szakmai megfontolásból és a szakterületen belüli koherens kapcsolatok miatt az
adott fejezet alfejezetekre történő bontása nem volt célszerű, azaz az alfejezet
tartalma megjelenik a fejezet egészében;
a stratégiakészítés szempontjából nem volt releváns;

ITS Konzorcium

Karcag város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata

HELYZETFELTÁRÓ – HELYZETELEMZŐ – HELYZETÉRTÉKELŐ
MUNKARÉSZEK

1

10

Helyzetfeltáró munkarész

1.1 Településhálózati összefüggések és térségi
kapcsolatok, a város helye a településhálózatban
Településhálózat

1.1.1

A település térségi szerepe

Karcag város az Észak-alföldi régióban, azon belül Jász-Nagykun-Szolnok megyében található A
megye negyedik legnépesebb városa, Szolnok, Jászberény és a csak pár száz lakossal többel
rendelkező Törökszentmiklós után. A megye keleti részén (közigazgatásilag szomszédos HajdúBihar megyével, három megye határán), Szolnok és Debrecen között félúton, tőlük mintegy 60
km fekszik. A Nagykunság fővárosa és egyben kapuja is. Jellegzetesen síkvidéki, alföldi
nagyterületű település, mezőváros.
Karcag regionális szerepe: A városnak 2015-ben speciális, regionális fontosságú szerepe az
elektronikus és műanyag hulladékok feldolgozására, újrahasznosításra alapozott zöldipara
tekinthető. Ugyanakkor említésre érdemes a város közigazgatási területét jövőben érintő, M4
gyorsforgalmi út regionális elérhetőséget javító jelentősége, mert az M4 (Szolnok-SzajolTörökszentmiklós-Kisújszállás-Karcag) kiépülésével a Szolnoki térség dinamikus fejlődés
továbbgyűrűzik a Nagykunság irányába.
Karcag megyei és térségi szerepköre: A város megyei jelentőségét mutatja, hogy JászNagykun-Szolnok megye területfejlesztési koncepciója a települést a tiszántúli mezővárosok,
Nagykunság - Tisza-tó térség kiemelt tagjaként definiálja, nevesíti. Karcag tipikus középváros,
járási székhely, alföldi mezőváros, amelynek csak néhány területen van regionális és megyei
szerepköre. Ilyen például a város kórháza, középiskolái (Szentannai Sámuel Gimnázium,
Szakközépiskola és a Varró István Szakiskola, Szakközépiskola). A város megyei jelentőségét
mutatja, hogy a Nagykunság kapujaként, a zöldiparra alapozott fejlődési pólusként jelenik.
A Karcagi járás öt településéből három (Karcag, Kisújszállás, Kenderes) városi jogállású,
Kunmadaras nagyközség, míg Berekfürdő község. A járás urbanizációs indexe, vagyis a városi
lakosság aránya 84,8%, ami igen magas, de az alföldi járásokra jellemző érték. Karcag
lakossága 47,6%-a a járás összlakosságának, azaz jelentős súlyú járásközpont.
Karcag, a róla elnevezett járás egyedüli, és funkcionálisan teljes értékű központja, de Kisújszállás
is a járás fontos funkcionális pólusa pl. középfokú oktatása révén. Karcagon érhetők el a járás
települései számára releváns járási hivatalok, továbbá az egészségügyi (kórház), közoktatási,
kulturális szolgáltatások.
Karcag város gazdasága szintén valódi térségi központként működik a járási települések
szempontjából. Jelentős a foglalkoztatásban betöltött szerepe (elsősorban ipari munkahelyek). A
járási településeken élők, illetve a vállalkozások Karcagon megfelelő színvonalon elérik mindazon
lakossági és üzleti szolgáltatásokat, amelyek a mindennapi élethez és működéshez
szükségesek.
A város az országos területi hierarchiában alsó-középszintű központnak számít.
Karcag város további térségi jelentőségét emelheti, a jelenleg kevésbé kihasznált turisztikai
potenciálja, a minősített gyógyvízzel rendelkező városi Akácliget Gyógy- és Strandfürdő. Meg kell
jegyezni azonban a szűkebb térségben is több gyógy- és termálfürdő elérhető, akik komoly
versenytársak (pl. Berekfürdő).
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táblázat: A Karcagi járás települései
Település

Karcag
Kisújszállás
Kenderes
Kunmadaras
Berekfürdő
Összesen

jogállás

terület (ha)

népesség (fő)

járásszékhely, város
város
város
nagyközség
község
-

36 863
20 527
11 124
15 355
1 857

20 380
11 384
4 546
5 500
1 026
42 836

Forrás: KSH, 2012

Karcag város térségi kapcsolataiban és a településhálózatban elfoglalt szerepében a 2008-as
IVS készítése óta jelentős változás nem történt. Ennek oka, hogy sem megyei, sem regionális,
sem pedig helyi szinten nem történtek olyan térszerkezeti beavatkozások, amelyek a
térkapcsolatokat radikálisan befolyásolták volna. Egyedül a kistérség mellett megjelent járás
tekinthető változásnak, de ez is csak adminisztrációs, közigazgatást módosító beavatkozás volt.
Karcag valós településhálózati szerepköre megmaradt és ugyanazon településekre terjed ki.
Fontos, hogy a járások tehát nem felváltották a kistérségeket, mert azok megmaradtak a
statisztikai NUTS IV szintjeként. Törökszentmiklós esetében a járás és a kistérség területe
azonos, de ez nem törvényszerű országos kitekintésben.
1.

térkép Karcag átnézeti térképe

Forrás: Google maps, 2015

1.1.2

A település vonzáskörzetének és funkciónak bemutatása,
elemzése

Az előző fejezetben bemutatott ingázási szokások jól megrajzolják azon települési kapcsolatokat,
melyek vagy a munkahely, vagy iskolába járás kapcsán, napi szinten fennállnak. Ez alapvetően a
vonzáskörzet határait is többé-kevésbé meghatározza, de természetesen Karcag járásközponti
funkciójából származó közigazgatási, kereskedelmi, szolgáltatási szerepköre a vonzáskörzet
határait módosítják, hiszen az eseti bejárás oka számos lehet és az nagyobb település körre
terjed ki, mint a szigorúan vett járás.
Karcag járási székhely vonzáskörzete – a fenti speciális, illetve néhány megyei vonzáskörzetű
eseteket leszámítva – döntően a járás településeire terjed ki. Ez elsősorban a város középfokú
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ellátó intézményeit, illetve foglalkoztató hatását jelenti, illetve a térségben a különféle lakossági
szolgáltatások, kiskereskedelem stb. a városban érhető el a legmagasabb színvonalon és
kínálattal, amely ebbéli funkciójában is erősíti a várost.
A város társadalmi-gazdasági szerepkörének, a településhálózatban betöltött funkciójának
megítélésben segít az ingázás sajátosságainak megismerése. A napi szintű munkahelyekre,
közintézményekbe történő ingázás döntően megyén belüli zajlik.
A városba bejárás főbb jellemzői:
-

az otthonát napi gyakorisággal elhagyók száma: 1319 fő, ebből karcagi munkahelyre
járó 808 fő, míg oktatási-nevelési intézménybe járó 511 fő; Fontosabb, 30 fő fölött
„küldő” települések (kiemelve a 100 fő fölöttiek): Berekfürdő, Bucsa, Debrecen (zömmel
munkahelyre jönnek), Kenderes, Kisújszállás (zömmel munkahelyre jönnek),
Kunhegyes, Kunmadaras, Püspökladány (zömmel munkahelyre jönnek),
Tiszaszentimre; Zárójelben, hogy miért jön Karcagra, ahol nincs zárójel, ott nincs
markán különbség a munkahely és iskola között.

A városból eljárás főbb jellemzői:
-

karcagi otthonát napi gyakorisággal elhagyók száma: 1361 fő, ebből más település
munkahelyére járó 793 fő, míg oktatási-nevelési intézményébe járó 568 fő; Fontosabb,
40 fő fölött „fogadó” települések: Debrecen (többség iskolába megy), Szolnok,
Kisújszállás, Berekfürdő (többség dolgozni megy), Püspökladány (többség dolgozni
megy); Zárójelben, hogy miért megy el Karcagról, ahol nincs zárójel, ott nincs markáns
különbség a munkahely és iskola között.

Az ingázási szokások azt mutatják, hogy szinte ugyanannyian hagyják el a város naponta, mint
ahányan bejárnak.
2.

táblázat Karcag város térségi szerepkörrel rendelkező legfőbb funkciói

Funkció megnevezése

Funkcióhoz kapcsolódó
vonzáskörzet

Foglalkoztatás
Köznevelési-Közoktatási intézmények
Egészségügyi szolgáltatások
Kultúra-közművelődés
Szolgáltatások, kiskereskedelem
Szórakozás-rekreáció
A város gazdag és aktív sportélete

Megyei-Járási-Városi
Megyei-Járási-Városi
Megyei-Járási-Városi
Járási-Városi
Járási-Városi
Járási-Városi
Járási-Városi

Forrás: helyi adatközlés

A funkcionális vonzáskörzet tehát kétszintű, mert túlmutat a járási határokon és megyei hatással
is bír.
A település közigazgatási területe összesen 38 500 ha és 7 598 m2, ebből belterület 1 284 ha és
2449 m2, külterület 37 216 ha és 5 149 m2. A terület megoszlása a művelési ágak szerint:
halastó 0,7 %, termő terület 85,9 %, kivett 14,1 %. A termő területek kétharmada szántó, de nagy
arány gyep (legelő és rét) is. A város közigazgatási területének alig több mint 4%-a belterület,
amely nagyrészt beépített, ezért a népsűrűség igen alacsony (55,68 fő/km²).
A település meghatározó része lakóterület, amely jellemzően kertvárosias, a peremterületeken
telkes, családi házas beépítésű, falusias jellegű, de többemeletes lakóépületek is vannak
elsősorban a városközpontban, illetve a kórház melletti lakótelepen.
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ábra JNSZ megye vonzáskörzeteinek minősítése klaszter-elemzéssel

Forrás: A hálózatfejlesztési igényeket befolyásoló társadalmi, gazdasági mutatók statisztikai elemzése, 2015

Az elemzés1 alapján Karcag középfokú ellátási körzetként, és átlagos vonzáskörzetként
azonosított.

A forrásként megjelölt háttértanulmány elemzésének két fő iránya, egyrészt a települések gazdasági és
társadalmi jellemzők alapján homogén csoportokba sorolása, másrészt a települések (köz)intézményi és
kereskedelmi, szolgáltatási ellátottságát, idegenforgalmát és a központi települések elérhetőségét leíró
mutató meghatározása, valamint e mutatók közötti összefüggések feltárása volt.
1
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1.2 Területfejlesztési dokumentumokkal való
összefüggések vizsgálata
1.2.1

Kapcsolódás az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési
Koncepcióhoz (OFTK)

Az OFTK megállapítása, hogy a térszerkezet átalakulásának nyertesei a nagyobb városok, a
jelentősebb és versenyképesebb vidéki városok – különösen a nagyvárosok –, melyek
szigetszerűen emelkednek ki környezetükből. Ez részben Karcag esetében is értelmezhető.
Karcag, mint jó mezőgazdasági adottságú terület jelenik meg a funkcionális térségek
bemutatásánál, de nem tartozik egyik gazdasági-technológiai magterülethez sem.
2.

térkép OFKT – Funkcionális térségek

Forrás: OFKT

Ugyanakkor sajátos megközelítésben kerül megemlítésre, hogy a roma népesség térszervező
erővé vált olyan járásokban, településeken, ahol az országos átlagot kétszeresen meghaladó a
roma népesség aránya – ez Karcag járásra is igaz. Emellett ezen térségeket hangsúlyosabban
jellemzi a foglalkoztatás-hiányosság, illetőleg a szociális segélyben részesítettek magas aránya.
Az egészségügyi és szociális helyzet mellett ezen térségekben még kritikusabbá vált a
közbiztonság is, és ez tartós társadalmi feszültséghez vezetett.
Az OTFK városhálózati térképén Karcag, mint „Egyéb térszerkezeti szempontból jelentős hazai
város” kategóriában jelenik meg. Sajátos módon magányos szigetvárosként jelenik meg a
Nagykunságban, viszonylag távol az agglomerálódó nagyvárosi térségektől (Debrecen, Szolnok).
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térkép OFKT – Városhálózat

Forrás: OFKT

Területpolitikai irányok és teendőknél új területfejlesztési megközelítések alkalmazása javasolt,
ahol a valós térszerveződéseket követő beavatkozási alapegységeket és területi középszintet kell
kijelölni a fejlesztések számára. A területi fejlesztések alapegységei a városok és a vidéki
térségek együttműködésére épülő, a várost és vonzáskörzetét magában foglaló várostérségek
lesznek.
1.2.2

Kapcsolódás a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Területfejlesztési
Koncepciójához és Programjához

A megye elkészíttette 2014-2020 időszakra vonatkozó koncepcióját, valamint programját
(stratégiai és operatív program).
A koncepció célrendszere területi célokat, specifikus célokat és horizontális célokat foglal
magában. A területi célok egy-egy sajátos adottságokkal és kihívásokkal jellemezhető, a
fejlesztések szempontjából együtt kezelendő térség integrált, területi szemléletű fejlesztésének
irányát határozza meg. Az öt területi célból négy (T.1.-T.4.) egy-egy funkcionális várostérséghez
illeszkedő beavatkozási csomagot fog át, a térségeken túlnyúló-továbbgyűrűző hatásterülettel. Az
ötödik területi cél (T.5. „Tisza menti „ökosztráda” alrendszereinek kiépítése) keretében tervezett
fejlesztések a Tisza vízrendszerére és térségére, mint szervező tengelyre irányulnak.
Karcag esetében a T.3. cél „Városhálózati szerepek és város-vidék kapcsolat megújítása a
tiszántúli mezővárosi térségben” értelmezhető. A Tiszántúli mezőváros-térség újraszerveződését
célozza, amelyben fontos kitörési pont a térség zöld-gazdasági térséggé fejlesztése. KarcagKunmadaras térségében a hulladék-újrahasznosításra és megújuló energiára épülő zöldipar
(tiszafüredi és karcagi lerakókra alapozva). Cél Karcag térszervező szerepének komplex
megerősítése: felső és középfokú oktatási, kulturális központi szerep, város elérhetőségének
javítása, az elindult ökopark fejlesztés folytatása, a mezőgazdasági K+F, a térségi szerepű
intézményi-szolgáltató funkciók kiemelt fejlesztése, a belváros funkciógazdagságának,
iskolavárosi szerepének megerősítése a cél.
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A koncepció kiemelt fejlesztéseket is nevesít, melyek közül több közlekedésfejlesztési projekt is
érinti Karcagot (pl. mellékút-fejlesztés Karcag – Kunhegyes és – Kunmadaras összekötőúton).
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program 6 prioritás köré szervezi az
intézkedéseket, illetve azokon belül a beavatkozásokat úgy, hogy azok egyúttal illeszkednek a
koncepció célrendszeréhez is.
Az operatív program gazdaságfejlesztési projektcsomagok is megjelennek, 51,733 milliárd Ft
összegben, de megtalálható benne a megye négy együtt kezelendő térségének (Jászság;
Szolnok – Törökszentmiklós - Martfű térség; Nagykunság – Tisza-tavi térség; és Mezőtúr térsége
– Tiszazug) projektcsomagjai is, mint megvalósítandó fejlesztési elképzelések. Ezekben számos
Karcagot érintő projekt megjelenik. Itt most helyszűke miatt eltekintünk a tételes felsorolásuktól.
Ezen túlmenően a megyei önkormányzat koordinációja segítségével járási szintű
projektcsomagok is összeálltak, így a Karcagi Járásban mintegy 5,0 milliárd Ft értékű fejlesztés
tervezett.
1.2.3

Egyéb térségi fejlesztési koncepciókhoz, programokhoz való
kapcsolódás

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás komplex területfejlesztési koncepciója, stratégiai és
operatív programja, 2005. május
Mivel ez a dokumentum magának a Karcagi kistérségnek készült, melynek Karcag város a
központja, ezért különösebben nem kell rávilágítani, hogy a kapcsolódás egyértelmű és
autentikus. Egyetlen faktor mely révén a felülvizsgálat, illetve a valós kapcsolódás
megkérdőjelezhető a tanulmány készítésének az időpontja. A 10 éves tanulmány már
önmagában is átértékelésre készteti nemcsak a várost és immár Karcagi járást, de az eltelt idő
lényeges hangsúlyeltolódásokat is eredményezhetett, ami viszont a kapcsolódási pontok
kohéziójának erősségét módosíthatja.
A karcagi kistérség jövőképe: A Karcagi kistérség a magas szintű térségi összefogás
megvalósításával elősegíti a versenyképes, fenntartható gazdaságfejlesztés megteremtését, és
az ebből származó előnyök által hozzájárul a helyi lakosság életminőségének javításához és a
települések bevételeinek növekedéséhez.
Megállapítás: A jövőkép időtálló és konzisztens.
Általános célok:
A gazdaság versenyképességének növelése
A kistérség népességmegtartó erejének megőrzése, az életminőség javítása
A környezet fenntarthatóságának erősítése, természeti erőforrások védelme
Prioritások:
Kulcsprioritás: A kistérségi kohézió és a fejlesztési menedzsment erősítése
I. prioritás: A gazdaság versenyképességének javítása
II. prioritás: A kistérség turisztikai fejlesztése
III. prioritás: Humán erőforrás fejlesztése
IV. prioritás: Műszaki infrastruktúra és környezetgazdálkodás fejlesztése
V. prioritás: A mezőgazdaság életképességének javítása
VI. prioritás: Szociális és egészségügyi hálózat problémáinak kistérségi szintű kezelése
VII. prioritás: Információs társadalom fejlesztése
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Megállapítás: Mind az általános célok, mind a prioritások továbbra is megfelelően tájolják a
kistérség, járás fejlesztését, ugyanakkor a prioritásokon belüli programok, illetve az egyes
programokhoz tartozó intézkedések köre – már csak számos tervezett fejlesztés megvalósulása
okán is – finomhangolást igényel. Ebben a jelen ITS megfelelő dokumentum-terepet nyújt.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program
Megyei Közgyűlés fogadja el a 2014-2020 között időszakra vonatkozó, Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Integrált Területi Programot. Ennek első megfogalmazása (március végén került a
közgyűlés elé a 2.0 változat néven) tartalmazza a megye, vonatkozó időszakra szóló
fejlesztéseinek a kereteit. (A 2014-2020 közötti fejlesztési időszakra a megyei önkormányzatok
elsődlegesen a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program /TOP/ finanszírozásával
megvalósuló gazdasági – és az ezekhez kötődő településfejlesztési – elképzelések
megalapozására készítenek megyei integrált területi programot /ITP/ a TOP tartalmi és pénzügyi
keretei között.)
A TOP küldetése, hogy valamennyi megye és térség esetében erősítse azokat az adottságokat
és fejlődési elemeket, amelyek kibontakoztatásával az eddigi fejlődési pálya stabilizálódik, illetve
megkezdődhet a felzárkózás. Ennek megfelelően a TOP biztosítja a kereteket a területileg
decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához. A kohéziós régiókban található
területi szereplők – 18 megye és 22 megyei jogú város – között a tervezésnél figyelembeveendő
forrásokat az 1702/2014. (XII.3.) Kormányhatározat rögzíti. Ez megyei szinten /77 településre/
53,78 milliárd Ft, míg a megyeszékhelynél 15,19 milliárd Ft.
Kiemelten fontos Karcag esetében, hogy a TOP 1.1-es Üzleti infrastruktúra intézkedés kerete
7,70 md Ft, mely forráskeret 55%-a az elmaradott belső periféria jellegű Nagykunság–Tiszatavi térség (Karcagi, Kunhegyesi és Tiszafüredi járások) és Mezőtúr térsége–Tiszazug
(Mezőtúri és Kunszentmártoni járások) felzárkózását, míg 45%-a a dinamikusabb Jászság
(Jászapáti és Jászberényi járások) és a Szolnok–Törökszentmiklós–Martfű térsége (Szolnoki és
Törökszentmiklósi járások) fejlesztését szolgálja.
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1.3 A területrendezési tervekkel való összefüggések
vizsgálata
A területfejlesztésről és a területrendezésről 1996. évi XXI. Törvény az alábbiak szerint
határozza meg a területrendezési tervek fogalmát:
„5. § c) területrendezési terv: az ország, illetve egyes térségek műszaki-fizikai szerkezetét
meghatározó és befolyásoló tervdokumentum, amely biztosítja a területi adottságok és
erőforrások hosszú távú, illetve nagy távú hasznosítását és védelmét, az ökológiai elvek
érvényesítését, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt elhelyezését és a
területfelhasználás rendszerét, optimális hosszú távú területi szerkezetét
1.3.1

Országos Területrendezési Terv (OTrT 2003. évi XXVI. TV.)

„1. § E törvény célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei területfelhasználásának
feltételeit, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a
fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok,
értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére.”
A fogalom meghatározások szerint „az ország szerkezeti terve: az országos területfelhasználás
rendszerét, a települések térbeli rendjét, az országos műszaki-infrastruktúra-hálózatok és
egyedi építmények térbeli rendjét, valamint ezek összefüggéseit az ország területrendezési
tervében meghatározó terv
„30. § (1) E törvény rendelkezéseit alkalmazni kell:
b) a megyei területrendezési terv készítése és elfogadása során,
c) a településrendezési eszközök készítése és elfogadása során.”
A 2014. dec. 31-től hatályos OTrT módosítás a területfelhasználási szerkezeti elemeket
változatlanul hagyja. Az övezeti kategóriák változása érinti Karcag települést:
új elemként megjelenik a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete,
az országos jelentőségű tájképvédelmi övezet helyére tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő terület övezete kerül,
a kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület övezete a világörökség
és világörökség várományos terület övezetévé változik,
a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi és a felszíni vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtő területeinek övezetét összevontan az országos vízminőség-védelmi
terület övezete váltja.
A törvény és jogszabály módosítások, valamint a fejlesztési programok fogadása miatt a hatályos
tervek felülvizsgálatát javasolt elkészíteni 2018 végéig. A felülvizsgálatban a területrendezési
tervek és a településszerkezeti terv összhangját igazoló térképek és számítások összevetése
már szükségszerűen a hatályos OTrT szerint történik
Települést érintő terület-felhasználási kategóriák:
mezőgazdasági térség
vízgazdálkodási térség
települési térség 1000ha felett
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ábra Karcag térségi szerkezeti terve

Forrás: OTrT

Települést érintő egyéb országos szerkezeti elemek:
Országos jelentőségű közlekedési hálózatok
Gyorsforgalmi út
M4: (Vecsés térsége és Ecser (M0)) – Szolnok –
(Püspökladány – Nagykereki térsége – Románia)
4. sz. főút: (Budapest – Cegléd) – Szolnok – (Püspökladány – Debrecen –
Hajdúhadház – Nyíregyháza – Kisvárda – Záhony – (Ukrajna)
Kunmadaras (34. sz. főút) – Karcag – Füzesgyarmat – Szeghalom (47. sz. főút)
Kisújszállás – Kunmadaras
Tervezett nagysebességű vasútvonal: Budapest-Záhony
Egyéb országos vasúti pálya: Karcag-Tiszafüred
Országos kerékpárút
Füzesgyarmat

törzshálózat:

Alföldi

Országos jelentőségű energetikai hálózatok
750 kV-os átviteli hálózat távvezetékeleme
nagynyomású földgázszállító vezeték
Országos jelentőségű vízi létesítmények
elsőrendű árvízi fővédvonal
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országos jelentőségű csatorna Hortobágyi főcsatorna
Települést érintő övezetek:
országos ökológiai hálózat övezete,
kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete,
jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete,
kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete,
tájképvédelmi szempontból kiemelkedően kezelendő terület övezete,
világörökségi és világörökség várományosi terület övezete,
országos vízminőség-védelmi terület övezete.
Országos ökológiai hálózat a belterületi a közigazgatás keleti felét összefüggően lefedi, a nyugati
és déli határvonal mellett foltokban jelenik meg. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület kisebb
foltokban jelenik meg, jó termőhelyi adottságú szántóterület a belterülettől északra a
közigazgatási határig szinte összefüggően megtalálható. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
néhány különálló területen található kis mennyiségben. Tájképvédelmi szempontból
kiemelkedően kezelendő terület övezete végighúzódik a keleti határ mentén, a nyugati oldalon
néhány nagyobb folt található. A település teljes területe világörökségi és világörökség
várományosi terület övezete. Az országos vízminőség-védelmi terület övezete két foltban jelenik
meg, a berekfürdői határ mellett és a belterület északi szélén.
1.3.2

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Területrendezési Terve
(18/2004. (XI.9.) számú rendelet)

2003. évi XXVI. számú, az Országos Területrendezési Tervről szóló törvénynek megfelelően
eljárva, a megye kiegyensúlyozott területi fejlődése, a területrendezési és területfejlesztési
feladatok összehangolása érdekében a megye térszerkezetének alakítására, terület
felhasználásának módjára és szabályaira
vonatkozóan, valamint a településrendezési
terveknek a megyei területrendezési tervvel
való összehangolásának biztosítására alkotta
meg a megye a területrendezési tervét. A
Rendelet célja, hogy meghatározza JászNagykun-Szolnok megye egyes térségei
területfelhasználásának térbeli feltételeit és a
műszaki infrastrukturális hálózatok térbeli
rendjét,
tekintettel
a
fenntartható
térségfejlődésre, a területi, táji, természeti,
ökológiai és kulturális adottságok, értékek
megőrzésére, illetve a természeti erőforrások
védelmére, és fenntartható használatára.
Karcag
város
egységes
szerkezetbe
szerkesztett
Településszerkezeti
Terve
párhuzamosan készült a megyei tervvel, annak
megállapításait a megyei terv figyelembe vette.
Települést érintő terület-felhasználási kategóriák:
erdőgazdálkodási térség
mezőgazdasági térség
vízgazdálkodási térség
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városias települési térség
Jász-Nagykun-Szolnok megye módosított területrendezési terve – az OTrT által előírt övezeteken
túl – ún. sajátos megyei térségeket határol le, melyekkel a településrendszer alakítás és a
környezetalakítás kereteit tovább finomítja, pontosítja.
Települést érintő sajátos megyei térségek:
gazdaságfejlesztési térség és térségi jelentőségű központ
Megyehatáron túlnyúló gazdasági alközpont szerepet tölt be. Belterületének déli része, előnyös
közlekedési kapcsolatokkal rendelkező ipari park fejlesztési területe. Hortobágy kapujaként a
fejlesztését elsősorban a pusztai tájgazdálkodáshoz kapcsolódó feldolgozó, tároló- és
szállítókapacitás korszerűsítésére, továbbfejlesztésére indokolt alapozni, és a településrendezés
eszközeivel is ezt elősegíteni.
keleti megyehatár menti Kunhegyestől Mezőtúrig húzódó városfüzér egyik tagja,
turizmusfejlesztés térségi jelentőségű központja, helyi jelentőségű gyógy tényezővel.
Biztosítani kell a fürdőterület bővítésének lehetőségét, és a kiszolgáló háttérintézményeket. A
városfüzér a közösen felépített és fenntartott fejlesztése, közösen megalkotott és elfogadott
területfejlesztési program alapján egymásra épülő, egymást kiegészítő programelemekből álló
turisztikai csomag összeállításával válhat turisztikai célponttá. Ezen belül a városok közötti
kerékpárút és kapcsolódó infrastruktúra kiépítése kiemelt prioritást kell, hogy kapjon.
érzékeny települési térség, védendő szerkezetű település, tanyás térség.
Komplex tájgazdálkodás keretében fejlesztendő természetközeli szelíd turizmus területe, ahol
turizmus célja elsődlegesen a természeti, táji és kulturális örökségi értékek, a tájgazdálkodás,
mint kulturális érték megismerése.
A tanyás tájszerkezet és a hagyományos tanyafunkció megőrzését, illetve a hozzá kapcsolódó
rekreációs-turisztikai szolgáltatások megtelepedését településrendezési eszközökkel és
infrastruktúrafejlesztéssel lehet ösztönözni. Karcag védendő szerkezetű település a történeti
települések övezetére vonatkozó előírásokat indokolt alkalmazni.
védett természeti terület térsége, kunhalmokkal.
Karcag kisújszállási határa mentén már védelem alatt álló és védelemre tervezett természeti
területeken a vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.
Natura 2000 természet-megőrzési terület, Natura 2000 madárvédelmi terület
A megyehatár menti, Hortobágyi Nemzeti Parkkal határos területeken a Natura 2000 területeken
az OTrT ökológiai hálózatra vonatkozó szabályaihoz illeszkedő tevékenységek folytathatók.
kiemelten fontos természet-megőrzési terület, a Hortobágyi Nemzeti Park védőzónája,
Kiemelten fontos érzékeny természeti területen támogatni kell olyan természetkímélő
gazdálkodási módok megőrzését, fenntartását, bevezetését, amelyek támogatással ösztönzött,
önként vállalt korlátozások révén biztosíthatják az élőhelyek védelmét, a biológiai sokféleség, a
tájképi és kultúrtörténeti értékek összehangolt megőrzését.
pusztai tájgazdálkodási térség
A pusztai tájgazdálkodás övezetében a Hortobágy történelmi, gazdasági hagyományainak
megfelelő táj- és természetvédelmi célú komplex tájgazdálkodást kell ösztönözni. Gazdasági
épületek a már meglévő tanyák, majorok területén a pusztai építészeti hagyományok szerint
létesíthetők. A gazdaságfejlesztést a turizmusfejlesztéssel integráltan, összehangoltan a komplex
tájgazdálkodás keretében kell megvalósítani.
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térségi jelentőségű árutermelő mezőgazdasági térség,
A térségi jelentőségű árutermelő mezőgazdasági térség területein az árutermelő gazdálkodásra
alkalmas termőföldek védelme érdekében a kiváló termőhelyi adottságú szántóterületekre
meghatározott ajánlásokat kell alkalmazni.
országos gyümölcs termőhely kataszter által érintett település.
A településrendezési tervek készítése során a kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó
földrészlet beépítésre szánt területté nem minősíthető.
szélerőmű telepítésre nem javasolt terület
Egyéb szerkezeti elemek:
Közlekedési hálózat:
Gyorsforgalmi utak:
M4: (Vecsés térsége és Ecser (M0)) – Szolnok – (Püspökladány – Nagykereki térsége –
Románia)
Főutak:
4. sz. főút: (Budapest – Cegléd) – Szolnok – (Püspökladány – Debrecen – Hajdúhadház
– Nyíregyháza – Kisvárda – Záhony – (Ukrajna)
Kunmadaras (34. sz. út) – Karcag – (Füzesgyarmat – Szeghalom (47. sz. út))
Mellékutak:
Karcag – Kunhegyes 34. sz. főút
Kisújszállás – Kunmadaras
Vasutak
Tervezett nagysebességű vasútvonal (Horvátország) - Gyékényes térsége-Budapest
[Ferihegy] – Záhony térsége – (Ukrajna) (V. sz. transzeurópai közlekedési folyosó hazai
szakasza)
A transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati
vasútvonalak: (Budapest) – Szolnok – (Debrecen – Nyíregyháza – Záhony – (Ukrajna))
(Budapest) – Szolnok – (Békéscsaba – Lőkösháza) – Románia)
Vasúti mellékvonal Karcag - Tiszafüred
Kerékpárutak:
Országos kerékpárút törzshálózat eleme a 42. sz. Alföldi kerékpárút: Tiszafüred –
Karcag – (Füzesgyarmat – Szeghalom – Vésztő – Doboz – Sarkad)
Térségi kerékpárút törzshálózat eleme: (Abony) – megyehatár – Szolnok – Szajol –
Törökszentmiklós – Kenderes – Kisújszállás – Karcag – megyehatár – (Püspökladány)
Energetikai hálózat elemei
750 kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme: Albertirsa – országhatár – (Ukrajna)
400 kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme: (Debrecen) – Szolnok
Átvitelt befolyásoló 120kV-os elosztó hálózat: Tiszafüred – Karcag – Kisújszállás –
Túrkeve – Mezőtúr
Térségi szénhidrogén szállító vezeték: Cegléd) – Szolnok – Törökszentmiklós –
Fegyvernek – Kenderes – Karcag – (Nádudvar)
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Vízi létesítmények
10 millió m3-t meghaladó térfogattal tervezhető tározási lehetőség Ágotai-tározó
(Karcag, Kunmadaras, Nagyiván)
Elsőrendű árvízvédelmi fővonal
Országos jelentőségű csatornák: Hortobágyi főcsatorna, II.; K-III.; NK-III.-2
öntözőcsatornák
Környezetvédelem
Térségi hulladék-lerakó hely
Települést érintő térségi övezetek:
ökológiai hálózat magterület övezete, ökológiai folyosó övezete, pufferterület övezete,
kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete,
erdőtelepítésre alkalmas területek övezete,
térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezet,
térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
világörökségi és világörökség várományosi terület övezete,
ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete,
rendszeres belvízjárta területek övezete.
Az ökológiai hálózat magterület övezete az északi településrészen, a Hortobágyi Nemzeti Park
szomszédságában egységes felületet fed le, a belterülettől délre, nyugatra kisebb foltokban
található. A berekfürdői határ mellett, a belterülettől délre ökológiai folyosó kisebb területekre
terjed ki, a belterületet kelet felöl a közigazgatási határig pufferterület foglalja el. Kiváló termőhelyi
adottságú és erdőtelepítésre alkalmas területek övezete összefüggő kisebb területen a keleti
határ mentén, apró szórványokban a teljes településen megjelennek. Térségi komplex
tájrehabilitációt igénylő övezet területe a belterület déli határában a vasút és országos közút
térségében található bányaterület. A települést a keleti határa mentén jelentős sávban kíséri a
térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete. Karcag közigazgatási területét lefedi a
világörökségi és világörökség várományosi terület, és az ásványi nyersanyag-gazdálkodási
terület övezete. Rendszeres belvízjárta területek övezete a belterülettől keletre kisebb, a nyugati
és déli határ mentén nagyobb foltokban található.
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1.4 A szomszédos települések hatályos szerkezeti
terveinek Karcag település fejlesztését befolyásoló
megállapításai
A város a Karcagi Járás székhelye, tagtelepülései az alábbiak: Berekfürdő, Karcag, Kenderes,
Kisújszállás, Kunmadaras. A járás területe azonos a Karcagi Kistérséggel.
Határoló települései közül Nádudvar és Püspökladány Hajdú-Bihar megyéhez, Bucsa Békés
megyéhez tartozik.
Karcag Város Magyarország egyik jellegzetes alföldi tájegységén, nevezetesen a nagykunsági
tájon fekvő település, a Hortobágyi Nemzeti Park déli fogadókapuja. A város három megye
határán, Debrecen és Szolnok között félúton fekszik. Jász-Nagykun-Szolnok megyében a
legnagyobb határú település, a megye
negyedik legnépesebb városa. A város az
ország Észak-Alföldi Régiójában a környező
települések
gazdasági,
kereskedelmi,
kulturális és intézményi központja, a
Nagykunság természetes körzetközpontja,
vonzáskörzete Tiszafüredig terjed. Határos
Kisújszállás,
Bucsa,
Püspökladány,
Nádudvar, Kunmadaras, Berekfürdő és
Kunhegyes településekkel. A Város a
Karcagi Járás székhelye, tagtelepülései az
alábbiak: Berekfürdő, Karcag, Kenderes,
Kisújszállás, Kunmadaras.
A szomszédos települések mezőgazdasági
térsége egységes szövetet alkot a város
mezőgazdasági térségi kategóriájával,
valamint Püspökladány határa mentén az
erdőgazdálkodási térséggel.
A szomszédos települések közötti kapcsolatot megteremtő tervezett országos mellékutak:
3401 j. út Karcag – Kunmadaras,
3403 j. út Karcag – Kunhegyes, melyből kiágazik a Kisújszállás felé vezető út,
4206 j. út Karcag – Bucsa
Tervezett, belterületen is áthaladó kerékpárút köti össze Kisújszállást Püspökladánnyal.
Püspökladány, Bucsa határán húzódik egy árvízvédelmi fővonal, Kunmadaras és Nádudvar
településekkel közösen 10millió m3-t meghaladó tározási lehetőség lett kijelölve. Az északi és
keleti közigazgatási határ (Kunmadaras, Püspökladány felé) ökológiai magterületen, és
pufferterületen húzódik, a Hortobágyi Nemzeti Park déli kapuja Karcag városa, az itt történő
változtatások összehangolása szükséges. Karcag központja a róla elnevezett, 5 települést
(Berekfürdő, Karcag, Kenderes, Kisújszállás, Kunmadaras) magába foglaló járásnak. Az
együttműködő társulási programokon, a belterületi szolgáltató intézmények bővítésén kívül a
térség és Karcag városa szempontjából is meghatározó építési fejlesztési elemek:
a kunmadarasi repülőtér,
berekfürdői turisztikai és egészségügyi fejlesztés,
a tározási terület kialakítása.
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Kapcsolódási pontok

Kunmadaras

- A város része a Kunmadaras és Térsége Vállalkozási Övezetnek, mint
tagtelepülésnek célja további ipari tevékenység betelepítésének elősegítése.
- Kunmadarasi önkormányzati tulajdonú térségi jelentőségűvé is válható repülőtér
polgári forgalma, közelében telepített ipari park és logisztikai központ, jelentős
hatással bír Karcag fejlődésére, elsődlegesen az Ipari Parkjának bővülésére.
- Lakossági és idegenforgalmi szempontból jelentős a Karcag – Berekfürdő –
Kunmadaras kerékpárút kiépítése, melyet a felújított 3401 sz. települési mellékúttal
együtt 2014-ben adtak át. Ez előnyös logisztikai kapcsolat hoz létre Karcag
gazdasági területei számára.
- Kunmadaras és Nádudvar településekkel közösen 10 millió m3-t meghaladó
tározási lehetőséget jelöltek ki a magasabb rendű tervek, a településeknek a
megvalósításkor érdekeiket közösen kell érvényesíteni
- Karcag felé mezőgazdasági területekkel csatlakozik, nincs átnyúló védőtávolság
- A közigazgatási határ átszeli a Csonka-dűlő-halom nevű régészeti lelőhelyet.

Berekfürdő

- A város része a Kunmadaras és Térsége Vállalkozási Övezetnek, mint
tagtelepülésnek célja további ipari tevékenység betelepítésének elősegítése.
- A közlekedési kapcsolatokat biztosítja a településközpontot feltáró 30106 j.
bekötőút a belterület déli részén, és a mezőgazdasági területeket összekötő 34101
j. bekötőút Karcag-Tilalmas felé.
- két település kapcsolatát erősítené a tervezett bekötőút és a kerékpárút a
belterület keleti oldalán, mely a fejlesztendő gazdasági és turisztikai területeket
tárná fel,
- Berekfürdőn előirányzott termálturizmusra (fürdő-, szálláshelybővítés) alternatív
energiára épülő fejlesztések áttételesen a karcagi idegenforgalomra is pozitív
hatással van.

Kisújszállás

- A két település együttműködése szükséges a Kisújszállást Kunmadarassal
összekötő út fejlesztéséhez. Ez az út Kenderes és Karcag kapcsolatát is
megteremti.
- Gazdasági fejlesztés számára a belterülettől északra, a közigazgatási határ
közelében 114 ha területet alakított ki a település, az iparágak betelepülésénél
előnyös lehet a két település együttműködése. Az „ipari park” környezetterhelése
elleni védelmet 270 ha véderdő biztosítja Karcag felöl.
- Kisújszállás – Karcag – Kunhegyes szomszédos települések turizmusfejlesztési
térség keleti határ menti nyomvonalának fontos központjai, gyógyfürdőkkel, ezek
szinergikus hatását figyelembe kell venni a szomszédos fejlesztéseknél.
- Az idegenforgalom, turisztika bővülését elősegíti a település központjának
funkcióbővítő rehabilitációja
- Természeti és tájvédelmi szempontok együttes érvényesítése szükséges a közös
határvonal két szélén összefüggő ökológiai hálózat, a határon húzódó csatorna
esetében.

Kunhegyes

- A város része a Kunmadaras és Térsége Vállalkozási Övezetnek, mint
tagtelepülésnek célja további ipari tevékenység betelepítésének elősegítése.
- Jelentős kapcsolatot teremt a Karcagot Kunhegyessel összekötő út kiépítése.
- Kunhegyes – Karcag – Kisújszállás szomszédos települések turizmusfejlesztési
térség keleti határ menti nyomvonalának fontos központjai, gyógyfürdőkkel, ezek
szinergikus hatását figyelembe kell venni a szomszédos fejlesztéseknél

Bucsa

- A Karcag-Bucsa országos mellékút megteremti a település kapcsolatát
Füzesgyarmattal.
- A két település közös határán húzódik egy árvízvédelmi fővonal.
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Kapcsolódási pontok

Püspökladány

- Püspökladány és Nádudvar kiterjedt területe a Hortobágyi Nemzeti Park,
melynek fejlesztésre kijelölt térsége Karcag északkeleti része. Mindkét település
az összehangolt táj- és természetvédelmi fejlesztésben érdekelt.
- Természetes és természetközeli élőhelyek megóvását, az állatok vonulását és az
élőhelyek kapcsolatát biztosító ökológiai folyosók megtartását biztosítja
- A közös határvonal mentén mindkét település tájképvédelmi szempontból
kiemelendő terület, a táj megóvásában, egységes arculat kialakításban érdekelt.
- Ásványi nyersanyag gazdálkodási területen bányanyitásnál a védőtávolságok
betartásával figyelembe kell venni Karcag érdekeit.
- Közösen érdekeltek NIF fejlesztésében történő 100-as vasútvonal
korszerűsítésében és a M4 gyorsforgalmi út kialakításában.
- A két szomszédos település belterületét összekötő kerékpárút közös
fejlesztésében érdekeltek.
- A két település közös határán húzódik egy árvízvédelmi fővonal

Nádudvar

- Nádudvar és Kunmadaras településekkel közösen 10 millió m3-t meghaladó
tározási lehetőséget (Nagyiváni tározó) jelöltek ki a magasabb rendű tervek, a
településeknek a megvalósításkor érdekeiket közösen kell érvényesíteni
- Nádudvar és Püspökladány kiterjedt területe a Hortobágyi Nemzeti Park,
melynek fejlesztésre kijelölt térsége Karcag északkeleti része. Mindkét település
az összehangolt táj- és természetvédelmi fejlesztésben érdekelt.
- Vízgazdálkodási töltés a közigazgatási határon húzódik.
- A településsel szomszédos terület korlátozott hasznosítású mezőgazdasági
terület, melynek egy része természetközeli terület, nádas. A fennmaradó terület
egy része kisebb vízrendezéssel beépíthetővé tehető, ez hatással lehet a HNP
karcagi területére is.
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Hatályos településfejlesztési döntések
A hatályos településfejlesztési koncepció és Integrált
Városfejlesztési Stratégia megállapításai

Karcag város Településfejlesztési Koncepciója
Karcag esetében a klasszikus értelemben vett településfejlesztési koncepcióról nem
beszélhetünk, mert az egyik ilyen név alatt „futó” anyag tulajdonképpen a településrendezési
tervhez kapcsolódó néhány oldalas, a város közép- és hosszú távú fejlesztésével kapcsolatos
tematikusan összeállított feladatlista, projektgyűjtemény, szándéknyilatkozat. Ez olyannyira régi
(elfogadva 379/1999. (XII.22.) „kt.” sz. határozat mellékleteként), szerkezetében és tartalmában
elavult, hogy jelen ITS tervezésébe nem integrálható.
A városnak alapjában véve nem településfejlesztési, hanem kistérségi koncepciója van. A
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás komplex területfejlesztési koncepciója, stratégiai és
operatív programja 2005. május készült. A koncepció célrendszere:
Általános célok
1. A kistérség népességmegtartó erejének megőrzése, az életminőség javítása
2. A környezet fenntarthatóságának erősítése, természeti erőforrások védelme
3. A gazdaság versenyképességének növelése
A kistérség fejlesztésének stratégiai célja: Kulcsprioritás - A kistérségi kohézió és a fejlesztési
menedzsment erősítése
I.

prioritás: A gazdaság versenyképességének javítása

II. prioritás: A kistérség turisztikai fejlesztése
III. prioritás: Humán erőforrás fejlesztése
IV. prioritás: Műszaki infrastruktúra és környezetgazdálkodás fejlesztése
V. prioritás: A mezőgazdaság életképességének javítása
VI. prioritás: Szociális és egészségügyi hálózat problémáinak kistérségi szintű kezelése
VII. prioritás: Információs társadalom fejlesztése
Karcag város Integrált Városfejlesztési Stratégiája
Készült 2008 tavaszán, elfogadva 215/2008 (V.22.) K.t. határozattal.
Átfogó cél:
Karcag meglévő értékeinek erősítésével és hangsúlyozásával, az őt körülvevő térséggel
összehangoltan, kölcsönös előnyökön alapuló fejlesztésekkel kell, hogy növelje verseny- és
megtartó képességét, ezáltal elősegítve a jobb, harmonikusabb és igazságosabb
életkörülmények kialakítását.
Stratégiai célok:
1. A város, tartós versenyképességének biztosítása
2. A város fenntartható fejlődési pályára állítása
3. A kohézió erősítése és a partnerségek fejlesztése
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4. A lakosság életfeltételeinek és életkilátásainak javítása
Horizontális célok, melyek áthatják az átfogó célokat szolgáló fejlesztéseket:
A) A foglalkoztatás ösztönzése (munkahelyteremtés és megőrzés, megfelelő oktatási
környezet)
B) Az esélyegyenlőség javítása
C) Fenntarthatóság megteremtése (ösztönzők kialakításával, az energiahatékonyság és
környezetvédelem szempontjainak figyelembevételével)
D) Vonzerő növelése (városi és térségi marketing erősítése, egyedi adottságokra épülő
kulturális és gazdasági környezet hangsúlyos fejlesztése)
Tematikus célok, illetve az azok elérését szolgáló programok, (zárójelben mögötte a programhoz
kapcsolódó projektek száma):
1. A gazdaság élénkítése, hosszú távú fejlődési pálya biztosítása
1.1 Helyi vállalkozások támogatása infrastrukturális fejlesztéseken keresztül (5)
1.2 Vállalkozói információs szolgálat kialakítása (3)
1.3 Ökocentrikus mezőgazdaság támogatása (2)
1.4 Mezőgazdasági feldolgozóipar támogatása (2)
2. Idegenforgalom kiemelt fejlesztése
2.1 Meglévő és új idegenforgalmi célpontok fejlesztése (7)
2.2 Rekreációs Gyógyfürdő és –üdülő komplexum fejlesztése (3)
2.3 Lovas turizmus fejlesztése (4)
2.4 Kerékpáros turizmus fejlesztése (4)
2.5 Ökoturizmus fejlesztése (2)
2.6 Hagyományőrzésre alapozott turizmus fejlesztése (2)
2.7 Idegenforgalmi koordináció és PR fejlesztése (2)
2.8 Szálláskínálat bővítésének elősegítése (3)
3. Egészségügy fejlesztése, általános egészség állapot és életkilátások javítása
3.1 Kórház integrált fejlesztése (5)
3.2 Szociális-egészségügyi ellátórendszer fejlesztése (11)
4. Környezetvédelem és alapinfrastruktúra fejlesztése
4.1 Vasúti közlekedés fejlesztése (2)
4.2 Városi közúti közlekedés fejlesztése (3)
4.3 Külterületi közúti közlekedés fejlesztése (3)
4.4 Kerékpárút-hálózat fejlesztése (2)
4.5 Közösségi közlekedés fejlesztése (2)
4.6 Energiaracionalizálási fejlesztések (1)
4.7 Ivóvíz-szolgáltatás fejlesztése (4)
4.8 Csatornahálózat és szennyvízkezelés fejlesztése (2)
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4.9 Alternatív energiaforrások felhasználása (1)
4.10 Hulladékgazdálkodás fejlesztése (9)
4.11 Környezetvédelem, talajvédelem (2)
5. Komplex terület rehabilitációs programok
5.1 Közterületek fejlesztése (5)
5.2 Ingatlanállomány korszerűsítése (2)
5.3 A városközpont funkcióbővítő rehabilitációja (5)
5.4 Külvárosi funkcióbővítő rehabilitáció (1)
5.5 Integrált szociális rehabilitáció (6)
5.6 Külterületek és tanyavilág fejlesztése (2)
6. Az oktatás, kultúra és a sport körülményeinek javítása
6.1 Szakképzési központ kialakítása (2)
6.2 Oktatási intézmények fejlesztése (7)
6.3 Pedagógiai módszertani fejlesztések (6)
6.4 Környezettudatos attitűd kialakítása (3)
6.5 Kulturális létesítmények fejlesztése (12)
6.6 Sportlétesítmények fejlesztése (5)
7. Térségi és társadalmi kohézió erősítése
7.1 Esélyegyenlőségi program kialakítása, megvalósítása (7)
7.2 Szociális célú létesítmények fejlesztése (4)
7.3 Akadálymentesítés (1)
7.4 Közszolgáltatások korszerűsítése (1)
7.5 Térségi együttműködés erősítése (5)
7.6 Helyi média és tájékoztatás fejlesztése (3)
7.7 Közbiztonság feltételeinek javítása (6)
Az IVS összesen 169 db projektet nevesít, ezért ezek listázása és önálló értékelése meghaladja
jelen fejezet kereteit, ezért csak általános megállapítások tehetők az IVS sikerességére
vonatkozóan. Mivel az IVS célrendszere és kapcsolódó programjai gyakorlatilag a fejlesztési
lehetőségek teljes spektrumát felölelték, ezért a tervezett 169 projekt megvalósítása, vagy meg
nem valósítása nem lehet mércéje az IVS sikerességének. A város - mint az későbbi
fejezetekben látható - nagyon sok és nagyléptékű fejlesztést valósított meg, melyek egytől-egyig
illeszkedtek az IVS-hez, illetőleg megjelent a projektek között. Ennélfogva kijelenthető, hogy a
rendelkezésre álló saját és pályázati források megfelelően, a stratégia mentén kerültek
felhasználásra, azaz valamennyi megvalósult, vagy jelenleg is folyamatban lévő projekt a
stratégia alapján, annak céljaihoz és szellemiségéhez igazodva valósította meg a város.
Természetesen számos tervezett projekt nem valósulhatott meg, egyrészt az elérthető
forráshiány, másrészt az előkészítettség lassúsága, vagy teljes hiánya miatt. Az ITS-ben
szükségszerűen felülvizsgálatra kerülnek ezen projektek.
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Akcióterület neve

Városrészi célok meghatározása

Déli ipartelep akcióterület

- A terület gazdasági funkciójában történő megerősítése,
továbbfejlesztése.

Déli városrész 1. akcióterület

- A szegregált, leromlott állagú és hiányos infrastruktúrájú terület
felfejlesztése.

Déli városrész 2. akcióterület

- A terület meglévő oktatási, szociális és gyermekjóléti
létesítményeinek korszerűsítése, bővítése.

Kisföldek és Kertváros
akcióterület

- A meglévő gazdasági funkció továbberősítése, a terület
barnamezős revitalizációja.

Városközpont akcióterület

- A funkciógazdag terület minőségi megújítása, a funkciók
hozzáférhetőségének javítása.

Északi és Keleti akcióterület

- A szegregált, leromlott állagú és hiányos infrastruktúrájú terület
felfejlesztése

1.5.2

30

Hatályos településfejlesztési és településrendezési
szerződések

Karcagon nincs hatályos településrendezési szerződés, a megvalósított fejlesztések nem
igényeltek ilyen jellegű megállapodások megkötését.
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Településrendezési Tervi előzmények

Karcag Város Településszerkezeti Terve (egységes szerkezetben)
309/2001 (VI.20.) „kt.” sz. határozat melléklete
A hatályos Településszerkezeti Terv a Településfejlesztési Koncepció hosszú távú
célkitűzéseinek megfelelően, az önkormányzati egyéb településrendezési döntései alapján
készült, a 2001-2013 közötti időszak döntéseit egységes szerkezetbe foglalva. A 2008-ban
készült Integrált Városfejlesztési Stratégia javaslatait tartalmazza a terv. A terv kijelöli a meglévő
és tervezett beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területfelhasználási egységeket, a
meglévő és tervezett közlekedési hálózatot, a táj-, természet-, környezetvédelemmel,
örökségvédelemmel kapcsolatos továbbtervezésnél figyelembe veendő elemeket.
A települést a 4. sz. főút, a Kunmadarasra, Kunhegyesre, Kisújszállásra vezető utak tárják fel, az
utóbbiak a központban találkoznak. Két vasútvonal érinti, a Tiszafüredre vezető és a SzolnokDebrecen vasútvonalak.
Külterület területfelhasználása általános és kertes mezőgazdasági terület, egészségügyi erdő,
vízgazdálkodási terület. Tervezett területfelhasználás változások egészségügyi erdő
területfelhasználás, gazdasági területfelhasználás, kijelölt elkerülő út nyomvonala, fejlesztendő
összekötő utak nyomvonalai.
A belterületen a településközpont vegyes és központi vegyes területet kisvárosias lakóterület
karéjozza, az északi belterületi határ térségében jelöl ki a terv kisebb területű falusias lakóterület
felhasználást, melynek egy része a terv szerint külterület marad.
A gazdasági területek a közlekedési nyomvonalak mellett helyezkednek el, az Ipari Park és
rehabilitálandó honvédségi terület a vasút és 4. sz. út térségében, nyugati ipari terület a
Kisújszállásra vezető út mentén, az északi gazdasági terület a tiszafüredi vasútvonal mellett. A 4.
sz. úttól délre fekvő újonnan kijelölt terület belterületbe kerül.
A különleges területek (a belterületi határ mentén találhatók, többnyire zöldfelületbe ágyazva,
vagy zöldterülethez kapcsolódva.
A tervvel kijelölt új beépítésre szánt terület a különleges mezőgazdasági üzemi terület a 0710/2
hrsz.-ú földterületen.
Jelenleg a településrendezési eszközök és a fejlesztési dokumentumok összhangban vannak, de
szükséges a Településszerkezeti Terv módosítása 2018. év végéig, részben a törvényi és
jogszabályi változások miatt, részben az ITS döntéseinek befogadása céljából.
Karcagi Településrendezési Terv részét képező Karcagi Építési Szabályzat és Szabályozási
terv (egységes szerkezetben) 37/2001. (X.26.) sz. rendelet
A többször módosított rendeletet foglalja egységbe a szabályozás, a szintén egységes
szerkezetbe elfogadott Településszerkezeti Terv alapján. A Településszerkezeti Terv
területfelhasználási egységeit külterületen és belterületen egyedi sajátosságuknak megfelelő
övezetekre és építési övezetekre bontja, a telekalakításra és építésre vonatkozó szabályozók
előírásával.
Beépítésre szánt rendeltetések: lakó-, településközponti vegyes-, vegyes-, gazdaságikereskedelmi-, ipari-, különleges rendeltetésű övezetek.
Beépítésre nem szánt rendeltetések: zöldterületi-, közlekedési-, erdő-, mezőgazdasági-,
vízgazdálkodási-, és különleges rendeltetésű övezetek.
Meghatározza az épületek, építmények, járművek elhelyezésének kialakításának rendjét, a helyi
védelem – területi védelem, környezetvédelem, természet- tájvédelem, művi értékvédelem,
település-karaktervédelem általános szabályait.
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Jelenleg a szabályozás és a fejlesztési dokumentumok összhangban vannak, de szükséges a
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása 2018. év végéig, részben a törvényi
és jogszabályi változások miatt, részben az ITS döntéseinek befogadása céljából.
1.6.1

Hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult
elemei

1.6.1.1 A hatályos településszerkezeti terv megállapításai

A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerint „A településszerkezeti tervben kell
megállapítani a táj, az épített és természeti környezet alakításának és védelmének
területfelhasználással összefüggő módját, valamint ki kell jelölni a település fejlesztésének területi
irányait. A településszerkezeti tervben meg kell határozni a település egyes településrészeinek
területfelhasználását, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeknek a
település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését.”
A településszerkezeti terv az alábbi követelményeket és általános alapelveket rögzíti:
Adottságainak köszönhetően térségi központtá vált település vezető szerepe megmaradjon,
a fejlesztései és térségi kapcsolatainak bővítésével központi szerepköre erősödjön.
Gazdasági potenciálja erősödjön munkahelyteremtő vállalkozások fogadására kijelölt Ipari
Park és egyéb iparterületek bővítésével, erősödjön a Kunmadaras és Térsége Vállalkozási
Övezetben betöltött szerepe.
A Nagykunság központja szerep, a Hortobágyi Nemzeti Park szomszédsága, a gyógyvíz
jelenléte biztosította turisztikai adottságok kihasználása fontos gazdasági, idegenforgalmi és
lakóminőségi szempont.
Lakónépesség csökkenésének megállítása az elvándorlás munkahelyteremtéssel történő
megakadályozásával, lakhatási lehetőségek mennyiségi bővítésével és minőségi javításával
A meglévő lakóterületeken a sűrűség növelésével, a belterület közeli már lakott területeken a
lakhatás engedélyezésével, infrastruktúrájának megteremtésével.
Az ellátás, szolgáltatások, oktatás, művelődés és szabadidő eltöltése számára a megfelelő
területek és terek kialakítása a cél.
A közlekedési és műszaki infrastruktúra mennyiségi és minőségi fejlesztése szolgálja ki a
jövőbeni igényeket.
A fejlesztések már beépült területeket vegyenek igénybe, legyenek tekintettel a szomszédos
Hortobágyi Nemzeti Park védelmére, tervezett bővítésére, a kunhalmokra, az országos
jelentőségű természetvédelmi területekre. A táj használatának és a gazdálkodásnak a táj
ökológiai potenciáljára (elsődleges rendeltetését meghatározó természeti adottságainak,
azok állapotának, terhelhetőségének, teljesítő képességének ismeretére) kell törekednie.
A lakóterületek alakításának általános alapelvei:
A lakhatási lehetőség bővítése a kialakult településszerkezeti struktúrába ágyazva, vertikális
növekedéssel, a külterület felé csökkenő magassággal
A belterülethez csatolt kertes területeken funkcióváltással történjen további lakó
területfelhasználás kijelölése
Az alacsony státuszú lakóterületek ellátásának fejlesztése közösségi használatú
létesítmények, közterek kijelölésével, műszaki infrastruktúra fejlesztésével.
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Központrendszer, intézményellátás fejlesztésének alapelvei:
A településközpontja funkciógazdag, cél az egyes városrészekben alapellátást biztosító
alközpont kialakítása.
Gazdasági területek alakításának alapelvei:
A településszövetbe zárványként elhelyezkedő gazdasági területek települjenek át a kijelölt
gazdasági kereskedelmi szolgáltató területekre.
A gazdaság fejlesztése elsődlegesen a barnamezős területek felhasználásával, majd a
kijelölt gazdasági területeken történjen.
Zöldfelület fejlesztés alapelvei, követelményei:
A külterület zöldterületek fejlesztési elemei az erdő területfelhasználás, az utak menti fásítás.
A belterületen a közösségi zöldterületek fejlesztése, parkok létesítése, fasorok telepítése a
cél.
Tájrendezés, külterületi területfelhasználás alapelvei:
Cél a táj jelenlegi értékeinek, állapotának őrzése, a kialakult használati mód fenntartása.
Az egységes szerkezetbe foglalt Településszerkezeti Terv külön dolgozza fel a közigazgatási
területet és a belterületet.
4.

térkép Karcag Településszerkezeti Terv – közigazgatási terület

Forrás: Településszerkezeti Terv
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5.

térkép Karcag Településszerkezeti Terv – belterület

Forrás: Településszerkezeti Terv
1.6.1.2 A településszerkezeti terv megvalósult elemei

Befejezett beruházások:
Karcag-Berekfürdő települések közötti kerékpárút II. ütemének megépítése
„Kátai Program” Kórházfejlesztés a Nagykunságiak egészségéért
Liget úti Sporttelep fejlesztése
ITS Konzorcium
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Karcagi Kistérség hulladéklerakóinak rekultivációs programja Karcag; Berekfürdő;
Kisújszállás; Kunmadaras településekkel közös pályázatban
Folyamatban lévő beruházások:
Nagykunság főtere - Karcag városközponti funkcióbővítő fejlesztése
Karcag Város Önkormányzata, a projekt keretében a következő épületek felújítását kívánja
megvalósítani: Városháza felújítása, Városközpont térrendezés; Déryné Kulturális, Turisztikai,
Sport Központ és Könyvtár, Piac belső felújítása.
Komplex kísérőgáz-hasznosítási beruházás Karcagon
A kísérőgáz hasznosítás célja:
A termálkútjainkból kitermelt termálvíz mellett feljövő kísérőgáz hasznosítása a Városi Gyógyvizű
Strandfürdő területén és kút körzetben keletkező villamos energia költségek csökkentése,
valamint a város területén található intézményekben felhasznált földgáz kiváltása transzferált
kísérőgázra.
A fenti fejlesztések megvalósulásával az intézmények a gyógyvizű strandfürdő energia költségei
jelentősen fognak csökkenni.
1.6.1.3 Hatályos településrendezési tervek alkalmassága

Az önkormányzat rendelkezésére álló tervek alkalmassága a stratégia megvalósíthatósága
céljából két alapvető szempont szerint vizsgálandó:
A hatályos jogszabályi környezetnek való megfelelés
Az egységes szerkezetű tervek 2013-ban készültek ugyan, de a Településszerkezeti terv nem
tartalmazza a módosított OTrT, a módosított Jász-Nagykun-Szolnok megye területrendezési
terveivel való kapcsolat elemzését, a Szabályozás nem a módosított OTÉK szerint készült, s a
tervek tartalma nem felel meg a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet vonatkozó tartalmi előírásainak.
Az új fejlesztési célok megvalósíthatók-e a hatályos tervek keretén belül
A stratégiák programelemei közül néhány a teljesség igénye nélkül – parkoló, intermodális
közlekedési csomópont kialakítása, zöldfelület területi bővítése, alközpontok helyének
meghatározása, napelem farm, golfpálya kialakítása - területfelhasználási és szabályozási
módosítást igényel.
Összegezve a hatályos tervek felülvizsgálatát 2018. dec. 31-ig el kell végezni, melynek
megalapozó munkarésze jelen ITS előkészítéseként már rendelkezésre is áll.
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A település társadalma
A népesség főbb jellemzői

1.7.1.1 Demográfia2

Népességszám
alakulása

Karcagon mind a lakónépesség, mind az állandó népesség folyamatosan csökken a 1990-20012011-2013 évek viszonylatában, hasonlóan JNSZ megyei és országos adatokhoz. A város
állandó népessége 2013-ban az 1990-es érték 89,6%-a, ugyanez megyénél 89,9%, országosan
pedig 95,2%. Területi összehasonlításban a város népességvesztése valamelyest gyorsabb
ütemű, mint a megyéé, de országénál jelentősen.
3.
Adattípus

táblázat Karcag város népességszám változása 1990-2001-2011-2013

1990

Állandó
23 200
népesség
(város)
Lakóné22 841
pesség
(város)
Állandó
437 634
népesség
(megye)
Lakóné425 583
pesség
(megye)
Állandó
10381959
népesség
(ország)
Lakóné10374823
pesség
(ország)
Forrás: KSH

Népmozgalom

2001

2011

2013

22 841

21 091

20 788

22 574

20 632

20 380

417 008

394 465

393 312

415 917

386 594

383 489

10078138

9773777

10051837

10198315

9937628

9877365

Lakónépesség
2011/2001
(%)

91,4

92,9

97,4

Lakónépesség
2013/2011
(%)

Lakónépesség
/ állandó
népesség
2001, (%)

Lakónépesség
/ állandó
népesség
2011, (%)

98,8

97,8

99,7

98,0

101,2

101,7

98,8

99,2

99,4

Népességcsökkenés mögött kettős hatás áll. Egyrészt a természetes szaporodás évek óta
negatív és 2001 óta egyre nagyobb mértékben, mert a születések száma sokkal gyorsabban
csökken, mint a halálozásoké. Másrészt a vándorlási különbözet is negatív, azaz 2001 óta többen
hagyják el a várost, mint ahányan beköltöznek. Mivel viszont beköltözésről gyakorlatilag alig
beszélhetünk, a vándorlási különbözet az elvándorlással egyenértékű. A legmegdöbbentőbb,
hogy 2001 évhez képest megsokszorozódott a népmozgalom negatív értéke, amit leginkább a
2001 után negatívba fordult vándorlási különbözet, elvándorlás okoz.

Természetes szaporodás (fogyás): az élveszületések és a halálozások különbözete. Tényleges
szaporodás (fogyás): a természetes szaporodás (fogyás) és a vándorlási (belföldi és nemzetközi)
különbözet (+,–) összege. Gyermeknépesség eltartottsági rátája: a gyermeknépesség (0–14 éves) a 15–64
éves népesség százalékában. Idős népesség eltartottsági rátája: az idős népesség (65–X éves) a 15–64
éves népesség százalékában. Eltartott népesség rátája: a gyermeknépesség (0–14 éves) és az idős
népesség (65–X éves) a 15–64 éves népesség százalékában. Öregedési index: az idős népesség (65–X
éves) a gyermeknépesség (0–14 éves) százalékában.
2
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táblázat Karcag város népmozgalmi adatai (1990-2001-2011)
Adattípus

Élveszületések (előző
népszámlálás óta)
Halálozások (előző
népszámlálás óta)
Természetes szaporodás
(előző népszámlálás óta)
Vándorlási különbözet
(előző népszámlálás óta)
Teljes népmozgalom
(tényleges szaporodás)
(előző népszámlálás óta)

1990

2001

2011

3 427

3 236

2 456

3 244

3 549

3 148

183

-313

-692

-1 614

46

-1 250

-1 431

-267

-1 942

Forrás: KSH

Az elvándorlás mögött elsősorban a képzett fiatalok nyugatra távozása, és a fiatalok nagyvárosi
felsőoktatási évei után vissza nem térése áll. Másik tetten érhető folyamat, hogy a
családfenntartó a munkalehetőséget biztosító multikhoz jár dolgozni hazánkban heti időtartamban
vagy külföldön (Ausztria, Németország) tartósan, majd az ottani albérletébe, lakásába viszi maga
után a családját is. Teljes családok elköltözése azért nem jellemző, de ilyen esetben a városi
lakásuk jellemző módon eladatlan marad.
Nem jellemző a városba költözés és ez a kisebbségre is igaz. Vagyis a népességarányon belüli
növekedésük oka elsődlegesen a természetes szaporodás és nem a városba költözés.
Korösszetétel

A népesség korösszetétele (a lenti táblázatban szereplő nyolc korcsoport szerint – az arányok
változása 2001 és 2011 között.
3.

ábra A népesség korösszetétele 2001, 2011

A népesség korösszetétele
2001
14,2%

A népesség korösszetétele
2011

-14
15-19
20-29

19,8%

16,1%

30-39
6,6%

7,5%
12,4%

6,7%

40-49
50-59

11,9%

13,9%

15,2%

14,1%

12,5%

15,3%

Forrás: KSH,

5.

táblázat A népesség korösszetétele
2001

adott korcsoport
részesedése –
2001 (%)

2011

-14

4 464

19,8%

3 493

16,9%

15-19

1 697

7,5%

1 377

6,7%

20-29

3 420

15,2%

2 456

11,9%

30-39

2 652

11,7%

3 163

15,3%

Adattípus

40-49

50-59
60-64

60-64
65-

11,7%

15-19
20-29

16,9%

30-39

5,0%

-14
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2001

adott korcsoport
részesedése –
2001 (%)

2011

40-49

3 180

14,1%

2 570

12,5%

50-59

2 810

12,4%

2 876

13,9%

60-64

1 135

5,0%

1 370

6,6%

65-

3 216

14,2%

3 327

16,1%

Összesen:

22 574

100,0%

20 632

100,0%

Adattípus

38

adott korcsoport
részesedése –
2011 (%)

Forrás: KSH

A városban az eltartott népesség rátája (a gyermeknépesség (0–14 éves) és az idős népesség
(65–X éves) összege a 15–64 éves népesség százalékában) 2001-ben 51,6%, míg 2011
ugyanez a mutató 49,4% volt. A mutató kisebb javulása mögött sajnálatosan a drasztikus
gyerekszám-csökkenés áll, ami jól látható az öregedési indexen is.
A város öregedési indexe (öregedési index: az idős népesség (65–X éves) a gyermeknépesség
(0–14 éves) százalékában) 2001-ben 72,0%, míg 2011-ben ugyanez a mutató 95,2% volt. A
vizsgált időszakban, míg a gyerekszám 21,8%-ot csökkent, addig a 65 év fölöttiek száma több
mint 3,5%-al nőtt. E két változás együttes hatása a jelentős mutatóromlás.
Összességében elmondható, hogy a népesség öregedő tendenciát mutat, ezzel ellentétben a
eltartott népesség aránya csökkent 2001 és 2011 között. Az öregedő népesség egyezik a megyei
és országos tendenciákkal.
A népesség nemek szerinti megoszlása 2011-ben a városban: népesség 52,08 % nő, 47,92 %
férfi. A nemek közötti arány 2001-hez képest nagyon minimális mértékben változott.
1.7.1.2 Nemzetiségi összetétel

Hazai nemzetiségek

A városban a 2011 népszámlálás alapján jelen lévő nemzetiségek: cigány (1622 fő), lengyel (4
fő), német (48 fő), örmény (3 fő), román (20 fő), ruszin (3 fő), szerb (6 fő), szlovák (8 fő), ukrán (4
fő) – a hazai nemzetiségek együtt 1721 fő. 2001-ben 1444 karcagi lakos vallotta magát cigány
nemzetiségűnek, ez akkor 6,5%-os lakosságarányos részesedést jelentett. 2001 óta a cigány
nemzetiség létszámában mutatkozik érzékelhető növekedést, így a csökkenő lakosságszám
mellett arányuk 7,8%-ra emelkedett. Ennek magyarázata részben, hogy Karcagon már az 1700as évek közepétől élnek cigányok, és hagyományosan magas arányban voltak jelen a
lakosságban.
Több német nyugdíjas a szomszédos település, Berekfürdő miatt vettek ingatlant, szezonálisan
Karcagon tartózkodnak.
A városban Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat működik, immár 1994-től.

Nem hazai
nemzetiségek

Egyéb, nem hazai nemzetiségek jelenléte elhanyagolható (8 fő orosz, 9 fő arab, 111 fő egyéb).
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1.7.1.3 Képzettség

6.

táblázat Karcag város lakossága iskolai végzettség szerint megyei és országos
összehasonlításban
Adattípus

2001

2011

Változás
2011/2001
viszonylatában
%

Legfeljebb általános iskola 8. osztályát végzettek a
7 éves és idősebbek arányában (%)
Városi

27,3

25,8

-1,5

Megyei

28,3

28,5

0,2

Országos

26,3

25,0

-1,3

Érettségivel, mint legmagasabb iskolai
végzettséggel rendelkezők a 7 éves és idősebbek
arányában (%) Városi

17,7

22,2

4,5

Megyei

17,4

24,0

6,6

Országos

20,5

27,5

7,0

21,2

18,9

-2,3

Megyei

21,9

21,6

-0,3

Országos

21,1

19,5

-1,6

1,1

9,3

8,2

Megyei

1,4

2,2

0,6

Országos

10,8

15,5

4,7

Érettségi nélküli középfokú végzettséggel, mint
legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők a 7
éves és idősebbek arányában (%)
Városi

Egyetemi, főiskolai, egyéb oklevéllel, mint
legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők a 7
éves és idősebbek arányában (%)
Városi

Forrás: KSH

Az egyes mutatók tekintetében:
Legfeljebb általános iskola 8. osztályát végzettek a 7 éves és idősebbek arányában mutató a
leghomogénebb területi eloszlású, bár e tekintetben a JNSZ megyei mutató a legrosszabb a
karcagi és az országos adatok közel azonosak. Meglepő, hogy 2001 és 2011 között a megyei
mutató még romlott is, miközben a városi és országos mutató kismértékben javul.
Érettségivel, mint legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők a 7 éves és idősebbek
arányában mutató esetében már tetten érhető az ország-megye-város lejtő. 2001-ben még
Karcag és JNSZ megye még közel azonos értékkel bírt, de 2011-re a megyei adat nagyobb
mértékben javult, de az országos még jobban. Tehát az érettségivel rendelkezők aránya kisebb
ütemben javul a városban, mint a megyében, vagy az országban, így lejtő szöge egyre nagyobb.
Érettségi nélküli középfokú végzettséggel, mint legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők a
7 éves és idősebbek arányában mutató szintén homogén területi mutató, mert a városi, megyei
és országos adatok kevésbé szórnak. 2001 és 2011 között a városi és országos mutató azonos
mértékben javult (csökkenő arány), míg a megyében alig volt javulás. Mindazonáltal Karcag
helyzete e tekintetben a területi összehasonlításban a legjobb.
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Egyetemi, főiskolai, egyéb oklevéllel, mint legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők a 7
éves és idősebbek arányában mutató tekinthető a leginkább relevánsnak a lakosság
képzettségének megítélésében. Látható, hogy e mutatóban vannak a legnagyobb területi
különbségek. Míg 2001-ben a messze jobb országos adat mellett a városi és megyei mutató
közel azonos volt, de még Karcag volt a legrosszabb, addig 2011-ben már jelentős eltolódás
történt a városi és megyei mutatókban. Karcagon a vizsgált 10 év alatt sokkal jobban nőttek a
diplomások aránya, mint akár országosan, de a megyéhez képest jelentősen jobban. Inkább az a
meglepő, hogy JNSZ megyében alig érzékelhető javulás volt e tekintetben, így e mutatóban van
a legnagyobb különbség területi szinten. Ez mindenképp kedvezőnek ítélendő a város
lakosságának képzettségében.
1.7.1.4 Foglalkoztatottság

Karcagon városban 2011-ben a foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 50,9%
volt. Ez az arány, a 2001-es azonos adathoz képest valamelyest kedvezőbb értéket mutat, akkor
49,24% volt. Viszont amíg a városban 10 év alatt alig 1,5%-al nőtt ez a mutató, addig a
megyében 6,5%-al, országosan pedig 4,8%-al. Tehát a foglalkoztatottság terén tapasztalható
városi lemaradás egyre nagyobb a területi összehasonlításban, pedig ezen adatokban már a
közfoglalkoztatottak is megjelennek.
Ugyancsak a közfoglalkoztatottak hatása mutatkozik meg a foglalkoztatott nélküli háztartások
arányának drasztikus csökkenésében, mindhárom területi kategóriában. Így sem 2001-ben, sem
2011-ben nem voltak jelentős szóródások ezen területi adatokban.
2011-ben a helyben foglalkoztatottak aránya foglalkoztatottakon belül 86,81% volt, míg a
településről ingázók aránya 13,19% volt. A helyben foglalkoztatott helyi lakosok aránya 2001 óta
csökkent (az eljárók száma nőtt), ami a kevesebb városi munkalehetőségnek köszönhető.
7.

táblázat Karcag város főbb foglalkoztatási adatai, (2001, 2011)
Adattípus

2001

2011

Karcag

JNSZ

Ország

Karcag

JNSZ

Ország

Foglalkoztatottak aránya a 15-64
éves népességen belül (%)

49,24

48,17

53,04

50,90

54,68

57,87

Foglalkoztatott nélküli háztartások
aránya (%)

42,24

46,38

40,88

-

-

-

Naponta ingázó (eljáró)
foglalkoztatottak aránya (%)

8,81

20,28

24,78

13,19

32,58

34,47

Forrás: KSH

Az alacsony arányú foglalkoztatottságnak megfelelően a munkanélküliségi ráta sokkal magasabb
(11,83% 2013-ban), mint akár a megyei 7,94%, vagy az országos 6%. Nyilván a
közfoglalkoztatás ebben az arányban is megjelenik (különösen, hogy az előtte való években
magasabb volt a munkanélküliek száma, és akkortájt nem jelent meg nagyobb volumenű, új
foglalkoztató a városban), illetve igen erős a szezonális hatás: a tavasztól őszig tartó
mezőgazdasági munkák a munkanélküliek jelentős részét felszívják.
Különösen aggasztó, hogy a munkanélkülieken belül a 180 napnál hosszabb ideje regisztrált
munkanélküliek aránya rendkívül magas a városban 60,99%, azaz majd minden 3. munkanélküli
tartósan kívül rekedt a foglalkoztatottságból. A megyei (47,04%) és országos (49,93%) azonos
adatok jelentősen jobbak.
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táblázat Karcag város főbb munkanélküliségi adatai, 2013
Adattípus

Karcag

JNSZ

Ország

1 679

21 304

414 273

11,83%

7,94%

6,00%

60,99%

47,04%

49,93%

Legfeljebb 8 általános iskolát végzett regisztrált munkanélküliek aránya
(az összes munkanélküli százalékában), %

9,29%

5,87%

4,94%

25 év alatti regisztrált munkanélküliek aránya (az összes munkanélküli
százalékában), %

19,59%

19,72%

18,28%

45 év feletti regisztrált munkanélküliek aránya (az összes munkanélküli
százalékában), %

31,03%

35,10%

36,12%

Regisztrált munkanélküliek száma (fő)
Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú népesség
százalékában (%)
180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek aránya (az
összes munkanélküli százalékában), %

Forrás: KSH

A legnehezebben elhelyezkedő – 25 év alatti és 45 év feletti – munkanélküliek aránya
ugyanakkor ellentmondásos a megyei és országos értékekkel összehasonlítva. Hiszen míg 25 év
alattiak aránya megközelítőleg azonos a megyei és országos adattal, addig a 45 év fölöttiek
aránya kedvezőbb a városban, mint a megyében, vagy országosan.
A munkanélküliek kb. 10%-a csak 8 általános iskolát végzett, az ő foglalkoztatásuk megoldása a
legnehezebb. Ők leginkább a közfoglalkoztatás célcsoportja.
A pillanatnyi munkaerőpiaci helyzetkép nyilván tartalmaz torzításokat (szezonális hatások stb.), a
friss adatok mégis kirajzolnak egy jellemző képet a helyi munkanélküliség helyzetéről. 2014
decemberében 1539 fő nyilvántartott álláskereső volt Karcagon, a munkanélküliségi ráta pedig
10,77% volt.
9.

táblázat A munkanélküliek számának alakulása Karcagon, (2001-2014)

Adott év
decembere

Nyilvántartott
álláskeresők száma, fő

Munkanélküliségi ráta,
%

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

1020
1003
1061
1295
1372
1318
1506
1656
1782
1911
1652
2297
1659
1539

7,15
7,03
7,38
9,03
9,58
9,25
10,48
11,67
12,57
13,53
11,83
16,63
12,14
10,77

Rendszeres szociális
segélyben részesülők
száma, fő
262
325
344
478
576
588
703
769
714
845
607
924
572
462

Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

A munkanélküliség éven belüli ciklikussága a főleg mezőgazdasági és az arra alapuló
feldolgozóipari városokban figyelhető meg legjobban. 2014 márciusában 1768 fő álláskereső12,37%; júniusában 1661 fő – 11,62%; szeptemberében 1389 fő – 9,72%; decemberében 1539
fő – 10,77%;
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Az adatok szépen kirajzolják az térség idénymunkára alapozott foglalkoztatottságát.
1.7.1.5 Jövedelmi viszonyok

Jövedelem

Adófizetők abszolút száma nem ad összehasonlítási támpontot. A 100 lakosra jutó adófizetők
száma tekintetében viszont nincs markáns különbség a megyei és országos adatok között, de
Karcagon alacsonyabb már ez a mutató. Karcagon kevesebben fizetnek adót megszerzett
jövedelmük után, mint megyei, országos átlagban, azaz magasabb az eltartottak száma. Az egy
lakosra jutó nettó belföldi jövedelem alapján azonban már jól kirajzolódik az ország-JNSZ megyeKarcag lejtő. Karcag lakosainak jövedelme csupán 89%-a a megyei átlagnak és csak 78%-a az
országos átlagnak.
10. táblázat Jövedelmi viszonyok (2012)
Karcag

JNSZ megye

Ország

41

45

44

538 423

604 231

693 565

Száz lakosra jutó
adófizetők száma
Egy lakosra jutó nettó
belföldi jövedelem
Forrás: KSH

4.

ábra SZJA alapot képező jövedelem (md Ft) Karcagon és JNSZ megyében

Forrás: KSH

A karcagi és megyei SZJA alapot képező jövedelmek idősoros alakulása szinte teljesen azonos,
érthető módon csupán a nagyságrendben van eltérés. Jól érzékelhető a 2008-tól induló válság,
melynek 2011. évi mélypontja után már mindkét területen emelkedés mutatkozott.
Segélyezés

Önkormányzatnál megszűnő támogatások, azaz Szociális törvény hatálya alól kikerült 2015.
március 1-től a
Lakásfenntartási támogatás, amiben 2014-ben 1054 fő részesült
Méltányossági közgyógyellátás, amiben 2014-ben kb. 130-150 fő részesült
Önkormányzaton keresztül nyújtott támogatás még
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény száma:

957 család részesül benne

Óvodáztatási támogatás

123 fő
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11. táblázat Az Igazgatási és Szociális Csoport által megállapított és nyújtott támogatások

Forrás: Önkormányzati jelentés Karcag város 2010–2014. évi állapotáról
1.7.1.6 Életminőség

Magyarországon a születéskor várható élettartam a férfiak esetében 2001-ben 68,2 év, 2012-ben
71,6 év volt, míg a nőknél ugyanez 76,7 év, illetve 78,7 év volt. A helyzet drámaiságát jól
érzékelteti a 2012. évi európai összehasonlítás, ahol is férfiak EU-28 ország átlaga 77,5 év volt,
míg a nőké 83,1 év. Mindkét nem esetében jelentős a lemaradás, de a vizsgált időszakban
valamelyest közeledtünk az európai átlaghoz, igaz ehhez az is hozzájárult statisztikailag, hogy az
EU-hoz éppen az alacsonyabb várható élettartamú országok csatlakoztak 2001 után.
Összességében javul a születéskor várható élettartam Magyarországon. Egy 2012-ben született
gyermek 3,7 évvel remélhet hosszabb életet, mint 2000-ben született társa. A
csecsemőhalálozás aránya az utóbbi 13 évben a felére csökkent, és a 40–59 évesek halálozási
aránya is jelentősen mérséklődött és kevesebb fiatal lesz öngyilkos.
Karcag térsége népességének várható élettartama, egy 2005-ös tanulmány szerint (Csite András
– Németh Nándor: A születéskor várható élettartam kistérségi egyenlőtlenségei az ezredforduló
Magyarországán) az országos átlag alatt, az alsó harmadban található országos kitekintésben.
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12. táblázat Lakásállomány, háztartások, családok életkörülményei (2001, 2011)
2001

Lakásállomány összesen, (db)
1000 lakosra jutó lakások száma, (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
(félkomfortos, komfort nélküli, szükséglakás), (%)
Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt
lakások aránya (%)
Háztartásoknak szolgáltatott víz egy lakosra jutó
mennyisége (l/fő/nap)
Közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások aránya
(%)
Közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások aránya
a vezetékes ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások
százalékában, (%)

2011

város

megye

város

megye

8 067

167 919

8 235

172 939

353

396

390

434

25,50

29,52

14,07

14,91

85,86

81,52

92,69

91,76

71,02

79,72

68,59

78,74

52,62

37,18

71,60

68,81

61,29

45,60

76,25

74,99

Forrás: KSH

Karcag lakosainak életminőségét részben meghatározza a lakások, háztartások közüzemi
bekötöttsége, felszereltsége, egyáltalán az otthon komfortossága. E tekintetben jelentős javulás
történt 2001 és 2011 között, hiszen például a közcsatorna-hálózatba bekötött lakások aránya
majd 25%-al nőtt, de minden mutató tekintetében javulás történt. Egyetlen „szépséghibája”
javulásnak, hogy mértékében elmarad a JNSZ megye azonos mutatóinak javulásától, azaz a
2001-ben számos mutató esetén tapasztalt karcagi előny elolvadni látszik tendenciájában.
Összességében a megyei átlag lassan utoléri Karcagot, ami annyiban kedvezőtlen, hogy nem a
szinte már teljes infrastrukturális kiépítettség okán mutatható ki ez a jelenség, hanem a megyei,
ilyen célú beruházások nagyobb volumenéből adódik. Látható ez például azon is, hogy az
ivóvízhálózatba bekötött lakások közel 77%-a a szennyvízcsatornába is be volt kötve 2011-ben
(megyében 75%), de ez az aránypár 2001-ben még 61-45% volt.
Mindeközben az új lakásépítés szerény mértékű, a vizsgált 10 évben csupán 168-al nőtt a
lakásállomány, de legalább közel megfeleződött az alacsony komfortfokozatú lakások aránya.
Különös módon a „Háztartásoknak szolgáltatott víz egy lakosra jutó mennyisége” mutató mind
Karcagon, mind JNSZ megyében 2001 és 2011 között csökkent. Ez nincs közvetlen
összefüggésben a hálózatba kötéssel, sokkal inkább a lakosság víztakarékosságának
eredménye lehet, ami részben a magas vízdíjakból is levezethető.
Karcag városrészei között az alacsony komfort fokozatú lakások arányában érzékelhető területi
különbségek rajzolódnak ki. Míg a központi városrészen csupán 1,2%, addig többi városrészen
10-14% közötti, a délin a legmagasabb 18,6%. Ez utóbbi arányban a déli városrész kiterjedt
szegregátumának is jelentős szerepe van. Karcag külterületén 61,7%, ez a mutató.
Karcag természeti és épített örökségének szépségei, a város mezővárosi tradíciói szerethető
várossá teszik, ahol szeretnek élni lakói. A tetten érhető jelentős elvándorlásnak anyagi
természetű okai vannak: biztos munkalehetőségért, magasabb bérért hagyják el városukat a
fiatalabb generációk. A helyi identitás azonban náluk is észlelhető, péntekenként jelentős
forgalom áramlik befelé a városba, az elszármazottak ugyanis jellemzően ápolják gyökereiket,
szabadidejükben visszajárnak, kötődnek a városhoz.
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Térbeli, társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok

A fejezet témakörére vonatkozóan objektív, tudományos jellegű kutatások, szociológiai
felmérések nem állnak rendelkezésre.
Térbeli társadalmi rétegződés, elkülönülés nem érezhető városban, kivéve a jól beazonosítható
szegregátumokat. Alapvetően konfliktusmentesek a mindennapok az egyes városrészek lakói
között. Mivel a városra nem jellemző a betelepülés, így nem is alakult ki, a más településeken jól
érezhető betelepülők kontra őslakos ellentét.
A társadalmi rétegződés azonban áthatja a város hétköznapi életét. Az élet- és
munkalehetőségek kilátástalanságának megfogalmazása mellett, a cigány nemzetiség
nagyarányú városi jelenlétével magyarázzák – a népességcsökkenésért jellemzően felelős - mind
erőteljesebb elvándorlást. A társadalmi elkülönülés, a hovatartozás kimutatásának jelei
tapasztalhatók különböző városi rendezvényeken, eseményeken. A jövedelmi különbségek olyan
hétköznapi jelenségeken szűrhetők le, mint a kulturális programok látogatottsága.
A növekvő belső feszültségekre utal, hogy olyan közösségi tér igénye fogalmazódott meg, ahol a
városi elit magában, nem elvegyülve más társadalmi rétegekkel, élheti mindennapjait,
szórakozhat. Ehhez sajátos fizikai, élhető körülmények biztosítása szükséges számukra,
hiszen nincs a városban igényes, magas színvonalú vendéglátás, márkás termékeket felvonultató
kiskereskedelem. Fontos jövőbeni cél a városi közép- és felsőosztály megtartása és igényeinek
mind teljesebb kielégítése.
Megfogalmazódott a fentiek mellett egy értelmiség klub, kör megalakításának igénye is, ahol
ezen réteg gyakorolhatja a közösségi, társadalmi életét.
Összességében a társadalmi rétegződés, elkülönülés megtapasztalható a városban, ezt nem
tartják konfliktusforrásnak, sőt ennek erősödésétől sem tartanak, csak maradjon az értelmiség, az
elit Karcagon. A kijelölt szegregátumok fejlesztése (anti-szegregációs terv, a folyamatban lévő
szociális célú városrehabilitáció az északi szegregátumban), az integrációs folyamat felgyorsítása
a társadalmi elkülönülés lassítását, megakadályozását célozza.
1.7.3

Települési identitást erősítő tényezők

1.7.3.1 Történeti és kulturális adottságok

Településtörténet

A Nagykunság központjának története a 13. századi mongol pusztításig nyúlik vissza. A kunok az
ázsiai törökség kipcsak ágából származnak. A magyarországi letelepedésük után keresztény
hitre tértek, beilleszkedtek a rendi magyar társadalomba. Kiváltságos népként fegyverrel
szolgálták a királyokat.
A nagykunsági városok hatalmas határa a török hódoltság idején, a 17. században alakult ki úgy,
hogy az elpusztult apró falvak megmaradt népét és határát bekebelezték. Ezért is mondjuk
Hatkunságnak mikrotájat, mivel csak hat település éledt újjá a 18. században.
A XVII. században számos falu végleg elpusztul. Az utolsó törökdúlás 1697-ben érte a
karcagiakat. A Habsburg államhatalom eltörölte a kunok korábbi kiváltságait, és 1702-ben eladta
a területet a Német Lovagrendnek. A Rákóczi-féle felkelés leverése után a szülőföldjükhöz
ragaszkodó karcagiak harmadszor is "megülték" a várost és újra szervezték a közösség életét.
Ekkor válik a Nagykunság központjává. A redemptióban való részvétel a várost nemcsak
tájközponttá tette, de biztosította a számára, hogy elinduljon a polgári fejlődés útján. A
Nagykunság népe elsők között tért át a református hitre, de a központi hatalom a református
közösség erejét igyekezett gyengíteni azzal, hogy az 1770-es években katolikusokat telepített a
városba. A város jelenleg is református közösségű.
A XVIII. században Karcag társadalma teljes egészében paraszttársadalom volt. Az első
iparosok a kovács, kerékgyártó, fazekas, szűcs, molnár, asztalos mesterséget űzték. Amikor a
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XVIII. század második felében a parasztok elől lezárják a betelepülés lehetőségét, egy-egy
hiányszakmát művelő iparos megkapja a letelepedési engedélyt. Így a helyi ipar a XIX. elejére éri
el azt a szintet, hogy céhet alapítsanak.
A város épületei megújultak a XIX. században. 1813-14-ben készült a Csengős iskola. 1825-ben
építették fel a főtér jellegzetes klasszicista stílusú épületét, a Bárány Nagyvendéglőt. Az 1840-es
években épült a mai Györffy István Nagykun Múzeumnak otthont adó épület.
A parasztpolgári fejlődés útját járó nagykunsági település vezetői a reformkorban is
ragaszkodnak a XVIII. században létrehozott kiváltságos, a Jászkun Kerület társadalmi
formációhoz és évtizedekig ellenállnak a megyébe való betagozódásnak.
A Pest-Szolnok vasútvonalat meghosszabbításaként 1857-től az országos vasúthálózat része lett
Karcag, majd 1896-ban innen kiindulva kiépítették a Tiszafüredre vezető szárnyvonalat is.
A XIX. század utolsó harmadában a megindul a polgárosodás, megépül az első magántulajdonú
emeletes ház, megnyílik az első takarékpénztár. A Jászkunság című újságot hamarosan követi a
Nagykunság. 1872-ben a telepütést rendezett tanácsú várossá nyilvánítják. A XIX. század
második felében a kereskedelmet a görögöktől átvették a zsidók. Egyházi közösségük
megalapítása után megépítették a ma is álló zsidó templomot. A görögkeletiek temploma a XVIII.
század végétől napjainkig hirdeti, a településről ma már eltűnt görög kereskedő családok
emlékét.
A város a XX. században is megmaradt mezőgazdasági jellegű településnek.1930-ban a keresők
61,7%-a dolgozott a mezőgazdaságban, 15,4%-a az iparban, 4,6%-a a kereskedelemben, 1,5%a a közlekedésben és 3,4%-a a közszolgálatban. A XX. században egyre jelentősebb lesz a
malomipar. 1909-ben felépítik a város villanyáram-fejlesztő telepét. A karcagi téglagyár
termékeiből a századfordulóra elkészül az impozáns gimnáziumot (1894) és a városi bíróság
(1891), követte a római katolikus templom (1901), az ipartestület épülete (1903) és az új
városháza (1910-1912) felépítése. 1926-ban felépítették a Kultúrpalotát, mely most is a
művelődést szolgálja.
A világháborúk súlyos embervesztesége mellett a város épületeiben is károk keletkeztek. Ekkor
pusztult el a városi levéltár és a múzeum felbecsülhetetlen értékű anyaga, égett le, rongálódott
meg 117 ház. 1944. október 9-én vette át a város vezetését az új rendszer első klientúrája, orosz
felügyelet alatt. 1948-tól megindul a szövetkezetesítés. 1951-ben termelőszövetkezeti várossá
nyilvánítják a települést. A kisiparosok az 1940-es évek második felében ipari szövetkezetbe
tömörültek. Néhány szövetkezet ipari üzemmé fejlődött. Így a gépállomásból létrejött a gépgyár.
Az 1960-1970-es években budapesti nagy vállalatok hoztak létre telephelyeket Karcagon. A
Szerszámipari Művek, a Ruhagyár és a Híradótechnikai Vállalat karcagi üzemében tudott
elhelyezkedni a mezőgazdaságban felszabadult munkaerő. A malomipar, a téglaipar, a sütőipar,
a fodrászat, megmaradt megyei keretek között.
A város hosszú távú fejlődését alapozta meg az 1969-ben megépült 450 ágyas kórház. A város
szélein új lakónegyedek jöttek létre (Kiskulcsos, Nagyvénkert), de a két világháború között
kialakult szegényebb körzetek is megmaradtak, bár a fejlesztésükre állami pénzekből sokat
fordítottak (Déli- és Északi Cigányváros).
A rendszerváltást követően a mindenkori választott önkormányzat működteti, fejleszti a várost.
Kulturális értékek

A húszezer lelket számláló település fekvéséből, kulturális, kereskedelmi, egészségügyi, oktatási
és gazdasági szerepéből következően vált a táj központjává. Jellegzetes alföldi mezőváros,
amelyik településformájában, intézményeinek sokaságában, külső kapcsolatrendszerében érhető
tetten.
A városban sokszínű kulturális élet zajlik. A Györffy István Nagykun Múzeum kiállításai, a Kántor
Sándor Fazekasház és a Nagykunsági Tájház kínálata mellett a Városi Csokonai Könyvtár és a
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár színes programjai vonzók.
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Augusztusban a magyar államiság ünnepe környékén a hagyományokra épülő Nagykunsági
Kulturális Napok programjait sok látogató tekinti meg.
Karcag társadalma sokrétű, hiszen a protestáns magyarságát a Kossuth teret ékesítő romantikus
stílusú református templom, az egykori görög kereskedők jelenlétét a szép ikonosztázú görög
templom, a katolikusokat a XX. század fordulóján épült kecses katolikus templom igazolja.
A városnak jelentős a művészeti élete. Híres a fazekassága. Itt élt és alkotott a Kossuth-díjas
Kántor Sándor, ma is több műhelyben forog a korong. A városban alkot Györfi Sándor Munkácsydíjas szobrászművész, akinek bronzba álmodott köztéri szobrai sok helyen ékesítik a
településeket. A 4. sz. főút mellett a Kis-Hegyesbori halmon áll a Kun emlékhely, amely a kunok
betelepülésének állít emléket. A város Szimfonikus Zenekara, Szalonzenekara, a Városi
Vegyeskar és Vonós kamarazenekar is hozzájárul a színes zenei élet teljesebbé tételéhez.
Karcag a Hortobágyi Nemzeti Park déli fogadókapuja. Az alföldi puszta látványa, a kunhalmok
titkokat rejtő kúpjai, a szélmalom és a szárazon álló ötlyukú Zádor-híd meglátogatása kellemes
kirándulást, a karcagi Akácliget Gyógy- és Strandfürdő pihenést és gyógyulást kínál az
idelátogatóknak. Apróvadban gazdag határában a vadászok találnak maguknak programot, míg
az éhes embereket a tájjellegű gasztronómiai ínyencségek elégítik ki. (Forrás: www.karcag.hu)
1.7.3.2 Civil szerveződések

A városban 108 db bejegyzett civil szervezet működik (http://www.karcag.hu/index.php/civilszervezetek-egyhazak). Ezek jelentős része különböző közösségi szolgáltatások (szociális,
egészségügyi, kulturális, oktatási stb.) pénzügyi feltételeit megteremtő alapítvány, amelyek közül
többen az Önkormányzat is részt vesz. Ezen alapítványok, egyesületek működése rendkívül
jelentős, hisz az általuk végzett közösségi feladatok nagymértékben hozzájárulnak a városi
életminőség javításához, a helyi identitás erősítéséhez, a helyi oktatás színesítéséhez, illetve a
különböző okokból hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének növeléséhez,
életfeltételeik javításához.
A civil társadalom másik csoportját alkotják a különböző érdekcsoportok képviseletét ellátó,
azokat segítő támogató szereveződések (pl. nagycsaládosok, nyugdíjasok, stb.).
Megtalálható természetesen a civil társadalom szabadidős önszerveződését jelző különböző
kulturális és egyéb szabadidős, hobbi stb. szervezetek is (a sportszervezeteken túl, melyek a
1.8.1.4 fejezetben jelennek meg).
13. táblázat A 15 legfontosabb civil szervezet jellemzői
civil szervezet neve

tevékenység

célcsoport

feladat ellátási
szerződés
önkormányzattal
igen/nem

„Karcag testvérvárosaiért”
Közalapítvány

kulturális
tevékenység

teljes lakosság

nem

"Karcagért" Közalapítvány

település-fejlesztési
tevékenység

teljes lakosság

nem

"Kátai Gábor Alapítvány"

nincs adat

teljes lakosság

nem

"MINDIG VAN REMÉNY"
Daganatos Betegekért Alapítvány

egészségügyi
tevékenység

betegek

nem

"Nyelvi laborral a nyelvtanulásért"

oktatási
tevékenység

fiatalok,
továbbképzésben
résztvevők

nem

"SZAKI" 2000 Alapítvány

oktatási

teljes lakosság

nem
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feladat ellátási
szerződés
önkormányzattal
igen/nem

tevékenység
Karcagi Hagyományőrző Talpas
Íjász Kör Egyesület

kulturális
tevékenység

teljes lakosság

nem

Karcagi Nagykun Bajtársi
Egyesület

kulturális
tevékenység

tagok

nem

Karcagi Birkafőzők Egyesülete

kulturális
tevékenység

teljes lakosság

nem

Karcagi Nagykun Városvédő
Egyesület

kulturális
tevékenység

teljes lakosság

nem

Kováts Mihály Baráti Társaság
Egyesület

kulturális
tevékenység

teljes lakosság

nem

Kováts-os Gyermekekért
Közhasznú Egyesület

oktatási
tevékenység

gyermekek

nem

Kun-Orgonda Zenebarátok
Közhasznú Egyesület

kulturális
tevékenység

teljes lakosság

nem

KUNSZÖVETSÉG

kulturális
tevékenység

teljes lakosság

nem

Nagykun Horgász Egyesület

sport tevékenység

teljes lakosság

nem

Karcagi Sportegyesület

sporttevékenység

teljes lakosság

igen

Varga József Nyelvtanulás
Alapítvány

oktatási
tevékenység

teljes lakosság

nem

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

Nincs kirívó aktivitás, a helyi lakosok átlagosan mozgósíthatóak. A civilek közösségi életüket,
szolgáltatásaikat főként a város kulturális életének otthont adó Déryné Kulturális, Turisztikai,
Sport Központ és Könyvtár szervezik, nyújtják, vagy magánkoordináció keretében. A civil
szervezetek tevékenységüket a saját koordinációjukban látják el, nincs ún. városi civil
ernyőszervezet, érdekképviselet. Ennek is köszönhető részben, hogy a városnak nincs a
tevékenységük kereteit és indokoltságát alátámasztó Civil Koncepciója.
A 22/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet szól a civil szervezetek támogatási rendjéről. Az
Önkormányzat a Képviselő-testület által elfogadott pályázat útján támogatja a civil szervezeteket,
melyre sok szervezet igényt tart és évről-évre pályázik is sikerrel. A civilek támogatására szánt
éves költségvetési keret nagyjából állandó, a belső forrásallokáció lehetőségeihez mérten
módosul.
14. táblázat A civil szerveztek támogatásának alakulása
2011

2012

2013

2014

pályázó civil
szervezet száma

34

21

19

28

támogatási keret,
Ft

1.000.000

900.000

1.500.000

2.000.000

Forrás: Önkormányzati jelentés Karcag város 2010–2014. évi állapotáról
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2015-ben a civil szervezetek támogatására 2 millió Ft lett beállítva, hasonlóan a 2014. évihez. Ez
szerény összeg, de sok szervezetnek az egyetlen működési forrása.
Az éves pályázati feltételeknél az Önkormányzat nem alkalmaz prioritást, nem támaszt külön
elvárásokat, vagy együttműködési feltételeket a pályázó civil szervezetekkel szemben. Azt elvet
követi, hogy minél több szervezet részesülhessen kisebb-nagyobb támogatásban. A 2014. évre
vonatkozó beszámolók alapján a támogatásokat pályázataikban leírt programok megvalósítására
fordították (hagyományápolással, illetve hagyományteremtéssel, ismeretterjesztéssel, egészség
megőrzéssel, környezetvédelemmel stb. kapcsolatos rendezvények) civil szervezetek. A
tevékenységeik megvalósítása szorosan kapcsolódott a város lakosságának életéhez.
A civil szervezeteknek nincs szerződésszerű szerepvállalása az Önkormányzat különféle feladatellátási tevékenységeiben (oktatás, szociális ellátás, idős ellátás), de az Önkormányzat által
rendezett városi programokon rendszerint segítséget nyújtanak a civil szervezetek. (fellépnek
énekkel, bemutatják az általuk készített kézműves dolgaikat stb.)
Fontos közéleti szerepet töltenek be a városban működő, bejegyzett alapítványok,
közalapítványok. A 44 ilyen alapítványból 37 közhasznú tevékenységet folytat jellemzően
intézményi, helyi kihatással, de néhányuk országos működésű. Az alapítványok, közalapítványok
részletes adatai elérhető: http://www.karcag.hu/files/module15/3714EF576275137B.pdf
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A település humán infrastruktúrája

1.8.1

Humán közszolgáltatások

1.8.1.1 Oktatás

Óvodák

Karcagon az óvodai feladatellátás 1 db intézményben történik. Az intézmények fenntartója és
működtetője Karcag Városi Önkormányzata. A feladat ellátási helyek száma 9, melyek ezek
területi elhelyezkedése a városon belül egyenletes. A városban összes óvodai férőhely száma
715 fő, a városi szintű kihasználtság 83,16%-os. A városban nincs családi napközi. Az óvodák
kihasználtsága valamelyest csökken az utóbbi években, de valamennyi gyermek ellátása
biztosított.
Jelentősebb fejlesztések voltak:
a Madarász Imre Egyesített Óvoda Jókai úti és a Táncsics krt.-i óvodákban teljes körű
felújítás és akadálymentesítés történt, 130.000.000 Ft beruházási költséggel.
a Madarász Imre Egyesített Óvoda Kuthen utcai tagintézményének felújítása,
korszerűsítése - ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0005. KSZ: ÉARFÜ – beruházás értéke 111 mFt;
15. táblázat Óvodai intézmények és azok legfontosabb statisztikai adatai (2013/2014 tanév)
Intézmény
neve és
fenntartója

Madarász
Imre
Egyesített
Óvoda,
Fenntartó:
Karcag
Városi
Önkormányzat

Férőhely
(fő)

2014-ben
beíratott
gyerekek
száma (fő)

Kihasználtság
(%)

Csoportszobák
száma
(db)

Tornaszoba
léte
(igen /
nem, db)

Székhelye,
Táncsics krt. 17.

42

42

100%

2

-

Csokonai úti
óvodája,
Csokonai u. 24.

97

98

101,03%

4

-

Jókai úti óvodája,
Jókai u. 13.

43

47

109,3%

2

-

94

77

81,91%

4

106

85

80,19%

4

50

46

92,%

2

-

72

63

87,5%

4

1

145

129

88,97%

6

1

66

64

96,05%

3

-

Feladatellátó
hely, tagóvoda
és annak címe

Kinizsi úti
óvodája,
Kinizsi u.16
Kuthen úti
óvodája,
Kuthen u.16.
Gépgyár úti
óvodája,
Gépgyár u.
Takács Péter úti
óvodája,
Takács P. u. 50.
Táncsics krt.
óvodája,
Táncsics krt. 19.
Zöldfa úti óvodája
Zöldfa u. 32.

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás
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Az egyes feladat ellátási hely kihasználtságban nincsenek jelentős különbségek, két feladat
ellátási hely 100% feletti a kihasználtság, de működés tekintetében nem jelent problémát.
16. táblázat Óvodai létszám alakulása

Forrás: Önkormányzati jelentés Karcag város 2010–2014. évi állapotáról

Legfontosabb fejlesztési igényként a tornaszobák létesítése fogalmazódott meg.
Alapfokú oktatás

Általános iskolai nappali oktatásban résztvevő tanulók száma 2013/2014-es tanévben 1870 fő
volt. Az elmúlt évek (2001 óta) tendenciája szerint ez a szám csökkenő. Az általános iskolai
feladat ellátási helyek száma 12. Ezen belül a KLIK a fenntartó 3-ban, a további intézmények
fenntartói: Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend, Karcagi Református Egyházközség;
17. táblázat Általános iskolai intézmények és azok legfontosabb adatai (2013/2014 tanév)
Intézmény neve és
fenntartója

Karcagi Nagykun
Református Általános
Iskola Fenntartó:
Karcagi Református
Egyházközség (5300
Karcag, Kálvin u. 3.)
Szent Pál Marista
Általános Iskola
Fenntartó: Mária
Iskolatestvérek
Szerzetesrend
Karcagi Arany János
Általános Iskola
Fenntartó: KLIK
Karcagi Tankerület
JNSZ Megyei Kádas
György Óvoda,
Általános Iskola,
Szakiskola, EGYMI,
Kollégium és
Gyermekotthon,

Férőhely
(fő)

2013/2014
tanévben
beíratott
gyerekek
száma (fő)

Kihasználtság
(%)

Tanter
-mek
száma
(db)

Tornaterem
léte
(igen /
nem, db)

Karcag, Kálvin u. 2.

250

213

85

9

1

Karcag, Kálvin u. 5.

140

114

81

4

1

Karcag, Varró u. 4

180

160

88

5

1

Szent Pál Marista
Általános Iskola

250

215

86

17

1

250

174

69,5

12

1

89

35

40

7

1

Feladatellátó hely és
annak címe

Karcag, Zádor út 3.

5300 Karcag, Arany
János utca 13-15.

017 Általános Iskola
Karcag,
Kisújszállási út 45.
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Intézmény neve és
fenntartója
tagintézménye
Fenntartó: KLIK
Szolnoki Tankerület
Karcagi Általános
Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
Fenntartó neve:
Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ Karcagi
Tankerülete
Karcagi Általános
Iskolai és Alapfokú
Művészeti Iskola
Fenntartó neve:
Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ Karcagi
Tankerülete
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Férőhely
(fő)

2013/2014
tanévben
beíratott
gyerekek
száma (fő)

Kihasználtság
(%)

Tanter
-mek
száma
(db)

Tornaterem
léte
(igen /
nem, db)

Székhely: Karcagi
Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti
Iskola; Karcag,
Kossuth tér 4.

150

128

85

5

nem

Györffy István
Általános Iskolai Tagintézménye; Karcag,
József A. út 1.

350

293

83

14

nem

Feladatellátó hely és
annak címe

igen,

Karcag Városi
Önkormányzat

Györffy István
Általános Iskolai Tagintézménye; Karcag,
Kálvin utca 6.

-

-

-

-

Karcagi Általános
Iskolai és Alapfokú
Művészeti Iskola
Fenntartó neve:
Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ Karcagi
Tankerülete

Kiskulcsosi Általános
Iskolai Tagintézménye; Karcag,
Kisújszállási út 112.

260

189

72%

13

Karcag Városi
Önkormányzat

Kiskulcsosi Általános
Iskolai Tagintézménye Karcag,
Dráva utca 1.

-

-

-

-

Karcagi Általános
Iskolai és Alapfokú
Művészeti Iskola
Fenntartó neve:
Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ Karcagi
Tankerülete

Kováts Mihály
Általános Iskolai Tagintézménye; Karcag,
Kálvin utca 9.

400

349

87%

15

(1 db)
sportcélú
feladat
ellátásra

nem

igen
(1 db)
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Intézmény neve és
fenntartója
Karcagi Általános
Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
Fenntartó neve:
Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ Karcagi
Tankerülete
Karcagi Általános
Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
Fenntartó neve:
Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ Karcagi
Tankerülete

Feladatellátó hely és
annak címe
Karcagi Általános
Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
Erkel Ferenc Alapfokú
Művészeti Iskolai
Tagintézménye
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Férőhely
(fő)

2013/2014
tanévben
beíratott
gyerekek
száma (fő)

Kihasználtság
(%)

Tanter
-mek
száma
(db)

Tornaterem
léte
(igen /
nem, db)

100

79

79%

7

0

150

98

65%

14

0

Karcag, Szabó József
utca 1.

Karcagi Általános
Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
Erkel Ferenc Alapfokú
Művészeti Iskolai
Tagintézménye
Karcag, Szabó József
utca 10.

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

Az intézmények kihasználtsága sehol sem éri el 90%-ot, de jellemzően 80% fölötti, kivéve egy
iskolát, ahol csupán 40%-os kihasználtság. A tanulói létszámok összességében csökkenek, de
intézményenként eltérőek a változások. Például míg Karcagi Arany János Általános Iskolának a
2010/11-es tanévben még 238 tanulója volt, ugyanekkor a Karcagi Nagykun Református
Általános Iskolának 369. Az előbbi létszáma lecsökkent 174 főre, míg az utóbbi 2014/15-ös
tanévben már 520 tanulót fogad.
Jelentősebb fejlesztések voltak:
1. Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézmény: számítástechnikai eszközbeszerzések,
tetőszigetelés
2. Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: tetőkorszerűsítés;
3. Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézmény: csatornacsere, vakolatjavítás, tanulói
vizesblokk felújítás, tetőfelújítás, eszközbeszerzés;
Legfontosabb fejlesztési igények:
1. Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézmény: épület- és udvarkorszerűsítés (nyílászárócsere,
épületgépészet megújítása, komplex akadálymentesítés)
2.

Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézmény fő- és könyvtárépületnél: nyílászárócsere,
fűtéskorszerűsítés, vizesblokk felújítása, udvarmegújítás, hideg-meleg burkolatok cseréje,
homlokzat felújítás)

3.

Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: Szabó József utca 10. sz. alatti
telephelyen (a tanulói és tanári mosdók felújítása, fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere,
belső burkolatok és külső homlokzat felújítása); Szabó József utca 1. sz. alatti telephelyen
(fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, belső burkolatok és külső homlokzat felújítása)
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Középfokú oktatási intézmények száma a városban három. Vonzáskörzetük kiterjed JNSZ, Békés
és Heves megyékre. A megyei KLIK egy intézménye fenntartásában, működtetésében vesz
részt.
18. táblázat Középfokú oktatási intézmények és azok jellemzői (2013/2014 tanév)
Középfokú
oktatási intézmény
neve, fenntartója /
működtetője
Karcagi Nagykun
Református
Gimnázium és
Egészségügyi
Szakközépiskola

Tanulók
száma
2013/2014
(fő)
361

Nem
városi
lakos
(%)
6,9

Karcagi Református
Egyházközség

Kollégista
(fő)
Varró
István
Szakisk.
Koll.ban
17 fő

Képzési kínálat
2013/2014. tanévben
9-12.évfolymon 4 évfolyamos nappali
rendszerű gimnáziumi képzés
9-12. évfolyamon 4 évfolyamos nappali
rendszerű egészségügyi ágazati
szakközépiskolai képzés
2016/2017. képzési kínálat terv:
9-12 évf. gimnáziumi képzés
9-12 évf. egészségügyi ágazati
szakközépiskola képzés
OKJ- szakképzés: gyakorló ápoló, ápoló
képzés

Szentannai Sámuel
Gimnázium,
Szakközépiskola és
Kollégium /
Földművelésügyi
Minisztérium

511

44,23

107

Szakközépiskola:
- Mezőgazdasági gépész
- Környezetvédelem-vízgazdálkodás
- Élelmiszeripar
Gimnázium:
- Belügyi rendészeti pályaorientáció
- Emelt szintű német nyelvi képzés
- Emelt szintű angol nyelvi képzés
Szakiskola:
- Mezőgazdasági gépész
- Molnár
Szakképzés:
- Mezőgazdasági gépésztechnikus
- Környezetvédelmi technikus

Varró István
Szakiskola,
Szakközépiskola és
Kollégium / KLIK
Szolnoki Tankerület
/ KLIK

364

44,23

38

Gépi forgácsoló, Épület-és szerkezet-lakatos,
Eladó, Festő, mázoló és tapétázó, Asztalos,
Női szabó, Ács, állványozó, Kőműves és
hidegburkoló, Kereskedelem-szakközép,
Gépészet-szakközép,
Szakiskolások szakközépiskolája,
Felnőtt nappali szakközépiskola: Élelmiszerés vegyi áru eladó, Festő, díszítő, mázoló és
tapétázó, Bútorasztalos,

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás
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A képzések struktúrája illeszkedik a helyi gazdaság, közszolgáltatás igényeihez. Az intézmények
kapcsolatot ápolnak a gazdasági szereplőkkel, szakmai gyakorlat és bemutatkozó látogatás,
vendégórák révén.
19. táblázat Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola
tanulólétszám alakulása
2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

gimnázium

301

290

275

263

szakközépiskola

59

63

51

64

szakképzés

44

39

48

34

Összesen

404

392

374

361

Forrás: Önkormányzati jelentés Karcag város 2010–2014. évi állapotáról

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

Kollégiumi ellátást a városban 2 intézmény biztosítja. A férőhelyek száma 250 fő, a kihasználtság
csupán 58%-os.
2014-ben megkezdődött a Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola kollégiumának
felújítása. Ennek keretében megtörténik a falazat a talajvíz ellen szigetelése, a nyílászárók
cseréje műanyag ajtókra, ablakokra, a vizesblokkok felújítása, a nagyméretű szobák kisebb,
komfortosabb szobákra bontása, a nem használt helyiségek felújítása és hálótermekké alakítása,
valamint az épület homlokzatának hőszigetelése.

Felsőfokú oktatás

A városban nincs felsőfokú oktatási intézmény.
1.8.1.2 Egészségügy

Alapellátás

Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szól, a többször módosított 11/2002.
(VI.26.) sz. önkormányzati rendelet. E szerint a városban 9 db felnőtt háziorvosi körzet, 4 db
gyermek háziorvosi körzet és ugyanennyi iskola- egészségügyi ellátási körzet van. Emellett 12 db
védőnői körzetben 8 védőnő dolgozik, 4 körzetben helyettesítéssel, folyamatosan ellátott.
Továbbá van 4 db iskolai védőnői körzet, valamint 5 db fogorvosi körzet. Az orvosok közül 1
fogorvos közalkalmazottként, a többiek vállalkozóként végzik feladatukat. A betöltetlen praxisok
száma egy, de helyettesítéssel megoldott az ellátás.
Az ügyeleti feladatok ellátását Emergency Service Kft. végzi a Széchenyi sgt. 27. szám alatti
intézményben.
Az egy háziorvosra eső betegek száma 1.947 fő, az egy házi gyermekorvosra eső betegek
száma: 1.075 fő.
A településen az egészségügyi alapellátás 5 db ellátóhelyen, plusz a Kátai Gábor KórházbanRendelőintézetben (járóbeteg szakellátó és fekvőbeteg-ellátó) történik. A gyógyszertárak száma
6 db. Fogorvosi rendelő két ellátóhelyen érhető el, egy a kórházban, egy a Széchenyi sgt. 27.
alatti rendelőben.
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A kórház mellett mentőállomás is üzemel, címe: a Kórház u. 6. A felújított épület 2014 júniusában
került átadásra.
A Kórházzal kapcsolatos fenntartói jog és kötelezettség (ingatlanok és ingóságok tulajdonjogával
együtt) a 2012. évi XXXVIII. tv. 2. § (1) bekezdése értelmében 2012. május 1-jével a Magyar
Államra szállt át.
20. táblázat Egészségügyi ellátást biztosító ellátóhelyek főbb jellemzői
Egészségügyi
ellátóhely, címe
Kátai Gábor Kórház
Zöldfa u. 48.
Fogorvosi rendelő
Karcag, Zöldfa u.
48.

Ellátás jellege

Gyakorolt
praxisok
száma

Betöltetlen
praxisok
száma

közfinanszírozott

nincs

fogászati praxis

2

-

Orvosi Rendelő
Széchenyi sgt. 27.

Felnőtt háziorvos
Házi gyermekorvos
Fogászat
Védőnői szolgálat

6
4
3
11

4 védőnői és
1 házi gyerekorvosi körzet
betöltetlen

Háziorvosi Rendelő
Kazinczy u. 1. sz.

Felnőtt háziorvos

2

-

Felnőtt háziorvosi
praxis

1

-

Védőnői szolgálat

1

-

Háziorvosi rendelő
Gépgyár u. 3.
Berekfürdő,
Berek tér 15.

Infrastrukturális
hiányosságok –
jogszabályi
elvárásoknak való
megfelelés

2 fogászati rendelő
működik a kórház
területén, felújított;
Az épület a 2014-ben
került felújításra. A
mellékhelyiségek
felújítása szükséges.
Felújítása szükséges;
Nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés
Teljes körű felújítása
szükséges

Forrás: www.karcag.hu

Szakellátás

Szakellátást biztosít a Kátai Gábor Kórház, mely geográfiai elhelyezkedéséből adódóan JászNagykun-Szolnok megye keleti területét látja el egészségügyi szolgáltatással. Debrecen és
Szolnok, illetve Eger és Gyula között 60-70 km-es sugarú körben egyedüli fekvő-beteg ellátó
intézmény. Ezen kívül még alapellátási feladatokat, védőnői, fogorvosi, szakorvosi járó beteg,
illetve aktív, krónikus ápolási fekvőbeteg ellátási feladatokat és betegszállítási tevékenységet lát
el közel 100 ezer lakos számára. Jelenleg 520 ágy működtetésére van szerződése a Kórháznak,
ahol 573 fő dolgozóval látják el a betegeket.
2008. november 10-én megújult formában átadásra került, a kórház európai színvonalú, felújított
főépülete. Két fő fekvőbeteg egység (mátrix) alakult ki. Egyik belgyógyászati jellegű ahol
belgyógyászat, neurológia (ideggyógyászat), gyermekgyógyászat, és a bőrgyógyászat betegeket
kezelik. Másik sebészeti jellegű mátrix, ahol sebészeti, baleseti sebészeti, szülészetnőgyógyászati, szemészeti és fül-orr-gégészeti betegek gyógyítása folyik. Továbbra is
hagyományos osztályszerkezetben működik a Sürgősségi Betegellátó Osztály, az Általános
Intenzív és Aneszteziológiai osztály, a Pszichiátriai osztály, a pszichiátriai rehabilitációs osztály,
az ápolási, a krónikus és a mozgásszervi rehabilitációs osztály.
Új helyen működik a gyermekgyógyászati szakrendelő, bővült a kardiológiai, ortopédiai
rendelések száma. A betegfelvételi iroda megszűnt, helyén Beteg Információs Központ alakult ki.
A betegek közvetlenül a szakrendeléseken regisztrálhatnak.
Fejlesztések 2007- 2013 között:
Karcagi egészségügyi alapellátás fejlesztése ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0082 számú
projekt. - A Széchenyi sgt. 27. sz. alatt található Háziorvosi Intézmény felújítása,
részleges akadálymentesítése. Szerződés összege: 49.844.325.- Ft;
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„Kátai Program” Kórházfejlesztés a Nagykunságiak egészségéért – a projekt összértéke
1.574.117.189.-Ft volt.
Akácliget Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése révén reumatológiai kezelések is
elérhetők
1.8.1.3 Szociális közszolgáltatások

Intézmények,
szolgáltatások

A szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások nyújtó szociális intézmények a
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működnek. Karcag Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szól a települési támogatások
rendszeréről.
Kivonat a társulási szerződésből:
3.1. A Társulás biztosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 57. §-a szerinti, személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alap- és
szakosított ellátások közül a következőket:
a) tanyagondnoki szolgáltatás; b) étkeztetés; c) házi segítségnyújtás; e) családsegítés; f)
nappali ellátás - f/1. idősek klubja, f/2. fogyatékos személyek nappali ellátása; g) az
ápolást, gondozást nyújtó intézmény g/1. idősek otthona;
3.2. A Társulás biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 15.§-a szerinti személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti
alapellátások közül a következőket:
a) gyermekjóléti szolgáltatás,
b) gyermekek napközbeni ellátása
b/1. bölcsőde
c) gyermekek átmeneti gondozása
A Társulás – a Társulás által alapított és fenntartott intézmények útján – a következő ellátási
szerkezetben biztosítja a 3.1. és 3.2. pont szerinti ellátásokat:
a) Karcag székhellyel működő intézménye útján:
Karcag Város részére: 3.1 pont a; b; c; d; e/1 és a 3.2 pont a; b/1 szerinti
ellátásokat
Berekfürdő Község részére: 3.1 pont b; c; d; e/1 és a 3.2 pont a; b/1 szerinti
ellátásokat
Kunmadaras Nagyközség részére: 3.2 pont b/1 szerinti ellátást
Társulás valamennyi tagja részére: 3.1 pont e/2; f/1 szerinti ellátásokat
b) Kisújszállási székhellyel működő intézménye útján:
Kisújszállás Város tag részére: 3.1 pont b; c; d; e/1 és a 3.2 pont a; b/1 szerinti
ellátásokat
Kenderes Város tag részére: 3.2 pont b/1 szerinti ellátást
Társulás valamennyi tagja részére: 3.1 pont f/1 szerinti ellátást
c) Kunmadaras székhellyel működő intézménye útján:
Társulás valamennyi tagja részére: 3.2 pont c. szerinti ellátást.
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A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás a 3.1 és 3.2 pontok szerinti feladatok kistérségi szintű
ellátására 5 db kistérségi fenntartású intézményt tart fenn az alábbiak szerint:
A közös fenntartású intézmények megnevezése és az általuk ellátandó feladatok:
Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ:
Székhelyen nyújtott ellátás: Kisújszállás, Téglagyár u. 10.
idősek otthona és étkeztetés
Telephelyen nyújtott szolgáltatás: Kisújszállás, Kálvin u.13.
idősek klubja és étkeztetés
Telephelyen nyújtott szolgáltatás: Kisújszállás, Kálvin u. 9.
házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás
Telephelyen nyújtott szolgáltatás: Kisújszállás, Illésy u.5.
bölcsőde

Telephelyen nyújtott szolgáltatás: Kisújszállás, Vásár u. 3.
étkeztetés
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ:
Székhelyen nyújtott ellátás: Karcag, Püspökladányi út 33.
családsegítés, fogyatékos személyek nappali ellátása (27 fő), gyermekjóléti
szolgálat, étkeztetés, házi segítségnyújtás
Telephelyen nyújtott szolgáltatás: Karcag, Szabó József út 6.
étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek klubja (36 fő), tanyagondnoki szolgáltatás
Ellátottak számára nyitva álló helység: Berekfürdő, Berek tér 11.
étkeztetés, családsegítés, házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgáltatás
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény
Székhelyen nyújtott ellátás: Karcag, Horváth F. u. 1. (63 fő)
idősek otthona
Telephelyen nyújtott ellátás: Karcag, Varró út 1. (108 fő)
idősek otthona
Telephelyen nyújtott ellátás: Karcag, Széchenyi sgt. 27.
háziorvosi intézmény
Telephelyen nyújtott ellátás: Karcag, Gépgyár út 3
rendelő
Telephelyen nyújtott ellátás: Berekfürdő, Berek tér 1.
védőnői ellátás, ifjúság-egészségügyi gondozás
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Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Bölcsőde Intézménye
Az intézmény ellátási területe: Karcag, Berekfürdő, Kunmadaras
A városban a bölcsődék száma egy, de két feladatellátási hellyel, együttesen 70 férőhellyel. Az
intézmények kihasználtsága 100%-os, mert sokkal több a jelentkezők száma, mint a férőhely. A
kihasználtságban jelentős anomáliák jelentkeznek, ezért a városban igény mutatkozik további
férőhelyek kialakítására, két csoportszoba bővítéssel.
Székhelyen nyújtott ellátás: Karcag, Varró u. 3/a. (56 fő)
bölcsőde (40 férőhely 2 pavilonban, 4 csoportban történik az ellátás)
Telephelyen nyújtott ellátás: Karcag, Széchenyi sgt. 69. (42 fő)
bölcsőde (30 férőhely 3 csoportban történik az ellátás)
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekek Átmeneti Otthona
Működési területe: A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás települései: Karcag, Kunmadaras,
Berekfürdő, Kenderes, Kisújszállás települések közigazgatási területe; Férőhely száma: 12 fő
Székhelyen nyújtott ellátás: Kunmadaras, Kunhegyesi út 27. (12 fő)
gyermekek átmeneti gondozása
Pénzbeni és
természetbeni
ellátások

2015. március 1-től jelentősen átalakult a szociális ellátás rendszere. A segítségre szorulók
változatlanul két helyről kérhetnek és kaphatnak szociális támogatást: a helyi önkormányzatoktól,
illetve a járásoktól. A járásoknál jövedelemkompenzáló, míg az önkormányzatoknál
kiadáskompenzáló támogatások igényelhetők. A jövedelemkompenzáló támogatás célja, hogy
mindenki számára biztosítsanak egyfajta minimumot a túléléshez, ha nincs más jövedelme.
A legfontosabb változás, hogy a rendszeres szociális segély megszűnik, helyette a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás állapítható meg, illetve az egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatás kerül bevezetésre. Az egészségkárosodottak és a gyermekük
felügyeletét megoldani nem tudók ugyanazon jogosultsági feltételek mellett részesülhetnek a
rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatásban, mint a korábbi rendszeres szociális segélyben. A különbség csak annyi, hogy a
továbbiakban nem a jegyző, hanem a járási hivatal állapítja meg az ellátást.
Jelentős változás, hogy március 1-től az aktív korúak ellátását is a járási hivatalok állapítják meg
a települési jegyzők helyett. A változások elsősorban azokat érintik, akik eddig önkormányzati
rendelet alapján voltak jogosultak rendszeres szociális segélyre.
Kikerül a szociális ellátási rendszerből: rendszeres szociális segély, adósságkezelési
szolgáltatás, lakásfenntartási támogatás, a méltányossági közgyógyellátás, illetve a
méltányossági ápolási díj;
1. Az állam által nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-jétől a járási hivatalok állapítják meg. Az e
körbe tartozó ellátások a következők:
aktív korúak ellátása: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve az
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás; (ez új elem)
időskorúak járadéka, az ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási
díj); a közgyógyellátás (alanyi és normatív alapú); és az egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultsága. (2013. január 1-jétől a járások intézték)
Az aktív korúak ellátása során megállapítható ellátás típusai - melyet az Önkormányzat folyósít március 1-ig még a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély.
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A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltétel-rendszerében nem történik
változás. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek továbbra is a járási
hivatal munkaügyi kirendeltségével kötelesek együttműködni, a felajánlott munkalehetőséget
elfogadni.
2. Az Önkormányzat települési támogatás keretében adhat támogatást. Az Önkormányzat a
települési támogatás keretében biztosíthat támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viseléséhez, amelyet helyi rendeletben szabályozhat.
Az Önkormányzat települési támogatás keretében nyújthat támogatást a gyógyszerkiadások
viseléséhez valamint a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző
hozzátartozók részére.
21. táblázat Szociális ellátó rendszer változása

Járási Hivatal jár el benne
Aktív korúak ellátása
(2015. 03. 01-től) 1395 fő a
szüneteltetőssel együtt.
Alanyi és normatív
közgyógyellátás
(2013. 01. 01-től)
Alanyi ápolási díj
(2013. 01. 01-től)
Időskorúak járadéka
(2013. 01. 01-től)
Egészségügyi szolgáltatásra
jogosultság
(2013. 01. 01-től)

Önkormányzatnál
megszűnő támogatások
(a Szociális törvény hatálya
alól kikerül)
Lakásfenntartási támogatás
2014-ben 1054 fő
Méltányossági
közgyógyellátás
2014-ben kb. 130-150 fő

Önkormányzati rendeletben
szabályozott

Lakhatási támogatás
Gyógyszertámogatás

Települési támogatás:
(Adható kategória a megszűnő
támogatási formák helyett)
Rendkívüli települési támogatás:
(szabályozása kötelező), a volt
önkormányzati segély helyett
2014-ben 1766 fő részesült
támogatásban

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

Rendkívüli települési támogatás: a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.
Önkormányzaton keresztül nyújtott támogatás még
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény száma:

957 család részesül benne

Óvodáztatási támogatás

123 fő

Fejlesztések 2007- 2013 között:
Karcagi Idősek Otthona épületenergetikai fejlesztése - KEOP-2012-5.5.0/B-2013-0292.
KSZ: NKEK - A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás, mint a Karcagi Többcélú
Kistérségi Társulás Idősek Otthona fenntartója, az intézmény Zöldfa úti telephelyének
felújítása keretében az épület külső hőszigetelése történt meg, a termálvíz
bevezetésével a gázfűtés 100%-osan kiváltásra került, a villanyfogyasztást közel teljes
mértékben pedig napelemek biztosítják. Szerződés összege: 103.999.000 Ft
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1.8.1.4 Közösségi művelődés, kultúra

Intézmények

A város komplex szolgáltatás nyújtó, egyetlen közművelődési intézménye a Déryné Kulturális,
Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár, mely egy funkcióbővítő projekt keretében kerül felújításra.
Az intézmény önálló jogi személy, részben önálló önkormányzati költségvetési szerv. Feladatai
ellátásához a Karcag Városi Önkormányzat által biztosított támogatással és saját bevételekkel
rendelkezik. Alapfeladata a város lakossága számára a művelődéshez, a szabadidő hasznos
eltöltéséhez szükséges feltételek folyamatos biztosítása. Ennek érdekében végzi a színházi
előadások, hangversenyek, kiállítások, mozielőadások, városi ünnepségek szervezését, a
lakosság különböző életkorú és érdeklődési körű közösségeinek működtetését (klubok,
szakkörök, egyéb közösségek), a rekreációhoz szükséges feltételek biztosítását és működtetését
(táncos rendezvények táboroztatás, kirándulás, sport, játék az ifjúság hasznos és színvonalas
foglalkozásának támogatása, pl. társastánc, stb.).
közösségi ház:
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár (Dózsa Gy. u. 5-7.)
Karcagi Ifjúsági Ház (Püspökladányi út 11.)
könyvtár: Karcagi Ifjúsági Házba költözött 2014 tavaszán a Városi Csokonai Könyvtár
(Püspökladányi út 11.) és a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár;
mozi, színház: Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár,
múzeumok, galériák:
Györffy István Nagykun Múzeum (Kálvin u. 4.)
Kántor Sándor Fazekasház (Erkel F. u. 1.) 2014-ben felújításra került;
Nagykunsági Tájház (Jókai u. 16.)
Karcagi Szélmalom (Vágóhíd u. 22.) 2014-ben széllapátokat viharkár érte;
Szélmalmi Fogadóház (Vágóhíd u. 1.)
Nagykun Látogatóközpont (Táncsics krt. 46.)
Fejlesztések 2007- 2013 között:
a Püspökladányi út 11. sz. alatti Ifjúsági Ház tartószerkezetének megerősítése, épület
átalakítása és épületgépészet, villamos rendszerek korszerűsítése és felújítása, 42 mFt
beruházással;
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár: TIOP 1.2.3-08/1-2008-0080
"Nagykun Tudásdepo-Expressz- Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra
fejlesztése" valamint a TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0012 Nagykun Tudásdepó-Expressz- A
könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése, az
élethosszig tartó tanulás érdekében;
Folyamatban lévő fejlesztés:
Nagykunság főtere – Karcag városközpont funkcióbővítő fejlesztése - ÉAOP- 5.1.1/D12-2013-0021. KSZ: ÉARFÜ - A projekt keretében a következő épületek felújítása
valósul meg: Városháza felújítása, Városközpont térrendezés, Déryné Kulturális,
Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár felújítása, (a külső homlokzat felújítás és belső
átalakítás, 1 db mozgáskorlátozott WC kialakítása, csapadékvíz elvezetés megoldása,
akadálymentes parkoló kialakítása, nyílászárók cseréje, tetőszerkezet felújítása); Piac
belső felújítása;
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A település rendszeresen megtartott éves rendezvényei:
Nagykunsági Kulturális Napok Hagyományőrző és Kulturális Fesztivál (augusztusa);
idén is júniusban a hagyományos XVII. Karcagi Birkafőző Fesztivált;
Kun Hagyományok Napja;
Karcagi Lovasnapok (október)
Kováts Mihály emléknapok (május)

Sport

A városra jellemző az aktív sportélet. Számos sportegyesület kínál lehetőséget akár a verseny-,
akár a tömegsport céljaira. A Városi Önkormányzat a fő mozgatórugója a helyi sportéletnek. A
sportlétesítmények fenntartásával, a működési feltételek előteremtésével, sportrendezvények
szervezésével és támogatásával meghatározó szerepet tölt be.
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás rendelkezik sport és szabadidő stratégiával a 2009–2020
időszakot felölelően.
A színes városi sportélet megjelenítője a Karcag SE, ahol többek közt kosárlabda, kézilabda,
labdarúgó, birkózó, sakk, kyokushin karate és thai-box szakosztály is működik. Továbbá a Kováts
DSE asztalitenisz szakosztálya, továbbá számos szabadidős sportegyesület.
A karcagi labdarúgás szurkolói, támogatói és szimpatizánsai kezdeményezésére - a Karcagi SE
Labdarúgó Szakosztályával együttműködve - 2014 januárjában megalakult a Karcagi Labdarúgó
Baráti Kör.
a sport és rekreáció
Sportcsarnok, Sport Szolgáltató Központ (József Attila u. 1.)
Akácliget Gyógy- és Strandfürdő (Fürdő út 3.)
Nagykun Vadásztársaság (Kunhegyesi út 6.)
Nagykun Horgászegyesület (Ágota u. 18.)
Karcagi Kunlovarda (Méntelepi u. 1.)
Ligeti úti Sporttelep
Erdei futópálya
sportegyesületek és ezek részvétele a közösségi sport szervezésében
Karcagi Járásban az elmúlt években több szabadidősport jellegű rendezvényre, eseményre
került sor. A közösségi sport alapját a különösen nagy létszámot mozgósító és rendszeres
testmozgást elősegít települési/kistérségi bajnokságok, természetjáró túrák, helyi búcsúval,
falunappal összekötött sportnapok jelentik, melyek döntően a városi sport és civil szervezeteinek
szervezésében zajlanak. A klasszikus sport-és szabadidős tevékenységi színtereken (oktatási
intézmények, sportegyesületek) túl - technikai, infrastrukturális feltételeinél fogva - elsősorban a
városban található kulturális intézményekben folyik ilyen irányú tevékenység. A művelődési
házak, az oktatási intézmények is adnak teret jellemzően sport- és szabadidős
tevékenységeknek.
Fejlesztések:
a Liget úti Sporttelep fejlesztése 22.500.000 Ft beruházással;
Akácliget Gyógy- és Strandfürdő
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Esélyegyenlőség biztosítása

Az intézmények átszervezése, valamint fenntartói jogok átadása egy új közoktatási
esélyegyenlőségi intézkedési terv kidolgozását tette szükségessé, mely az Egyenlő bánásmódról
és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 2011. december 23-án történt
változtatása és ez alapján kiadott Kormány rendelet (321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet),
valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2012.02.28-án kiadott Közlemény figyelembe
vételével készült el.
A Karcag Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve (2012. július) a 182/2012.
(VII.11.) “kt.” sz. határozattal került jóváhagyásra. Az előterjesztés röviden vázolja a helyzetet,
majd a terv részletes kifejtésére kerül sor. A településen élő gyermekek közül 38,9% hátrányos
helyzetű. Az óvodába járó 743 fő gyermek közül 50,4% hátrányos helyzetű és 16,6%
halmozottan hátrányos helyzetű. Az iskolába járó 1916 főből, 49,4% hátrányos helyzetű, és ami
rosszabb 19,5% (ez: 374 fő, azaz egy komplett iskola) halmozottan hátrányos helyzetű. E
számok tartozik, hogy ennél még magasabbak lehetnek a HHH gyermek, mert nem mindenki élt
azzal a lehetőséggel, hogy nyilatkozzon saját helyzetére vonatkozóan.
Jövőkép: Olyan településen kívánunk élni, ahol szívesen laknak az emberek, gyermekek és
felnőttek egyaránt, ahol a diákok – nemtől, vallási és faji hovatartozástól függetlenül –
felkészülhetnek az életre, a szakmájukra, további tanulmányaikra, s ahol sikereket érnek el
települési, regionális és országos szinten egyaránt, azok is, akik a leghátrányosabb helyzetekből
indultak.
Célok rövidtávon: Egy éves időtávlatban el kívánjuk érni, hogy pontosan lássuk az
esélyegyenlőséggel összefüggő problémák mértékét és mélységét, és folytatjuk a hátrányokból
fakadó különbségek csökkentését.
Célok középtávon: Három éven belül reményeink szerint már látható eredményei lesznek az
esélykiegyenlítő munkának, amely megmutatkozik a HHH-tanulók kompetenciamutatóiban és
továbbtanulási eredményeiben is. Fontosnak tartjuk emellett eddig elért eredményeink
fenntartását, további javítását is, így például a HHH-s diákok nagyobb arányú tanórán kívüli
foglalkozásokon, programokon való részvételét is. Az óvodai integrációs fejlesztő program
bevezetésre kerül, amennyiben a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya a
jogszabályban előírt arányokat eléri. Az ehhez kapcsolódó anyagi forrást a fenntartó a pályázati
úton megkapja.
Célok hosszútávon: A nevelés, oktatás eredményességének, a feltételek megteremtésének
javítása, mely hosszú távon, 6 éven belül hoz mérhető javulást. Az intézményi infrastruktúra
javítása az esélyegyenlőség szempontjából. A helyzetelemzés során felmerült esélyegyenlőségi
kockázatok és problémák kezelése. Amennyiben a helyzetelemzés kockázati tényezőt, az
esélyegyenlőség, az egyéni bánásmód követelményének valamilyen mérvű sérülését mutatja, a
kezelendő problémák között prioritást kell felállítani. A településen folyó esélykiegyenlítő
munkának köszönhetően a HHH-s gyermekek közoktatási státusza jelentősen javul, az iskolai
sikereik mérhetőek. Továbbtanulási mutatói jelentősen megközelítik a nem HHH-s gyermekek
mutatóit. A település vállalkozói-szolgáltatói szférájában jelentős helyet foglalnak majd el azok a
fiatalok, akiknek érdekében megfogalmazódott az esélyegyenlőségi program.
Az akcióterv beavatkozásainak összefoglalása:
Közszolgáltatások igények szerinti elérhetőségének biztosítása;
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő HH-s gyerekek közül
HHH-s a nyilatkozat tétel teljes körűvé tétele;
A teljes körű óvodáztatás megszervezése, óvoda-iskola átmenet segítése;
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Óvoda-iskola átmenetet támogató szakmai együttműködések megteremtése,
módszertani továbbképzések, valamint a módszerek adaptálásának támogatása,
együttműködésben a gyermekeket fogadó általános iskolákkal;
Intézményen belüli szegregáció folyamatos megszüntetése;
A HHH tanulók iskolai sikerességének javítása;
A HHH tanulók továbbtanulásának segítése;
Útravaló program, Arany János Program működtetése, több tanuló bevonása;
Bekapcsolódás az Óvodai fejlesztő programba (IPR) és az iskolai Képességkibontakoztató programba (IPR).
Továbbképzések szervezésének és igénybevételének támogatása és a részvétel
biztosítása az érintett intézmények, ill. pedagógusok számára.
Intézményi dokumentumok esélyegyenlőségi szempontú átdolgozása.
Intézményi tartalmi-módszertani-, infrastrukturális és humán-erőforrás felmérés és
intézkedések tervezése az optimális feltételek biztosítására.
Az esélyegyenlőségi intézkedések, feltételeinek javításához
önkormányzati döntések meghozása. (Széchenyi Terv, TÁMOP).

szükséges

A különböző támogatások és normatívák igényjogosultjainak számbavétele, az
igényjogosultság megállapításához szükséges adminisztratív feltételek
megteremtése.
Esélyegyenlőséget javító projektek:
TÁMOP 3.3.9.C-12; A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai
lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása - Tanoda típusú programok
támogatása a Hátrányos Helyzetű kistérségekben, Karcag; Mária Iskolatestvérek
Szerzetesrend - Találkozó Pont nevű Nyitott Ház Tanodájának kialakítása, Döntés:
2013.04.26. Támogatás: 29 956 800 Ft;
TÁMOP 5.2.5/B-10/2; Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő
programok, Karcag - Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár "Érted és a közösségért-karcagi fiatalok társadalmi integrációját segítő programok";
Döntés: 2012.03.30. Támogatás: 44 261 363 Ft;
A NYITOK Projekt - A Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért nevű szervezet,
1.993.961.000
forintból
megvalósuló
TÁMOP
5.3.9.-11/1-2012-0001
azonosítószámú „NYITOK hálózat a társadalmi befogadásért” című központi
kiemelt programot valósított meg 2012. augusztus 1. és 2015. január 31. között. A
program keretében az ország 50 településén, köztük Karcagon is két éven
keresztül térítésmentes idegen nyelvi, informatikai és egyéb területeken tanulási
lehetőséget kínálunk, a munkaerő-piaci szempontból hátrányos vagy
veszélyeztetett helyzetűek számára.
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A település gazdasága
A település gazdasági súlya, szerepköre

Karcag város gazdasági súlyát és szerepkörét érintően több ponton is említésre kerül megyei
területfejlesztési koncepcióban (JNSZMTFK) és programban. A 3. sz. területi cél a „Városhálózati
szerepek és város-vidék kapcsolat megújítása a tiszántúli mezővárosi térségben” kimondottan
Karcag térségére címzett. A térség zöld-gazdasági térséggé fejlesztése, s Karcag-Kunmadaras
térségében a hulladék-újrahasznosításra és megújuló energiára épülő zöldipar megerősítése
jelenik meg. A Karcagon elindult ökopark továbbfejlesztése is a gazdasági súly erősítését
célozza, melyet kiegészíthet a mezőgazdasági K+F, a felsőfokú oktatás-képzés, a térségi
szerepű intézményi-szolgáltató funkciók kiemelt fejlesztése, a belváros funkciógazdagságának,
iskolavárosi szerepének megerősítése.
A Területfejlesztési Program kiemelten kezeli a járási székhelyek (köztük Karcag) térségi
gazdaságszervező, foglalkoztatási központtá fejlesztését. A Gazdaságfejlesztés 1. sz. prioritáson
belül 1.1.4. Beavatkozás: Nagykunság-Tisza-tavi térség felzárkóztatása - Karcag és Kisújszállás
esetében a feldolgozóipari és alkatrészgyártó kapacitás kiemelkedő szerepének fokozása, ezen
kívül a hulladékgazdálkodás és hulladékfeldolgozás erősítése fogalmazódott meg. Továbbá a 3.
prioritás, az agrárium fejlesztésén belül, a 3.1.1. Beavatkozás: Agrár- és élelmiszerfeldolgozóipari vállalkozások fejlesztése, aminek keretében hangsúlyozza azon technológiai
fejlesztéseket, melyek elősegítik az új termékek bevezetését, ugyanakkor a magas hozzáadott
értéket jelentő egészséges termékek előállítását is. Vagyis a beavatkozás ösztönözni kívánja a
nemrég bezárt élelmiszeripari üzemek újraindítását, továbbá az új üzemek alakítását is pl.
Karcagon a bioipari park.

Vállalkozások száma
szerinti súly

A városban a működő vállalkozások száma 2012-ben 995 db volt. Ez 2001 - akkor 1417 db volt óta a legalacsonyabb érték. A 2002. évi 1560 db-os csúcsról folyamatosan csökken évről-évre a
vállalkozások száma Karcagon. Annyiban nem meglepő ez a városi tendencia, hogy mind JNSZ
megyében, mind országosan ugyanez a folyamat zajlott le, vagyis a 2000-es évek eleji csúcsok
után csökken a vállalkozások száma. A gazdasági aktivitás csökkenése tehát országos jelenség,
de annak összehasonlításra a működő vállalkozások 1000 lakosra vetített száma alkalmas. Ez a
mutató Karcagon 47,9 db/1000 fő, ami magasabb a megyei 44,8, de jelentősen alacsonyabb az
országos 64,1-es mutatónál.

Működő
vállalkozások
jellemzői szerinti súly

A vállalkozások abszolút és lakosságarányos száma nem mutatja kielégítően a város relatív
gazdasági erejét ezért fontos megvizsgálni és összehasonlítani a működő vállalkozások
szerkezetét alkalmazottal létszáma szerint is.
22. táblázat Működő vállalkozások megoszlása az alkalmazotti létszám szerint, 2012
Területi egység

Karcag város
JNSZ megye
Karcag város részesedése a
megyei szummából (%)

működő vállalkozások száma – alkalmazotti létszám alapján
1-9 fő

10-49 fő

50-249 fő

249-x fő

mikro

kis

közép

nagy

947
16 369

37
685

11
141

0
28

5,8

5,4

7,8

-

Forrás: KSH, TeIR

Karcag város lakosságának részesedése JNSZ megye népességéből mintegy 5,3%. E szerint a
helyi vállalkozások aránya valamennyi – kivéve nagyvállalat, amiből nincs a városban - vállalati
kategóriában felülreprezentáltak Karcagon, azaz magasabb vállalkozói aktivitást jeleznek, e
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kategóriákban, mint a megyében. Ez felülreprezentáltság a nagyobb alkalmazotti létszámú (50249 fős) KKV-k esetében különösen szembetűnő, ami ezen cégek a megyénél erőteljesebb
szerepére utal Karcag gazdaságában, ami a termelékenység szempontjából mindenképp
előnyös.
Ágazati szerkezet
szerinti súly

A város relatív helyzetét tükrözi mindezek mellett a működő vállalkozások ágazatok szerinti
megosztása. Ezzel lehetővé válik a domináns ágazatok beazonosítása és összehasonlítása a
megyei jellemzőkkel.
23. táblázat Működő vállalkozások száma és aránya a különböző nemzetgazdasági ágakban
(2012)
Karcag
Gazdasági ág
mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
bányászat, kőfejtés
feldolgozóipar
villamosenergia-, gáz-, gőzellátás,
légkondicionálás
vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése,
hulladékgazdálkodás
építőipar
kereskedelem, gépjárműjavítás
szállítás, raktározás
szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
információ, kommunikáció
pénzügyi, biztosítási tevékenység
ingatlanügyletek
szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
adminisztratív és szolgáltatást támogató
tevékenység
közigazgatás, védelem; kötelező
társadalombiztosítás
oktatás
humán-egészségügyi, szociális ellátás
művészet, szórakoztatás, szabadidő
egyéb szolgáltatás
Összesen

Vállalkozások száma,
db
58
0
108

JNSZ megye

5,8
0,0
10,9

Vállalkozások száma,
db
934
14
1 475

0

0,0

6

0,0

6

0,6

71

0,4

94
265
46
51
27
34
12
110

9,4
26,6
4,6
5,1
2,7
3,4
1,2
11,1

1 631
3 999
678
1 009
486
685
409
2 292

9,5
23,2
3,9
5,9
2,8
4,0
2,4
13,3

32

3,2

739

4,3

0

0,0

0

0,0

27
62
27
36

2,7
6,2
2,7
3,6

766
903
384
742

4,4
5,2
2,2
4,3

995

100

17 223

100

Aránya,
%

Aránya,
%
5,4
0,1
8,6

Forrás: KSH, TeIR

A működő vállalatok ágazati megoszlásában kiugró eltérések nincsenek Karcag és a megye
gazdasági szerkezetében, ám a kisebb eltérések is árulkodnak a helyi gazdaság jellemzőiről. A
mezőgazdaság, a feldolgozóipar és a kereskedelem, gépjárműjavítás erősebb jelenléte itt is
egyértelmű. A turizmus háttérbe szorulását jelzi a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás elmarad
a megyei értéktől (5,1% és 5,9%), mint ahogy a fontosabbak közül a pénzügyi, biztosítási
tevékenység, a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, az oktatás.
A gazdaság szektorális megoszlása jellemző képet rajzol annak szerkezetéről. A fejlett
gazdaságokra a szolgáltatások nagyon magas (75-80%), a mezőgazdaság nagyon alacsony (23%) aránya jellemző. Nyilván ezt a helyi adottságok befolyásolják, ám az arányok kapcsolatban
vannak a helyi gazdaság jövedelemtermelő képességével, ami jellemzően a szolgáltatások
esetében a legmagasabb és a mezőgazdaságban a legalacsonyabb.
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24. táblázat A helyi gazdaság szektorális megoszlása a különböző nemzetgazdasági ágakban
működő vállalkozások aránya alapján (2012)
Szektorok

Karcag, %

JNSZ megye, %

ország, %

mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat

5,8

5,4

3,5

ipar, építőipar

20,9

18,6

16,6

szolgáltatás

73,3

76,0

79,9

Forrás: KSH, TeIR

A működő vállalkozások körében a mezőgazdaság és az ipar erősebb szerepe jellemzi Karcag
gazdaságát, de igaz ez a megyére is az országhoz viszonyítva. A város mezőgazdasági és ipari
vállalkozások magasabb aránya épp a tercier szektor, a szolgáltatások rovására magasabb a
megyei és az országos aránynál, de ez részben igazolható Karcag mezőváros jellegével, a
hagyományos gazdasági szerkezetével. Országosan a mezőgazdaság már csak 3,5%-os értéket
mutat, az ipar 16,6%, a szolgáltatások 79,9%.
25. táblázat Karcag gazdaságának tőkeellátottsága és termelékenysége (2012)
Adattípus

Karcag

JNSZ megye

ország

Egy lakosra jutó jegyzett tőke (1000 Ft)

166,9

316,8

1725,0

Egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték (1000 Ft)

479,7

899,7

1918,4

Forrás: KSH, TeIR

A jegyzett tőke mértéke alapján a karcagi vállalkozások jelentősen elmaradnak a megyei értéktől,
annak csak 53%-a, míg a megyei érték is csupán 48,4%-a az országos adatnak. Vagyis a városi
vállalkozások átlagos jegyzett tőkéje nagyon alacsony területi összehasonlításban. Az egy
lakosra jutó bruttó hozzáadott érték – ami a regionális termelékenység egyik mutatója – szintén
nagyon alacsony Karcagon, csupán 53%-a a megyei átlagnak, miközben a megyei adat is
csupán 47%-a az országos hasonló adatnak. Ez részben utal a korszerűtlen technológiák
alkalmazására, illetve az ebből fakadóan alacsonyabb hozzáadott értékű termelést feltételez.
1.9.2

A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői

1.9.2.1 Mezőgazdaság

Az előző fejezet adatai figyelembe véve, Karcagon a mezőgazdaságban 58 db vállalkozás
működik, azaz 5,8%-a a vállalkozásoknak. A foglalkoztatottak 3,43%-a dolgozik a
mezőgazdaságban, azaz az ebben a nemzetgazdasági ágban működő vállalkozások az átlagnál
kisebb foglalkoztatást adnak a városnak.
A megyei foglalkoztatottak 3,67%-a dolgozik a mezőgazdaságban, míg a megyei mezőgazdasági
szektor vállalkozásai 5,4%-ot képviselnek az összes vállalkozásban. Vagyis a megyei
mezőgazdasági vállalkozások is kisebb szereppel bírnak a megyei foglalkoztatottságban.
JNSZ megye az Alföld nagytáj közepén, a Közép-Tiszavidék középtájban helyezkedik el, a
Jászberényi Kistérség kivételével, amely az Észak-Alföldi hordalékkúp-síkság agroökológiai
körzetéhez tartozik. A döntően Szolnok-Túri síkon elhelyezkedő és a Hortobággyal is érintkező
Karcagi kistérség 80-95 m közötti tengerszint feletti magasságban elhelyezkedő alacsony
ármentes síkság.
Karcag és környéke önálló vízfolyás nélküli terület, csak belvízcsatornái vannak, amelyek
részben a Tisza, részben a Hortobágy-Berettyó felé vezetnek. Vízrendszerének meghatározó
eleme a Hortobágy-Berettyó, amibe a Sáros-ér, a Villogó csatorna, a Kakat-ér és több
mesterséges vízfolyás csatlakozik. A kistérségnek számos tava van kb.: 200 hektáros
összterülettel. Hazánk természeti erőforrásainak kétharmadát, a nemzeti vagyonnak pedig több
mint egyötödét a talajkészletek alkotják, melyek racionális hasznosítása a gazdaság egyik alapja.
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A városban működő vállalkozásokból hozzávetőleg 10%-a volt mezőgazdasági jellegű,
őstermelői igazolvánnyal 500 fő, egyéni vállalkozói igazolvánnyal kb.: 40 fő rendelkezik. A
városban mintegy 20 jogi személyéggel és jogi személyiséggel nem rendelkező mezőgazdasági
profilú társaság működik.
A város közigazgatási területe 36.862 ha, ezzel a mérettel országos viszonylatban is a
legnagyobb közigazgatási területtel rendelkező városok közzé tartozik. A város területének 0,3%a halastó (200 ha), termőterület 82% (30 400 ha), kivett terület 14% (5400 ha), erdő 2,5% (1000
ha). A termőterület megoszlása: 67% szántó, 0,5% kert, 0,1% gyümölcsös, 14% gyep. A
mezőgazdasági területek átlagos AK értéke 19,42 AK, a védett természeti területek nagysága
kb.: 9000 ha.
A külterületi termőterületeken főként gabonafélék és ipari növényeket termelnek a helyi
gazdálkodók. A mezőgazdasági területhasznosítás fő növényei: búza, őszi árpa, kukorica,
napraforgó, melyek az alábbiak szerinti eloszlásban részesülnek a vetésterületből:
búza: 6000-7500 ha / kukorica: 3500-4500 ha / napraforgó: 3500-4500 ha / repce:
1000 ha / őszi árpa: 500-1000 ha
A termésátlagokat az időjárás viszontagságai is nagymértékben befolyásolták mivel kevés olyan
beruházás történt, amely segítette volna ezek kiküszöbölését. Az elmúlt időszakban jól
megfigyelhető a földterület-koncentráció.
A gazdaságok tőkéjük függvényében igyekeznek kihasználni a pályázati lehetőségeket úgy mint
olajütő építése, keverő daráló üzem, öntözés fejlesztés, külterületi utak burkolása, uniós
jogszabályi előírásnak megfelelő trágyatárolók építése, az állattartás technológiák
korszerűsítése. Megvalósításra kerültek a hagyományos állattartás és a vidéki életet
reprezentáló, a falusi turizmus alapjait bemutató gazdaságok.
A mezőgazdasági termékek feldolgozását hűtőház, olajütő, vágópont vetőmag tisztító segíti. A
városban sajnos jelenleg üzemen kívül malom és rizshántoló is van. A város közigazgatási
területén közel 4000 hektáron biogazdálkodást folytatnak. Két vadásztársaság látja el
vadgazdálkodási feladatokat. A 4. sz. főút mellet elhelyezkedő önkormányzati tulajdonú
halastavon közel 620 taglétszámot számláló Nagykun Horgászegyesület biztosítja a horgászat
lehetőségét.
A mezőgazdasági haszonállattartáson belül a juhtartás nagy hagyományokra tekint vissza. A
háztáji állomány létszáma az elmúlt időszakban erőteljesen megfogyatkozott. A
növénytermesztési ágazathoz hasonlóan megfigyelhető egy koncentráció, mára már az állomány
nagy része ipari méretekben koncentrálódik.
Állatállomány összetétele: juh 4000 db / szarvasmarha 3000 db / sertés 8000-9000 db / baromfi
16000 db;
1.9.2.2 Ipar

A TEÁOR, mint a gazdasági tevékenységeket osztályozó rendszer módszertanában az ipar
nemzetgazdasági ágba sorolja a bányászatot (B), a feldolgozóipart (C) és az egyéb ipart (D
villamosenergia-, gáz, gőzellátás, légkondicionálás és E vízellátást). Azaz az építőipar önálló
nemzetgazdasági ág, nem sorolódik az iparhoz. Ebből kiindulva, s az 1.9.1. fejezet adatai
figyelembe véve, Karcagon az iparban 114 db vállalkozás működik (108 db a feldolgozóiparban,
6 db a vízellátásban), azaz 11,5%-a a vállalkozásoknak. Az ipar-építőipar együttesen képvisel
20,9%-ot a nemzetgazdaságban. Nagyvállalkozás egyetlen ágazatban sem működik Karcagon. A
domináns iparág Karcagon feldolgozóipar. A foglalkoztatottak 26,44%-a dolgozik az iparban és
építőiparban együttesen, azaz az ebben a két nemzetgazdasági ágban működő vállalkozások az
átlagnál magasabb foglalkoztatást adnak a városnak. A megyei foglalkoztatottak 32,46%-a
dolgozik az iparban, míg a megyei ipari szektor vállalkozásai 18,6%-ot képviselnek az összes
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vállalkozásban. Vagyis a megyei szolgáltatást nyújtó vállalkozások arányában még nagyobb
szereppel bírnak a megyei foglalkoztatottságban.
gazdasági
infrastruktúra

6.

térkép A város ipari hasznosítású területei (vágat)

A város ipari hasznosítású, illetve arra
kijelölt területei két jól beazonosítható
helyen koncentrálódnak. Az egyik a
város észak-nyugati határában a
Madarasi út mentén, Berekfürdő felé
vezető úton. A másik pedig maga az
Karcagi Ipari Park, a város déli
határában, a vasúttól délre, a 4. sz.
főútra „felfűzve”.
Kisebb iparterületek vannak még a
délnyugati irányba, városból kivezető
Kisújszállási út mentén is.

Forrás: Településszerkezeti terv, Karcag

Karcagi Ipari Park
A Karcagi Ipari Park Kft. által üzemeltetett Karcagi Ipari Park beépítési paraméterei: a telkek
beépíthetősége 50%; a zöldterületi mutató 25%; maximális épületmagasság 9-16 méter;
Kezdetek: 2000. február 28. az Ipari Park cím aláírása 48 ha 5221 m2 területre (85,91%
önkormányzati, 14,09% magán tulajdonú területen); 2000.12.19.-én az Ipari Park működtetésére
megalapította az Önkormányzat a Karcagi Ipari Park Kft-t, 3 mFt törzstőkével;
A 2000 óta működő Karcagi Ipari Park hagyományosan az élelmiszeripari, élelmiszer logisztikai
ágazatokra fókuszált, azonban az idők változásával, még a gazdasági válság előtt kezdett el az
Ipari Park vezetése új, ígéretes ágazatok után kutatni. Az élelmiszer gazdasági profilt jól
kiegészítik az egyéb “zöld” ágazatok, így különösen a megújuló energiatermelés és a hulladékújrahasznosítás (Ökopark). A Karcagi Ipari Park 66,5 hektár területtel rendelkezik, melyből az útés közműhálózat 3 hektárt foglal el. Az I-II. ütem rendelkezik közvetlen közmű csatlakozással:
vezetékes víz, szennyvíz, elektromos áram, földgáz. További 16,5 hektár terület közműves
elérhetősége igény szerint megoldható.
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ábra Karcagi Ipari Park területe

Forrás: http://www.karcagiiparipark.hu/

Ipari Parkba és környezetébe betelepült vállalkozások:
RecyPet Hungária Kft.
Az élelmiszeripari PET műanyaghulladék újrahasznosító innovációs központ létrehozásával a
társaság célja egy olyan élelmiszer- környezetipari ágazati fejlesztési központ létrehozása, amely
helyszínt, kutatási bázist biztosít azon innovatív kutató és fejlesztő cégek, kutatók, valamint
felsőoktatási hallgatók részére, akik az élelmiszeripar és a hulladékgazdálkodás interdiszciplinális
kapcsolódási pontjain tevékenykednek, kutatnak.
A fejlesztés három fő elemből épül fel:
Innovációs Központ kialakítása
K+F szolgáló eszközbeszerzések, melyek egy komplex technológiai sorrá állnak
össze. Ez a technológiai sor egy PET műanyagpalack újrahasznosító, vagyis
regranulátum készítő.
IT fejlesztések (hardver és szoftver)
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A fejlesztés eredményeképpen a cég 50 új munkatársat kíván foglalkoztatni a projekt fenntartási
idejében. A 4600 nm-es nettó alapterületű, kétszintes Innovációs Központ, mely komoly
alkalmazott K+F+I tevékenység végzésére, akár kihelyezett képzésekre (ld. előadó terem) is
alkalmas, és a legmodernebb gyártástechnológia alkalmazásával egyetemi képzések színteréül
szolgál. Az épület egy közel 25.600 nm-es telken, szabadon álló beépítéssel valósult meg.
Elektronikai Hulladékhasznosító Kft.
A 3,6 milliárd forintos beruházást a kormányzat, jelentős mértékben támogatta, és kiemelt
projektté nyilvánította, melynek alapkőletételére 2013. április 5-én került sor.
Beépített terület: 10.115 m2; Új munkahelyként megjelenő a teljes tervezett létszám: 170 fő;
Az Elektronikai Hulladékhasznosító Központ az elhasználódott, üzemképtelen vagy feleslegessé
vált elektromos és elektronikai berendezéseket hasznosítja oly módon, hogy az elektronikai
hulladékok feldolgozásának nem csak egy szeletét végzi, hanem a bontástól a teljes
szétválasztásig és másodnyersanyag gyártásig, illetve energiatermelésig komplexen megoldja a
problémát. Az üzem kapacitása napi szinten 90 tonna, éves szinten 4000 tonna hűtőgép és
18.000 tonna egyéb elektronikai és elektromos hulladék feldolgozása, mely Magyarország teljes
e-hulladékának mintegy 30%-át jelenti.
Penny Market
Kelet-magyarországi logisztikai elosztó központ csarnok alapterülete 18.300 m2, az irodaterületé
400 m2. A Penny Market Európa egyik vezető diszkontlánca, mely hazánkban közel 200 üzlettel
rendelkezik, s Karcagon második hazai logisztikai ellátó központja épült fel. A karcagi
alközpontban 150 főt foglalkoztatnak, itt történik az áruk elosztásán túl a nemzetközi és hazai
beszállítóktól érkezőt áruforgalom kereskedelmi előkészítése is.
Jelentősebb üzleti infrastrukturális fejlesztések:
ÉAOP 1.1.1/A-2F; A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése, Karcag Karcagi Ipari Park Kft. - A Karcagi Ipari Park alapinfrastruktúrájának kiépítése; Döntés:
2008.10.14. Támogatás: 114 500 000 Ft; Beruházás összes költsége 361 M Ft volt.
ÉAOP 1.1.1/AB-11; Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése - ipari
parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása, Karcag - Karcagi Ipari Park Kft.;
Infrastrukturális fejlesztés és a szolgáltatási kör bővítése a Karcagi Ipari Parkban; Döntés:
2012.06.14. Támogatás: 121 954 667 Ft; A projekt keretében a park Északi oldala (a
Vasút, a Gyarmati út és a 4. sz. főút által határolt terület) infrastruktúrával került ellátására.
A beruházás összes költsége 283 M Ft + ÁFA volt.
1.9.2.3 Szolgáltatások

A TEÁOR, mint a gazdasági tevékenységeket osztályozó rendszer módszertanában a
szolgáltatás nemzetgazdasági ágba sorolja a (A) mezőgazdaságon, bányászaton (B), a
feldolgozóiparon (C) és az egyéb iparon (D villamosenergia-, gáz, gőzellátás, légkondicionálás és
E vízellátást), építőiparon kívül minden más alágazatot . Ebből kiindulva, s az 1.9.1. fejezet adatai
figyelembe véve, Karcagon a szolgáltatásban 729 db vállalkozás működik. Ezen belül messze a
legnagyobb számban és arányban a kereskedelem, gépjárműjavítás alágazatban (265 db –
26,6%). A szolgáltatás együttesen képvisel 73,3%-ot a nemzetgazdaságban. Nagyvállalkozás a
szolgáltatás terén sem működik Karcagon.
A foglalkoztatottak 70,13%-a dolgozik a városi szolgáltatási szektorban, azaz az ebben a
nemzetgazdasági ágban működő vállalkozások az átlagnál kisebb foglalkoztatást adnak a
városnak. Ugyanez a megyében csak 63,88%, míg a megyei szolgáltatási szektor vállalkozásai
76%-ot képviselnek az összes vállalkozásban. Vagyis a megyei szolgáltatást nyújtó vállalkozások
arányában még kisebb szereppel bírnak a megyei foglalkoztatottságban.
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Külföldi tulajdon jellemzően a pénzügyi, banki szolgáltatást nyújtó vállalkozásokban, és a
kiskereskedelem nagyobb egységeiben jellemző.
A turizmus alapvetően nem mérvadó, nem domináns ágazat a város gazdasági és társadalmi
életében. Ugyanakkor vannak a városnak olyan vonzerői, melyek már nagyobb térségi
kihatással, látogató körrel számolhatnak.
A jelentős fejlesztésen átesett városi fürdő (Akácliget Gyógy- és Strandfürdő) Karcag egyik fő
vonzereje lehet, s a szintén felújított, közeli berekfürdői fürdővel együttesen a térség
gyógyturisztikai célpontjává vált, válhat.
Fontosabb szálláslehetőségek:
Nimród **** - Bioszálloda és Bioétterem (Bajcsy-Zsilinszky u. 4.)
Kaiser Panzió (Dózsa Gy. u. 3/e.)
Zádor Panzió (Kacsóh u. 3.)
**** Akácliget Gyógy- és Strandfürdő, Kemping és Üdülőház (Fürdő u. 3.) Az
objektum megújulásnak köszönhetően 2 db műemlék jellegű apartman, 4 db
kétágyas szoba, 10 db faház, 18 db lakókocsi beálló hely, valamint sátorhelyek
várják az üdülni vágyó vendégeket. Annak érdekében, hogy a szálláshelyeket
minél szélesebb körben megismerhessék, intenzív reklámkampányt indított az
üzemeltető.
A városban elérhető színvonalas egészségügyi és szociális szolgáltatások miatt csak szerény
mértékben vannak jelen egészségügyi profitorientált vállalkozások. A városban visszafogott a
fizetőképes kereslet ezekre a szolgáltatásokra, melyeket jórészt a magas kvalitású városi
egészségügyi szakembergárda magánpraxisban végez.
Az Akácliget Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése, bemutatása:
ÉAOP 2.1.1/A-2f; Gyógy- és termálturizmus feltételrendszerének fejlesztése,
Karcag - Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. - A városi gyógyvizű termálfürdő
fejlesztése; Döntés: 2010.05.20. Támogatás: 291 500 000 Ft; A beruházás teljes
körű megvalósítása összesen nettó 865.948.000 forintba került, melyhez Karcag
Város Önkormányzata jelentős anyagi támogatást nyújtott. Saját forrás:
422.323.000.- Ft, melyből Karcag Város Önkormányzata által biztosított tagi
kölcsön 410.653.000.- Ft, Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. saját forrása
11.670.000.- Ft, vissza nem térítendő támogatás 291.500.000.- Ft, MFB
refinanszírozású hitel: 152.125.000.- Ft;
A beruházás keretében a régi uszoda helyén új főépület került megépítésre
szabványméretű uszodával, tanmedencével, és kétterű termálmedencével. A
fedett épületnek köszönhetően a fürdőzni vágyók egész évben, időjárástól
függetlenül látogathatják a komplexumot. Az épület új szolgáltatásoknak adott
helyet, kialakításra került a wellness részleg, melyben finn szauna, infraszauna,
jakuzzi és szolárium várja a látogatókat. Szintén teljes felújításon esett keresztül a
gyógy I. és II. medence, melyben élményelemek (buzgár, nyakzuhany, dögönyöző,
vízágy) kerültek kiépítésre. A gyógymedencékhez új fedett folyosó került
kialakításra ahol rossz idő esetén is kényelmesen megközelíthető a fedett
medencetér, a vizesblokkok és az öltözőhelyiségek. Az Akácliget Gyógy- és
Strandfürdőben 2014. július 2-án új gyógyászati ágazat indult el. Az újonnan
kialakított részleg OEP által finanszírozott gyógykezeléseket kínál, a kezeléseken
felül a Kátai Gábor Kórházzal kötött közreműködői szerződésnek köszönhetően
reumatológiai járóbeteg szakrendelés is helyet kapott az épületben.
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Köszönhetően az új szolgáltatásoknak és a rengeteg új bérletvásárlónak a fürdő
összbevétele 2013-ban 300% növekedést mutat a 2012. évi adatokhoz képest.
2014-ben pedig a fürdő június 30-ra már elérte a 2013. évi összbevételt.
1.9.3

A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai,
települést érintő fontosabb elképzelések

26. táblázat A város iparűzési adó bevételei (2010-2013)

év

HIPA bevétel (eFt)

2013. 08. 30.

218 160 e Ft

2012

451 427 e Ft

2011

356 283 e Ft

2010

359 584 e Ft

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

A város iparűzési adó bevételei 2010 óta – 2011. évi kisebb csökkenést követően – nőnek, igaz
2013. évi adat nem egész évre vonatkozik.
A működő vállalkozások alapján Karcag gazdasági szerkezetében az átlagnál hangsúlyosabban
van jelen a mezőgazdaság, a feldolgozóipar és a kereskedelem, gépjárműjavítás. Míg pl. a
turizmus kevésbé domináns, mert a szálláshely-szolgáltatással, vendéglátással foglalkozó
vállalkozások száma, aránya elmarad a megyei átlagtól. Ugyanakkor a szolgáltatások egyéb
területein is kisebb a helyi vállalkozások aktivitása, mint pl. a pénzügyi, biztosítási tevékenység, a
szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, az oktatás területén. Ezért a gazdaság szektorális
megoszlása nem tükrözi vissza a fejlett gazdaságokra jellemző magas tercier szektort és
alacsony mezőgazdasági szektor arányt. Ez annyiban érthető, hogy a város hagyományosan
mezővárosi jellege a gazdasági szerkezetét determinálja.
A város legnagyobb foglalkoztatói a lenti táblázatban láthatók. Meg kell jegyezni, hogy bár a
2012. évi statisztika alapján 250 fő fölötti nagyvállalat nincs Karcagon, mégis ahol ezt meghaladó
létszámot mutat az adat, ott az egész vállalkozás, több telephelyre kiterjedő munkavállalói
állománya jelenik meg, nem csupán a Karcagon dolgozóké. Vagy az éves statisztikai létszám
250 alatti és ezért nem szerepel a KSH-nál, vagy az adatgyűjtés időpontjától átlépte ezt a
küszöböt.
Viszonyításként, az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2014. év első felében - a
jelentősen lecsökkent létszám ellenére - 64 fő dolgozott, melyből 41 fő ügyintéző.
Egy város gazdasági szervezeteinek piaci kitettségét, vagy épp önállóságát a tevékenységükhöz
kapcsolódó beszállítói hálózaton keresztül is értékelhető, azaz mennyiben tagja egy
termékláncnak. Karcagon sajátosan értelmezhetők pl. a hulladékhasznosításban a beszállítói
hálózatok, mert a tevékenységükhöz szükséges alapanyag, azaz hulladék beszállítása
nagytérségi szintű. Magyarország teljes e-hulladékának mintegy 30 %-a karcagi telephelyen kerül
feldolgozásra. Ugyanakkor a városi jelentősebb cégekre jellemző vetőmag-gyártás, az
élelmiszer-ipari feldolgozás jól kialakult beszállítói kör nélkül nem elképzelhető, e vállalkozások
saját működésük keretében belül alakították ki a beszállítóikat.
Az utóbbi években az ipari parkba betelepült vállalkozások tevékenysége, azon túl, hogy hulladék
újrahasznosítását végzik, egyúttal magasabb hozzáadott értéket is termelnek. Hiszen RecyPet
Hungária Kft. műanyaghulladék újrahasznosító innovációs központja e cél érdekében jött létre, de
az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. is az elektronikai hulladékok feldolgozásával
másodnyersanyag gyártást és energiatermelést is végez.
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A városban, térségben működő vállalkozások együttműködése nem terjed ki klaszteralkotási
folyamatra, nem tagjai nagyobb régiós kiterjedésű klasztereknek.
A helyi, azonos tevékenységi körrel bíró vállalkozások inkább versenytársai egymásnak, sem
mint közös érdek mentén, együttesen lépnének fel. Az önkormányzati tulajdonú cégek esetében
a közös tulajdonos jelenti az érdekvédelmi ernyőt. Emellett helyi gazdasági érdekszövetségek
(gazdakörök, menedzser klub stb.) nem jöttek létre, jellemzően az országos érdekvédelmi
szervezeteken keresztül gyakorolják ezt a tevékenységet.
27. táblázat A város legfontosabb vállalkozásai
vállalkozás neve

tevékenysége

1) Penny Market Kft.

Kereskedelem,
logisztikai
központ

2) Agribrands Europe
Hungary Zrt. (röv.
Cargill Takarmány
Zrt.)

Haszonállateledel
gyártás

3) Agrosprint Kft.

Gyümölcs,
zöldségfeldolgozás,
tartósítás

5) SzIMmetria Kft.

nettó
árbevétel
(mFt)
2013

foglalkoztatottak
száma,
2014

beszállítói
export
hálózat
tagja
amennyiben van információ
klaszter
tag

nem

266

nem

6.717

214

nem

Fémmegmunkálás

1.400

120

nem

6) Syngenta Seeds
Kft.*

Gabonafélék
termesztése,
növénynemesítés

31.256

335

nem

7) Multitec Kft.

Biotechnológiai
kutatás

815

58

nem

* A cég egészére értendő adatok, nem csak a karcagi telephelyé!
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás, http://www.creditreform.hu/index.html

Karcag fontos vállalkozásai a kiskereskedelmi áruházak (Tesco, Aldi), melyek jelentős
foglalkoztatók és helyi adófizetők is egyúttal.
Karcag gazdaságfejlesztési iránya, mely a jövőben meghatározza a beavatkozások tartalmát, a
hagyományos élelmiszeripari feldolgozás mellett, elsősorban a hulladék-újrahasznosítás és
megújuló energiára épülő zöldipar lehet, részben az elindult ökopark fejlesztése révén.
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Jelentősebb munkahelyteremtő beruházások:
ÉAOP 1.1.1/C-12-k A régió vállalkozásai üzleti hátterének fejlesztése - kiemelt projektek;
Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. Karcagi Hulladékfejlesztési Központ fejlesztése,
2012.10.26. Támogatás: 1 670 453 889 Ft;
GOP 1.2.1-12/B Innovációs és technológiai parkok, valamint fejlesztési központok
támogatása, Karcag; Recy-Pet Hungária Kft. - "Food-Grade" Élelmiszeripari PET
műanyaghulladék újrahasznosító Innovációs Központ; Döntés: 2013.09.05. Támogatás:
1 993 764 500 Ft;
Penny Market logisztikai központja
Közvetve az Ipari Park infrastrukturális fejlesztése
A gazdasági szervezetek települést érintő fontosabb elképzelései:
Karcagi Ipari Park Kft.: A kft. kezelésében lévő „nyugati rész” iparterület bevonásával az
Ipari Park bővítését tervezi. A belvíz elvezető csatorna áthelyezésének engedélyes terve
elkészült. A területcsere, megvalósíthatósági tanulmány, vízellátás terveinek elkészítése
folyamatban van. Fejleszteni kívánja továbbá az Ipari Park és a kapcsolódó iparterületek
infrastruktúráját. Így az Ipari Park részét képező volt laktanya infrastrukturális fejlesztése
(víz, csatorna, gáz, elektromos áram) tervezett a meglévő kapacitáshiányok miatt.
Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.: A hulladék
kezelésének racionalizálása és hatékonyságának növelése érdekében tervez
fejlesztéseket (depóniagáz kezelés, gyűjtés újratervezése, szelektív gyűjtési rendszer
továbbfejlesztése, inert kezelő, tároló létesítése, komposztáló megépítése,
újrahasználati központ kialakítása).
KVG Kft.: A cég tulajdonosa Karcag Város Önkormányzata (100%). A kft.
megrendeléseinek meghatározó részét a versenyszférából kapja, ezért is tervez
telephelyfejlesztést (üzemcsarnokok hőszigetelés, csarnokok tetőszerkezetének
szigetelése, fűtési rendszer korszerűsítése stb.), továbbá a meglévő géppark
fejlesztését, korszerűsítését is tervezi.
Elektronikai Hulladékhasznosító Kft.: A kiemelt projektként megvalósult, országos
jelentőségű vállalkozás további kapacitás- és szolgáltatásbővítést tervez, hogy elérje a
170 fős létszámot és feldolgozó kapacitása maximumát.
1.9.4

A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők

A regionális versenyképességet befolyásoló tényezők közül kiemelkedik három, amelynek értékei
alapvetően befolyásolják a település gazdaságának fejlődési potenciáljait: a közlekedési
elérhetőség, a munkaerő képzettsége és a helyi gazdaság innovációs potenciálja.
Elérhetőség

Karcag külső elérhetősége közúton: Azon túl, hogy fontos, európai jelentőségű, E60 jelű, azaz a
magyar 4. sz. főút mellett fekszik, a város elérhetősége nem tekinthető kedvezőnek. A
gyorsforgalmi utak elkerülik, s csupán a kelet-nyugati irányú megközelítése megfelelő, az északdéli irányú pedig alacsonyabb rendű és nem hálózati szerepkörű utakon történik. Viszonylag
messze, körülbelül félúton fekszik a megyeszékhely, Szolnoktól és a régióközponttól,
Debrecentől (66 km, kb. 1 óra menetidő). Budapesttől (Clark Ádám tér) 165 km-re (kb. 150 perc)
fekszik. A 4. sz. főút ugyanakkor az ország kelet-nyugati közlekedési tengelye, a BudapestNagyvárad forgalomáramlási irány levezetője, s mint ilyen jelentős forgalommal bír. Folyamatban
van a majdani M4 autópálya kiépítése, mely a város elérhetőségét új dimenzióba emeli a
jövőben, s mindenképp javítani fogja a város versenyképességét, tőkevonzó képességét.
Azáltal, hogy a 4. sz. főút a várostól délre halad, nem érinti közvetlenül annak nagy forgalma.
Ugyanakkor a közelmúltban befejezett, két jelentős közlekedésfejlesztés is segíti a város és a 4.
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sz. főút kapcsolatát. A város nyugati határban egy felüljáró kiépítésével új, biztonságosabb
csomópont, illetve a keleti határában egy új körforgalom és vasúti aluljáró épült ki.
Karcag vasúti elérhetősége viszont kiválónak mondható, hiszen érinti a kétvágányú, villamosított
Budapest-Záhony vonal, mely ráadásul folyamatos fejlesztések célterülete. Így a vasútvonal a
jövőben a város meghatározó elérhetőségi tényezője lesz, még akkor is, ha gazdasági
szerepköre kevésbé érvényesül a teherszállítás esetlegessége okán.
A vízi és légi forgalom nem releváns a város esetében.
7.

térkép Karcag közlekedés földrajzi elhelyezkedése, a stratégiai hálózatok és csomópontok

Forrás: Google Maps

Munkaerő
képzettsége

A munkaerő képzettségére vonatkozóan az 1.7.1.3 Képzettség fejezetben lettek bemutatva
részletesebb információk. Karcagon a lakosság képzettség alap- közép és felsőfokú szinten is
elmarad a megyei értékektől. Utóbbiakat ugyanakkor erősen fölfelé torzítja Szolnok, ezért a város
a vidéki átlagnak valószínűleg megfelel.
Őket a megfelelő szakirányú képzésekkel a meglévő, illetőleg az esetlegesen betelepülő új
vállalkozások legfeljebb középszintű képzettséget igénylő munkahelyeken alkalmazni tudja.
Ennél nagyobb létszámú munkaerőbázis térségi és regionális szinten található, ami nem
feltétlenül rontja a város beruházói megítélését: a napi szintű ingázás szinte teljesen megszokott,
a mindennapok velejárója. A nagyobb cégek saját szervezésben is képesek biztosítani munkába
járást.

K+F és innovációs
láncok

A Debreceni Egyetemen magas szintű élelmiszeripari képzés folyik, melynek mezőgazdasági és
élelmiszeripari kutató és fejlesztő központja Karcagon található. A kutatási területe kiterjed a
növénynemesítési, talajhasznosítási és a juhászati-gyepgazdálkodási témakörre. A RecyPet
Hungária Kft. pedig a PET műanyaghulladék újrahasznosítás kapcsán alakított ki innovációs
központot, ahol kutatási bázist biztosít kutató és fejlesztő cégek, kutatók, valamint felsőoktatási
hallgatók részére.
A város iparterületei a Karcagi Ipari Parkban (5300 Karcag, Penny utca 1a.) és Berekfürdőre
vezető Madarasi út mentén koncentrálódik, kisebb részben pedig a Kisújszállási út mentén.
1.9.5

Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat)

A város teljes lakásállománya 2011-ben 8235 db. A lakásállomány 2001-hez képest 168 db-al
növekedett, ami 2,1%-os bővülést jelent. Az 1000 lakosra jutó lakások száma 2001-be 353 volt,
ami 2011-re 390-re emelkedett, de mint látható ez kevésbé a lakásépítéseknek köszönhető,
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hanem sokkal inkább a lakónépesség csökkenésének. (A bérlakás-állomány jellemzőit az 1.10.5ben tárgyaljuk.)
A lakásépítések adatai: 2013 év új építés 2 db / átalakítás/bővítés 3 db; 2014. év új építés 5 db /
átalakítás/bővítés 7 db;
A városi lakásállomány kb. 5%-a panelépítésű, a Kórház úti lakótelep és Fő tér környékén. Az
elöregedő népesség és az elvándorlás miatt a majd 8235 lakásból igen sok a lakatlan, melyek
többsége eladó, míg a többi üresen áll a tulajdonosok magukra hagyták, folyamatos állagromlást
szenved el. Ezen eladó, lakatlan épületek, lakások teljesen szétszórtan vannak a városban, nem
koncentrálódik városrészre.
A városi ingatlanok négyzetméter- ár csúcsa 2007-2008-ban volt, innentől napjainkra visszaesett
a 2000-es évek eleji árakra, és stagnálás figyelhető meg benne. 2002-ben és 2014-ben egy
belvárosi blokkházi lakás átlagosan 100-120.000 Ft/m2 áron cserélt gazdát, míg egy 80 m2-es, jó
helyen lévő családi ház már 8-9 mFt-ért is megvásárolható jelenleg.
A 2006. évi és a 2011. évi KSH adatok összehasonlítása alapján nem lehet teljes körű értékelést
levonni az ingatlanárak alakulásáról, mert a két időpontban az adatgyűjtés nem esett minden
területen egybe. 2006-ban sokkal több utcára terjedt ki az adatgyűjtés, mint 2011-ben, ezért az
átlagárak nem vethetők össze. Hiszen a 2006-os átlag több olyan alacsonyabb áru ingatlanokat
is magában foglal, melyek a 2011. évi gyűjtésben már nem jelentek meg. Így félrevezető a
táblázat összesen sorát értékelni, sokkal inkább azon adatok mérvadók, melyek mindkét évben
megvannak az adott ingatlan típushoz tartozóan. A JNSZ megyei városok adataival
összehasonlítva Karcagon látható, hogy az ingatlanok valamelyest olcsóbbak, de például a
családi házak hasonló árszínvonalat képviselnek, a panelek még drágábbak is, de
összességében azért érzékelhető, hogy karcagi ingatlanokhoz olcsóbban lehet hozzájutni, mint a
megyei városi átlag.
28. táblázat Ingatlan átlagárak Karcagon, 2006, 2011 (eFt/m2)
ingatlan helye

Ady Endre utca
Kertész József utca
Kórház utca
Kossuth tér
Madarasi utca
Püspökladányi út
Széchenyi István út
Összesen
JNSZ megye
városai

2006

2011

többlakásos
társasház
2006
2011

2006

2011

2006

2011

123
75
80
75
170
79

103
101
95

129
112
104
107
139
145
123
116

132
107
106
124
110

85
75
80

137
127

126
100
96
91
139
110
133
94

117
106
117
111
114
106
127
103

-

96

-

124

-

122

126

110

családi ház

panel

lakások összesen

Forrás: KSH,

Karcagon abszolút kínálati a lakáspiac. A városban nem működik ingatlaniroda, a hirdetések, a
piaci megjelenés valós tere a helyi újságok (JNSZ Megyei Néplap, Karcagi Hírmondó, Superinfo),
az internet. A lakáspiac statikussága az ingatlanforgalmazással foglalkozó nagyobb
vállalkozásokat távol tartja a térségtől.
Nagyobb léptékű, több lakásos beruházás a lakáspiacon 2008 előtt volt. Akkor 4-5 beruházás
keretében 35-40 lakás épült a városközpont térségében, de 2008 után már nem történt. Jelenleg
nincs az Önkormányzatnak támogató lakáspolitikája, ilyen 2009-ig volt, az első lakáshoz jutást
támogatták.
Az Önkormányzat arra törekszik, hogy a városba vonzott és betelepülni szándékozó
vállalkozások középvezetőinek, vezetőinek, azok üzleti vendégeinek megfelelő lakásokat legyen
képes biztosítani.
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A klasszikus értelemben vett irodapiac nem létezik a városban. Nem is várható, hogy a jövőben
ilyen jellegű igény jelentkezne, mert nem olyan cégek települtek a városba, akik irodaházban
kerestek volna helyet, hanem saját telephelyén felépítette a magáét, vagy bérelt, egyéb pl.
lakásingatlanba alakított ki irodát.

1.10 Az Önkormányzat gazdálkodása, a
településfejlesztés eszköz és intézményrendszere
1.10.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program

Az Önkormányzat pénzintézetek felé 2012. december 31-én a fennálló adósságállomány tőke
része mindösszesen 6.351.878.579 Ft volt.
A „Karcag I. Kötvény”-ből a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Magyar Állam és a Karcag
Városi Önkormányzat, valamint az Erste Bank Hungary Zrt. között létre jött ”Tartozás átvállalási
Szerződés” alapján, 18.909.063,- CHF tőke összeget és 49.985,48 CHF kamat összeget vállalt át
az állam. A 2012. december 31-én a számlavezető Raiffeisen Bank Zrt.-nél fennálló folyószámlahitel (99.165 ezer Ft) és kamata (268 ezer Ft), valamint az OTP Bank Nyrt.-nél fennálló fejlesztési
hitelek (útalap építésre, csapadékvíz elvezetést szolgáló beruházáshoz, belvízrendszerek
építéséhez és felújításához 17.691 ezer Ft) 2013. évben a Magyarország központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72. §-a alapján a Magyar Állam által szintén
átvállalásra került. Az Önkormányzat fennálló kötelezettsége ezen összegekkel csökkent.
Költségvetés

Az önkormányzati feladat ellátási rendszer nagymértékben átalakult, ezen változások
átalakításával összefüggő változások a költségvetést is nagymértékben érintették. A
feladatátrendeződés nagyarányú forráscsökkenéssel járt. A korábbi feladatok egy része az
államhoz került, és eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve
egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások egy része is átirányításra került a központi
költségvetésbe.
Az átalakítások azt eredményezték, hogy működési költségvetésben a feszültségek fokozódtak, a
fejlesztési feladatok számára jellemzővé vált a forrásszerzési kényszer.
További jelentős feladat átrendeződést jelentett a Járási Hivatalok megalakulásával összefüggő
változás is, ez a Polgármesteri Hivatal létszámában csökkentést eredményezett.
A 2013.január 1-től bevezetett feladatfinanszírozási rendszer nem ellensúlyozta a korábbi
ármegállapító szerep megvonása miatti bevétel kiesésétét, az átadott intézmények
fenntartásához fizetendő hozzájárulás fedezetét, a SZJA bevételek teljes egészének pótlását, a
gépjárműadó 60%-ának állami költségvetésbe történő befizetésének ellentételezését, ami
összességében negatív hatással járt a költségvetésre.
A fenti átalakulások ellenére a költségvetésben tervezett feladatok teljesültek, a folyamatos
feladatellátás, az intézmények alapvető működési feltételei biztosítottak voltak. A fejlesztések
végrehajtása a megkezdett beruházásokra korlátozódott, illetve a pályázati feltételekhez
igazodott. A jelenleg kialakult gazdálkodási funkciók várhatóan kiegyensúlyozottan, hosszú távon
finanszírozhatók és takarékos gazdálkodás mellett az Önkormányzat pénzügyi egyensúlya ezzel
együtt tartható lesz. Az Önkormányzat működőképességét sikerült fenntartani, a likviditás
folyamatosságát biztosítani.
Karcag Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről a Képviselő-testület 5/2015.(II.13.) sz.
önkormányzati rendelete szól. Ebben a bevételi főösszegét 3.397.655 ezer Ft-ban, a kiadási
főösszegét pedig 3.697.937 ezer Ft-ban határozza meg. A hiány összege 300.282 ezer Ft.
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A 2015. évi költségvetés egyensúlya az alábbi finanszírozási műveletekkel: a költségvetés
bevételi oldalán 2015. évre vonatkozóan a hiány működési belső finanszírozására szolgáló
bevétel 42.094 ezer Ft, a fejlesztés belső finanszírozására szolgáló bevétel 258.188 ezer Ft;
29. táblázat Az Önkormányzat gazdálkodási adatai 2010-2014 között
2010

2011

2012

2013

2014

A költségvetési
főösszeg alakulását
2010-2014. között
(ezer Ft)

8 946,9

8 486,9

5 917,5

4 165,3

4 120,0

Az Önkormányzat
vagyonának
alakulása (ezer Ft)

16 188 612

16 000 975

12 755 331

13 098 686

nincs adat

Forrás: Önkormányzati jelentés 2010-2014

Vagyongazdálkodás

A vagyoncsökkenés oka a Kátai Gábor Kórház és a Tűzoltóság ingó- és ingatlan vagyonának
állami tulajdonba vétele volt, melyet mérsékelt a rendszerfüggő és a rendszerfüggetlen víziközmű
vagyon önkormányzati tulajdonba kerülése. A 2010-2014 időszakban 366.821 eFt nettó
összegben történt vagyonértékesítés. Az értékesített vagyon stratégiai célokat szolgált, pl. Ipari
Park bővítése, Ipartelep értékesítése munkahelyteremtés céljából (Laktanya), valamint a
Református Egyház oktatásának fejlesztése érdekében (Kálvin u. 5. sz. alatti ingatlan) történt.
Az elmúlt 2 évben - az Önkormányzat gazdasági stabilizálódásával egy időben – már nem került
sor olyan jellegű vagyon értékesítésére, amely az Önkormányzat hasznosításában is jövedelmet
termelhet, illetve a lakosság gazdasági érdekeit szolgálja.

Gazdasági Program

A 132/2011. (III.31.) „kt.” sz. határozat szól Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Gazdasági Programjáról, mely a 2011 és 2014. december 31. közötti időszakra vonatkozóan
fogalmazta meg a gazdaságfejlesztés lehetséges irányát és lépéseit.
A Gazdasági Program jövőképe: Karcagnak meg kell őriznie kistérségi központi szerepét,
gazdasági stabilitását, turisztikai vonzerejét és kulturális gazdagságát. Szükséges megfelelően
kezelni a természeti erőforrásaink sokaságát (pl.: termőföld, termálvíz, tiszta levegő).
Fő célkitűzései:
1.) A város fő pozitívumainak (környezeti, turisztikai adottságainak, a kulturális és
sportéletben rejlő előnyeinek, körzetközponti szerepének) erősítése mellett szükséges a
gyengeségek folyamatos háttérbe szorítása, felszámolása.
2.) Fontos cél a lakosság identitástudatának, a lokálpatriotizmusnak erősítése, a lakóhely
nyújtotta életlehetőségekkel való megelégedés növelése, az elvándorlási szándék
helyett a térséghez, városhoz való kötődés erősítése.
3.) Az Önkormányzat számára kiemelt feladat:
a tervezett, azon belül is kiemelten a folyamatban lévő fejlesztések, felújítások
(Kátai Gábor Kórház rekonstrukciójának III. üteme, Fürdőberuházás, Főtérrekonstrukció) megvalósítása,
az intézményhálózat folyamatos, színvonalas működéséhez szükséges forrás
biztosítása,
a stabil pénzügyi helyzet, az önkormányzati szintű likviditás megtartása,
a Kátai Gábor Kórház további színvonalas működéséhez szükséges forrás (a
lehetőségekhez mérten elsődlegesen OEP finanszírozás) biztosítása
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a még szükséges, átszervezéssel, intézmény összevonással, vagy egyéb
racionális intézkedéssel (pl. önkormányzati szinten „központosított” közbeszerzési
rendszerrel) biztosítható költségcsökkentés,
az Önkormányzat vagyonának
értékmegőrzése és növelése.

-

lehetőségek

szerinti

-

megtartása,

4.) Erősíteni kell azokat a kulturális-, sport-, stb. rendezvényeket, szolgáltatásokat, melyek
közösségi élményeket biztosítanak. A civil kezdeményezések, rendezvények
támogatását, a régi tradíciók, hagyományok felelevenítését az Önkormányzat kiemelt
fontosságú belső PR tevékenységeként kezelje.
5.) Kiemelt fontosságú az Önkormányzat folyamatos kezdeményezőkészségének
biztosítása az ünnepek, különböző rendezvények megszervezése és lebonyolítása,
valamint a környező települések közötti kapcsolatok és a határon túli testvérvárosi
kapcsolatok fejlesztése terén.
6.) Alapvető cél az Önkormányzat és a lakosság közötti kapcsolat minőségének folyamatos
javítása, egy "polgárbarát", "szolgáltatás-orientált" szemléletű Önkormányzat és
intézményrendszer biztosítása.
7.) Az előző pontokban megfogalmazott célkitűzések megvalósítása érdekében elsődleges
cél a város intézményhálózatának működését, a település fejlődését szolgáló pénzügyi
egyensúly mindenkori megteremtése és megőrzése, az indokolatlan eladósodás
megelőzése, a városi vagyon megőrzése.
8.) Az Önkormányzat vagyonának megtartása, értékmegőrzése és lehetőségek szerinti
növelése legyen összhangban a gazdasági folyamatok elősegítésével, az
önkormányzati intézményhálózat további színvonalas működőképességének
fenntartásával.
1.10.2 Az Önkormányzat településfejlesztési tevékenysége,
intézményrendszere

Karcag Városi Önkormányzat feladat- és hatásköre a képviselő-testületre testált, melynek
törvényes képviseletét a polgármester látja el. A képviselő-testület feladatkörében rendeletet és
határozatot alkot, melyet kezdeményezhet a polgármester, az alpolgármester, a települési
képviselők, a bizottságok, a jegyző. A rendelet-tervezetekről a tárgy szerint érintett bizottság
véleményét ki kell kérni. A Képviselő-testületnek öt bizottsága van: Ügyrendi és Jogi Bizottság;
Pénzügyi, Fejlesztési és Mezőgazdasági, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Idegenforgalmi,
Társadalmi és Külkapcsolati Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság;
Értelemszerűen – első kivételével - valamennyi bizottság tevékenysége érinti a városfejlesztés
komplex rendszerét, de annak letéteményese a Pénzügyi, Fejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottság. A városfejlesztéssel összefüggő döntések végrehajtása, koordinálása a Polgármesteri
Hivatalon belül működő osztályok közül Költségvetési, Gazdálkodási és Kistérségi Iroda feladata,
azon belül is a Gazdálkodási és Kistérségi Csoporté. Fontos szerepe van még a városfejlesztési
feladatok gyakorlati végrehajtásában a Karcagi „Erőforrás” Vagyonhasznosító és Szolgáltató Kft.nek, melynek alapítója és tulajdonosa Karcag Városi Önkormányzat. Az Önkormányzat nem
alakított Városfejlesztő Társaságot.
A lakosság is beleszólhat, alakíthatja a városfejlesztést, mégpedig a közmeghallgatások,
lakossági fórum útján, vagy az Önkormányzat partnerségi szabályzatában megfogalmazott
keretek között.
A 12/2014. (X.31.) sz. önkormányzati rendelet szól a Karcag Városi Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról.
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A járások átszervezésével összefüggésben a Polgármesteri Hivatal a korábbi közel 100 fős
állományából 2014. év első felében már csak 41 ügyintéző maradt. A hivatal állománya fiatalodik,
és egyre magasabb a felsőfokú végzettek aránya 80%.
1.10.3 Gazdaságfejlesztési tevékenység

Az elmúlt években az Önkormányzat számos gazdaságfejlesztést célzó tevékenységeket hajtott
végre, illetve folytat jelenleg is. A beruházások ösztönzése, a működő tőke bevonás továbbra is
elsőrendű, melyek kereteit több városfejlesztési terv, gazdasági program, projektjavaslat is
magában foglalja.
Közvetlen eszközök

Közvetlen gazdaságfejlesztő tevékenységet két jól elkülöníthető módon végez az Önkormányzat.
Az egyik ilyen eszköze Karcagi Ipari Park működtetése, infrastrukturális kínálatának bővítése, a
park betelepítése a Karcagi Ipari Park Kft.-n keresztül. A másik eszköz az önkormányzati
tulajdonú cégeken (lásd 1.11. fejezet) keresztül érvényesíthető, mert azok önálló gazdálkodó
vállalkozások, s mint ilyenek aktív résztvevői a helyi gazdasági életnek. Ezen cégeken keresztül
a gazdaságfejlesztés piaci alapon, egyedi megállapodás alapján születnek az Önkormányzat és
a befektető között.
A Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. az Akácliget Gyógy- és Strandfürdő működtetésért és
fejlesztéséért felelős, s ennek megfelelően aktív marketing tevékenységet folytat 4 csillagos
minősítésű Akácliget Gyógy- és Strandfürdő és kapcsolódó szállásainak népszerűsítéséért. A
látogatószám növekedése megalapozza a szolgáltatásokra alapozott vállalkozások
megerősödését, bővülését. A helyi turizmus fejlesztése is a gazdaságfejlesztés része, ezért
valamennyi ezen a téren végzett beavatkozás (fürdőfejlesztés, szállásférőhely bővítés,
rendezvénykínálat bővítés) közvetlen hatással lesz. A kistérségi turizmus, elsősorban a közeli
Berekfürdő idegenforgalmi vonzerejének kihasználása is iránymutató lehet.
A Karcagi "Erőforrás" Vagyonhasznosító és Szolgáltató Kft. a laktanya, az önkormányzati
ingatlanok hasznosításán, kezelésén keresztül járulhat hozzá a város gazdaságfejlesztéséhez,
amennyiben megfelelő partnert sikerül tartósan a városba telepíteni.
A KVG Lakatosipari Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. kakukktojásként működik, mert
saját gyártókapacitása van, így a piacon érvényesül és él meg. A 12 fő alkalmazott lakatosipari
tevékenységet folytat, a cég is fejlődési potenciált jelent.

Közvetett eszközök

Az Önkormányzat egyik közvetett gazdaságfejlesztés eszköze a városi környezet
gazdaságélénkítést célzó fejlesztése, közterületek (folyamatban lévő Fő tér) rehabilitációja révén.
Továbbá a szakképzési kínálat, a szakember képzés helyi vállalkozások igényeihez mért
alakítása, a humán erőforrás általában vett képzése.
Továbbá a város közlekedési elérhetőségének javítása, leginkább az M4 gyorsforgalmi út
térségbe érkezésével, amihez – megvalósítása országos kompetencia lévén - legfeljebb
lobbitevékenységgel tud hozzájárulni, direkt ráhatása nincs erre az Önkormányzatnak.
Mindenképp a gazdaságfejlesztési tevékenység része, hogy milyen pozíciót tud elfoglalni a város
a 2014-2020 költségvetési periódus támogatási rendszerében.
Partnerség építése, települési marketing tevékenység folytatása általános feladatként jelentkezik
a közvetett gazdaságfejlesztés során. A város aktív, a potenciális partnereket, felkutató, informáló
aktív kiajánlási politikát folytat.
1.10.4 Foglalkoztatáspolitika

2014-ben az Önkormányzat 1254 fő közfoglalkoztatottnak adott munkát. A program elindulása
óta (2011 év) a közfoglalkoztatottak száma nőtt. A településen a közfoglalkoztatás kb. 836
családot érint. A közfoglalkoztatás szervezésében elsősorban a JNSZ Megyei Kormányhivatal

ITS Konzorcium

Karcag város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata

HELYZETFELTÁRÓ – HELYZETELEMZŐ – HELYZETÉRTÉKELŐ
MUNKARÉSZEK

82

Munkaügyi Központ Karcagi Kirendeltsége, valamint a városi Önkormányzat Városgondnoksága
vesz részt.
A közfoglalkoztatottak a START Munkaprogram keretében mezőgazdasági, betonelem gyártási,
belvíz elvezetési, közúthálózat karbantartási, mezőgazdasági utak rendbetétel tevékenységeket
látnak el. Ezen túl, egyéb kommunális és köztisztasági, intézmény karbantartási, pedagógiai
segítőmunkát, közfeladatokkal kapcsolatos adminisztrációs feladatokat látnak el.
Összességében a foglalkoztatásuk a legsikeresebb keretét a START Munkaprogram adja.
Kistérségi STARTMUNKA Mintaprogram megvalósítója a Városgondnokság, mely 2014-ben 348
fő foglalkozatását vállalta. Ezáltal 15 városi, egyházi intézmény, egyesület kapott támogatást
feladatellátásuk javításához.
Az Országos Közfoglalkoztatási Programok keretében több mint 400 fő, karcagi álláskereső jutott
munkalehetőséghez, többek között a Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóságnál, a Nagykunsági
Vízgazdálkodási Társulatnál, a Nefag Zrt.-nél, JNSZ Megyei Rendőrkapitányságnál és
Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál és a Nemzeti Művelődés Intézetnél.
Foglalkoztatást javító projektek:
-

TÁMOP 6.2.4.A-11/1 Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás
támogatása egészségügyi intézmények számára - Foglalkoztatás támogatása a Kátai
Gábor Kórházban, Döntés: 2012.10.24. Támogatás: 49 949 940 Ft;

1.10.5 Lakás és helyiséggazdálkodás

Bérlakás állomány

Az Önkormányzat eredeti (1990-es 414 db-os) bérlakás állománya 2014-re 153 db-ra csökkent. A
város hosszú távú célja a bérlakás-állomány megtartása, továbbá ingatlanvásárlás révén annak
növelése, valamint a meglévő lakások felújítása, korszerűsítése. Ez az Önkormányzat anyagi
forrásaihoz mérten történhet, nincs kitűzött számszerű cél.
A bérlakások elszórtan helyezkednek el a városban, kisebb koncentráció figyelhető meg a
városközpontban. A bérlakások 70%-a házgyári, iparosított technológiával készült épületekben
található, míg a maradék 30%, az átlag 30-50 éves vályogból/téglából épült családi házakban
találhatók, jellemzően Karcag déli, szegregált területén. A bérlakások komfortfokozata a
nyilvántartás szerint: 12% összkomfortos, 82% komfortos és 6% komfort nélküli szükséglakás.
A komfortos lakásállomány jelenlegi műszaki állapota a folyamatos karbantartásokkal szinten
tartható. A lakásállomány további 6%-a rossz műszaki állapotú, elszórtan elhelyezkedő,
földszintes elavult szerkezetű épületben lévő lakásokat tartalmaz, amelyek műszaki állapota a
karbantartásokkal, felújításokkal jelentősen nem javítható. A teljes felújításuk pedig
gazdaságtalan, meghaladja a lakások „újra előállítási” költségét. E lakásállomány teljes
rehabilitációja javasolt.
A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának szabályozásáról a 21/2013
(VI.28.) önkormányzati rendelet szól. Ebben foglalódik keretbe a bérlakások pályázati úton
történő kiutalásának rendszere. Szabad mozgásteret ad az Önkormányzatnak ugyanakkor a
pályázatmentes bérlakás kiutalás, ami történhet ún. városérdekből, azaz ha egy szakember,
magas presztízsű foglalkozású, hiányszakmát képviselő személy és családja költözik a városba.
A 2007-13 közötti időszakban bérlakás fejlesztési tevékenység nem történt, de a meglévő
bérlakások felújítása folyamatos, a felmerült igények és rendelkezésre álló források mentén.

Egyéb bérlemények

A városban egyéb önkormányzati bérlemények száma 128 db. Ebből üzlet 47 db, egyéb (garázs,
pince, épülethelyiségek) 81 db. A bérlemények elszórtan, de leginkább a Fő tér környékén
helyezkednek el.
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1.10.6 Intézményfenntartás

Önkormányzati
fenntartás

Az Önkormányzat intézményfenntartási feladatai átalakultak az elmúlt években, részben az
oktatási intézmények állami, egyházi fenntartásba, sok esetben üzemeltetésbe kerülésével,
részben az intézményösszevonások révén.
30. táblázat Önkormányzati fenntartású, működtetésű intézmények
Önkormányzati működtetésű
intézmény neve

Beavatkozási szükségletek

Karcagi Polgármesteri Hivatal

A táblázat alatt részletesen kifejtve, városháza bekezdés szerint!

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Infrastrukturális fejlesztések szükségesek (tornaszoba kialakítása,
fejlesztése, hőszigetelés, felújítás)

Déryné Kulturális, Turisztikai,
Sport Központ és Könyvtár

A jelenlegi városrehabilitációs pályázat keretében a külső felújítása
megvalósul. A belső felújítás (mosdok, víz-gáz hálózat felújítása,
irodák, színházterem, stb.) egy következő pályázat keretében
kerülne felújításra.

Györffy István Nagykun Múzeum

Az épület külső-belső felújítása.

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

Városháza fejlesztési igénye
Műszaki tartalom az energetikai korszerűsítéshez:
Az épület padlásfödémének utólagos hőszigetelése,
Hőtechnikailag nem megfelelő nyílászáróinak cseréje,
Új fűtési hálózat kialakítása kondenzációs kazánnal,
Az épület szabadon álló, falazott szerkezetű, részben alápincézett, magastetős kialakítású,
háromszintes középület. Az épületen több ütemben történt, illetve történik felújítás. A
homlokzatának egy része már felújításra került, valamint egy másik beruházás keretében a
kimaradt homlokzati részek is felújításra kerülnek. Az épület statikai állapota megfelelőnek
mondható, azonban belső felújítás az elmúlt években nem történt. Az épületszerkezetek
hőszigetelő képessége a jelenlegi hőtechnikai követelményeknek nem felel meg.
A külső teherhordó szerkezetek utólagos hőszigetelése – az épület homlokzati díszeinek
megtartása miatt – technikailag nem kivitelezhető, azonban a padlásfödém utólagos
hőszigeteléssel történő ellátása megoldható és szükséges is. Az épület homlokzati nyílászárói
2002-ben ugyan felújításra kerültek, azonban azok sem felelnek meg az időközben
megszigorított energetikai követelményeknek.
Az elektromos vezetékek, a gépészeti vezetékek, berendezések elavultak, cseréjük, illetve
felújításuk indokolt. A belső festések megkoptak, elkoszolódtak. A vizesblokkokban a szaniterek,
és azok kiegészítői elavultak, elhasználódtak, a helyi melegvíz ellátás nem biztosított.
Önkormányzat –
KLIK – egyházak
viszonya az
intézményfenntartásban

Az Önkormányzat valamennyi iskola fenntartását és működtetését átadta a KLIK-nek.
A Református Egyház alakította ki a jelenleg működő református iskolát, amit ő tart fenn és
működtet. A Katolikus Egyház egy már működő iskolát vett át az Önkormányzattól.
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1.10.7 Energiagazdálkodás

Megújuló
energiaforrások
hasznosítása

Az energiagazdálkodás területén az Önkormányzat külön koncepcióval, fejlesztési
dokumentummal nem rendelkezik, ugyanakkor több olyan lépését is meg lehet említeni, amelyek
a hatékonyabb energiafelhasználást támogatják. Így város az elmúlt időszakban számos
energetikai megújítást hajtott végre az intézményeiben.
Megújuló energiaforrás alkalmazását célzó projektek:
KEOP 4.10.0/N/14; Fotovoltaikus rendszerek kialakítása, Karcag - Karcag Városi
Önkormányzat, Napelemes rendszer telepítése Karcag településen; Döntés:
2014.12.31. Támogatás: 49 998 460 Ft; A projekt keretében a városháza és a
sportcsarnok tetejére kerül napelem. Megvalósítása 2015-ben tervezett.
Karcagi Idősek Otthona épületenergetikai fejlesztése - KEOP-2012-5.5.0/B-20130292. KSZ: NKEK - A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás, mint a Karcagi
Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona fenntartója, az intézmény Zöldfa úti
telephelyének felújítása keretében az épület külső hőszigetelése történt meg, a
termálvíz bevezetésével a gázfűtés 100%-osan kiváltásra került, a
villanyfogyasztást közel teljes mértékben pedig napelemek biztosítják. Szerződés
összege: 103.999.000 Ft
Komplex kísérőgáz-hasznosítási beruházás Karcagon – KEOP-4.10.0/C-20130213. KSZ: NKEK - A város meglévő hévízkútjaihoz kapcsolódóan a kísérőgázok
hasznosítását valósította meg. A projekt keretében megvalósuló főbb
tevékenységek részletezése: 2 db 50 KWe gázmotor telepítése (1 db kút
körzetben, 1 db a fürdő területén); szivattyú és termelőcső csere a K127
termálkútnál; gázleválasztó telep bővítése; gázátadás a TIGÁZ-DSO Kft-vel
együttműködő hálózatába (kísérőgáz víztelenítése, minőségjavítása, gáz
szagosítása, nyomásszabályozás, vezetékhálózat építés, puffer tartó építése); gáz
kromatográf telepítés; Dósa kút termelésbe állítás (víz és gáz hasznosítással); 1
db visszasajtoló kút létesítése; A kísérőgáz hasznosítás célja: A termálkutakból
kitermelt termálvíz mellett feljövő kísérőgáz hasznosítása a Városi Gyógyvizű
Strandfürdő területén és kút körzetben keletkező villamos energia költségek
csökkentése, valamint a város területén található intézményekben felhasznált
földgáz kiváltása transzferált kísérőgázra.
KEOP 4.10.0/K/14 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési
szervek részére - Kátai Gábor Kórházban - Napelemes rendszer telepítése a
karcagi Kátai Gábor Kórházban, Döntés: 2015.03.02. Támogatás: 73 725 260 Ft;
KEOP 5.5.0/A/12; Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos
átalakítása korszerűsítése, Karcag; Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend –
Komplex energetikai korszerűsítés a Szent Pál Marista Általános Iskola épületein;
Döntés: 2013.07.25. Támogatás: 20 758 264 Ft;
GOP 1.3.1-11/A; Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása,
Karcag - SZIMmetria Gépipari és Kereskedelmi Kft. - Biomasszából energia
előállítására alkalmas telepíthető mobil pelletáló üzem és olajtartalmú magokból
olaj előállítására szolgáló hidegsajtoló olajprés fejlesztése a Szimmetria Kft-nél;
Döntés: 2011.08.16.Támogatás: 43 070 727 Ft;
KEOP 4.10.0/E/12; Egyházi jogi személyek épületenergetikai fejlesztése megújuló
energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban, Karcag Karcagi Református Egyházközség - Épületgépészeti fejlesztés és napelemes
rendszer kiépítése a Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskolában; Döntés: 2014.03.17. Támogatás: 56 987 855 Ft;
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1.11 Településüzemeltetési szolgáltatások
A város Önkormányzata a 2001. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól a
helyi önkormányzatok által ellátandó településüzemeltetési feladatokat az alábbiak szerint látja el,
a 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai, valamint Városi Önkormányzat
Városgondnoksága révén.
Városi Önkormányzat Városgondnoksága
2011. december 31-ei hatállyal a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 475/2011.
(XI.18.) „kt.” sz. határozatával megszüntette a Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató
Intézményét, ennek következtében a Városgondnokság, mint gazdasági szervezettel rendelkező
költségvetési szerv, látja el a hozzá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési
szervek jogszabályban előírt pénzügyi, gazdálkodási, beszámolási feladatait, valamint –
szerződés alapján – további hat költségvetési szerv számára végez pénzügyi, könyvvezetési,
beszámolási feladatokat.
Az intézmény az alábbi, jogszabályban meghatározott közfeladatokat rögzítette:
településüzemeltetés – helyi közutak és tartozékainak kialakítása, és fenntartása,
közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának
biztosítása;
környezet-egészségügy (köztisztaság, rovar- és rágcsálóirtás);
helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
helyi közfoglalkoztatás;
a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékekértékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítási lehetőséget is.
Nagykun Víz- és Csatornamű Kft.
A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény hatálybalépése 2013. január 1.-től a
Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. kizárólag a Városi Gyógyvizű Strandfürdő és annak
kereskedelmi szálláshelyének üzemeltetését látja el. Jelenleg a Nagykun Víz- és Csatornamű Kft.
üzemeltetésében álló Akácliget Gyógy- és Strandfürdő fő tevékenysége a fizikai közérzetet javító
szolgáltatások biztosítása, ezen belül az idei évtől kiemelkedő a gyógyvízre alapozott
gyógyászati szolgáltatások nyújtása. A város észak-nyugati részén található 4 csillagos
minősítésű Akácliget Gyógy- és Strandfürdőt, mely öt nyitott medencével és három fedett
medencével egész évben nyitva áll. Továbbá a fürdő területén található két csillagos kempinget
és a II. osztályú üdülőházat, mely 2 apartmanból és 4 db kétágyas zuhanyzós üdülőszobából áll.
A kemping területén egyidejűleg 282 fő tud sátorral, illetve lakókocsival pihenni-üdülni.
Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Feladat: szilárdhulladék összegyűjtése, rendszeres elszállítása és ártalommentes elhelyezése,
valamint a város területén található szelektív hulladékgyűjtő szigeteken gyűjtött hasznosítható
hulladék szállítása
Nagykunsági Környezetvédelmi, Területfejlesztési és Szolgáltató Kft.
Főtevékenység: A szilárd hulladék lerakótelep üzemeltetése, hasznosítható hulladékok
utóválogatása, hulladékok utóválogatása, hasznosításra történő átadása
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Nagykun Üzemmérnökség
Feladata: vízellátás, szennyvízelvezetés és kezelés, a lakosságnál, közületek folytatni az előbbi
bekezdésből.
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Karcagi "Erőforrás" Vagyonhasznosító és Szolgáltató Kft.
A Laktanya üzemeltetése, bérlemények hasznosítása. Karcag Város Önkormányzatának 2002
márciusában került tulajdonába a 4. sz. főút mellett található 5376 hrsz.-on nyilvántartott, 14 ha
6.163 m² alapterületű ingatlan. Az Erőforrás Kft. bonyolítja az ingatlanhasznosítást, a cég az
üzemeltető, a bérbeadási jogokat az Önkormányzat gyakorolja.
Önkormányzati ingatlanok kezelése. Ezen belül bérlakás kezelés, működtetés, felújítás,
lakbérkezelés, nem lakás célú helyiségek kezelése, illetve hasznosítása.
A Morgó csárda üzemeltetése, hasznosítása. Az új Morgó „kortsma” építését 1810-ben kezdték
meg klasszicista stílusban. A talajviszonyok, nedvesség, nagyon gyorsan „megette” a vályogfalú
épületet, így a Morgón későbbiekben több, jelentős átépítést és felújítást hajtottak végre.
Legutóbbi felújítást 2009-ben hajtotta végre a városi önkormányzat, az épület tulajdonosa. A
műemléki épületet bérbe lehet venni 50 főig, különböző rendezvények lebonyolítására.
2361/8 hrsz. alatti ingatlan üzemeltetése. A létesítmény (Karcag, Damjanich u. 67.)
üzemeltetésére vonatkozóan üzemeltetési szerződést köttetett az „Erőforrás” Kft. és az
Önkormányzat között. Ennek keretében a kft. a birtokba adási jegyzőkönyv alapján megkezdte a
fenti létesítmény értékesítésének előkészítését.
Gázleválasztó üzemeltetése. Az Önkormányzat tulajdonában lévő, a Városi Gyógyvizű
Strandfürdő mellett található (K-127 jelű) hévízkút kísérőgázának komplex energetikai
hasznosítását végzi. Innen biztosított Karcag Városi Strandfürdő kísérőgázzal és meleg vízzel
történő ellátása a fűtés tekintetében és a Kátai Gábor Kórház fűtésének részbeni megoldása
kísérőgázzal.
KVG Lakatosipari Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A KVG Kft. tevékenységét 1994. január 1-jén kezdte meg. Tulajdonosa: Karcag Város
Önkormányzata (100%). A cég tevékenységi köre: hegesztett szerkezetek gyártása,
lemezmegmunkálás. A KVG Kft. az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok
között abban a tekintetben kivételt képez, hogy szinte minden megrendelését a versenyszférából
kapja, a 2010 - 2014 év közötti időszakban jellemzően három külföldi tulajdonban lévő cégtől, Az
Önkormányzat tulajdonában lévő cég jogelődje a Városgazdálkodási Vállalat volt. A
kisvállalkozás elsősorban lakatosipari tevékenységet folytat.
Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft.
Közérdekű szolgáltató kijelölés útján végzi a kéményseprő-ipari szolgáltatást – átmeneti jelleggel,
legkésőbb 2015.08.03-ig - JNSZ megye 77 településén, így Karcagon is.
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1.12 Táji és természeti adottságok vizsgálata
1.12.1 Természeti adottságok3

Karcag város a Közép-Tisza-vidék középtájon, azon belül is a Szolnok-Túri-Sík kistájon
helyezkedik el. A kistáj Jász-Nagykun-Szolnok megyében helyezkedik el. Területe 1704 km2 (a
középtáj 23,3%-a, a nagytáj 3,3%-a).
Karcag a Nagykunság központja. A település az Alföld egyik legforgalmasabb útvonala, a 4.
számú főközlekedési út mellett fekszik. Ugyancsak a településen megy keresztül a BudapestZáhony vasútvonal. A megye legkeletibb települése, keleten a Hajdú-Bihar megyei nagyobb
várossal, Püspökladánnyal határos.
8.

térkép Részlet a Kárpát-térség hegy- és vízrajza térképből

Forrás: http://www.eng.unideb.hu/userdir/forian/Vizes/1.jpg
1.12.1.1 Domborzat és talajviszonyok

A kistáj 79,9 és 105,1 m (Királyhalom) közötti tszf-i magasságú, löszszerű üledékekkel fedett
hordalékkúp-síkság. A relatív relief átlagos értéke kicsi (2 m/km2). A felszín több mint 50%-a az
alacsony ármentes síkság, negyede-negyede az enyhén hullámos síkság, ill. az ártéri szintű
síkság (peremeken) orográfiai domborzattípusába sorolható. A kistáj képében csak a
szórványosan megjelenő, 1–5 m magas, löszös homokkal fedett homokbuckák, és a mindenfelé
megjelenő, kusza hálózatot alkotó elhagyott folyómedrek, morotvák, valamint a kunhalmok
jelentenek némi változatosságot.
További rövid bekezdés a helyi talajokról, bővebben a 1.17.1 részben.

3

Forrás: Magyarország kistájainak katasztere 175-178. o.
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1.12.1.2 Éghajlat

Karcag területe meleg-száraz éghajlatú.
Éves napfénytartam

Az évi napfénytartam 1970 és 2020 óra közötti; a DNy-i részek élvezik a több napsütést. A nyári
évnegyedben 790–800, a téliben kb. 190 óra napsütés valószínű.
Az évi középhőmérséklet 10,2–10,4 °C. A fagymentes időszak kb. 196–200 napos. Az évi
abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga 34,0–34,5 °C, a legalacsonyabb minimum
hőmérsékleteké pedig –16,5 és –17,0 °C között várható.

Csapadék

Az évi csapadék még a 480 mm-t sem éri el. Az ország legszárazabb vidéke ez a terület. A téli
időszakban 32–34 hótakarós nap várható, az átlagos maximális hóvastagság 15-16 cm. Az
ariditási index 1,45.

Szél

A leggyakoribb szélirány É-i, D-i és a Ny-i; az átlagos szélsebesség kevéssel 2,5 m/s fölött van.
1.12.1.3 Vízrajz

Kelet felől a Hortobágy-Berettyóra támaszkodik, míg Nyugaton kanyargós peremmel néz a Tisza
árterére. A Hármas-Körös D-ről 21 km-en határolja a tájat. Hozzávezet a Mezőtúri-főcsatorna (24
km, 164 km2) és a Harangzugi-csatorna (24 km, 344 km2). A Hortobágy-Berettyó főcsatorna
víztest a VKI szerint a Hortobágy-Berettyó tervezési részegységhez tartozik, mely a Tisza
részvízgyűjtőhöz kapcsolódik. A Hortobágy-Berettyó mesterségesen kialakított medrű vízfolyás,
vízhozama igen alacsony középvízi hozama 3,5 m3/s, mely árvíz esetén a 25-szörösére is nőhet.
A víz legnagyobb mélysége körülbelül 3-5 méter. A kistájnak számos tava van. Kisebb részben
természetesek, melyek területe nem számottevő. A Hortobágy-Berettyó és a Hármas-Körös jobb
partján 6 medertó található 240 ha felszínnel. Köztük a mezőtúri (40 ha), ill. a halásztelki (145 ha)
a legnagyobb.
9.

térkép Település és környékének vízrajza

Forrás: http://okir.kvvm.hu/fevi/

A település és környékének felszíni és felszín alatti vizeinek bemutatását az 1.17.2 fejezet
tartalmazza.
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1.12.1.4 Növényzet4

Növényzet

A Tiszántúli flórajárásba (Crisicum) tartozó kistáj potenciális erdőtársulásainak a fűz-nyár-éger
ligeterdők (Salicetum albae-fragilis), a tölgy-kőris-szil ligeterdők (Querco-Ulmetum hungaricum), a
sziki tölgyesek (Pseudovino-Quercetum roboris) és a tatárjuharos lösztölgyesek (Aceri tatariciQuercetum) tekinthetők. Gyakoriak a szikes mocsarak (Bolboschoenetum maritimi), a sós
sivatagi társulások (Saedetum maritimae; Salsoletum sodae), a vakszikfoltok (LepidioCamphorosmetum), a hernyópázsitos sziki rétek (Agrostio-Beckmannietum eruciformis). A
lágyszárú fajok között megtalálható a süntök (Echinocystis echinata), a farkasfog (Bidens
tripartitus), és a magyar sóballa (Suaeda pannonica).
A következő, ökológiai állapotot javító intézkedések szükségesek a fajmegőrzések érdekében:
a magas talajvízszint megőrzése a védett területeken,
a mezőgazdasági területek irányából esetlegesen érkező diffúz szennyeződések
bekerülésének megakadályozása.
1.12.1.5 Állatvilág5

A Hortobágy-Berettyó mentén és nagyobb halastavainkon - ha nem is egyforma gyakorisággal,
de rendszeresen - előfordul a vidra, mint legnagyobb termetű vízi ragadozó emlősállatunk.
Különböző fajú denevérekkel nemcsak öreg parkokban és emberi települések környékén, de öreg
ártéri erdők körül is találkozunk. Természetesen előfordul az őz, a gímszarvas, a dámszarvas és
a vaddisznó is. A Körösök, a Berettyó és a Tisza elmocsarasodott kubikgödreiben, holtágaiban
viszonylag gyakran láthatjuk még a mocsári teknőst. A baglyok közül leginkább a kuvik, a
macskabagoly és a fülesbagoly jellemző.
1.12.2 Tájhasználat, tájszerkezet

Tájtörténet6

A karcagi táj újkori történetének legfontosabb tényezője a 19. század második felében
megvalósított Tisza-szabályozás. Az 1763 és 1787 közötti első, majd az 1806 és 1869
közti második katonai felmérés térképein a táj meghatározó eleme még a víz. A vízrendezéssel
együtt járó tájátalakítás ellenére is korábbi állapotát megőrizte, tájjellegét megtartotta ez a vizes
alföldi táj. Ehhez hasonló tájjal már Európában is alig találkozunk.

Tájhasználat,
tájszerkezet7

A település külterületén és annak környezetében a tájhasználat a CORINE adatbázisa szerint a
következőképpen jellemezhető.
A Tisza-völgy szabályozását nem véletlenül emlegeti a legtöbb szerző hazánk egyik
legjelentősebb tájátalakító tevékenységeként. Karcag határában, valamint a Nagykunság
területén történő változásokat a diagramok és térképes segítségével szépen nyomon lehet
követni, a XVIII. századtól egészen napjainkig. Jól kivehető, hogy a bekövetkező változásokban,
nagyban szerepet játszott az adott történelmi kor gazdasági, politikai és társadalmi helyzete. A
gazdálkodás szerkezetének teljes átalakulása tapasztalható: a legeltetést, rétélést felváltotta a
földművelés. A Tisza-szabályozása hosszabb távon azonban sokkal több – nem várt – problémát
is okozott. A felmérésekből is egyértelműen látható, hogy a szikesedés folyamatának már egy
előrehaladott stádiumában vagyunk. Erre erősen rásegített a XX. század közepén kezdődő új
gazdaságpolitika, melynek következtében a legkisebb talpalatnyi földet is beolvasztották a
hatalmas mezőgazdasági táblákba. A XIX. századtól folyamatosan kiépülő csatornahálózattal
kívánták megoldani az egyre jobban szikesedő talajok vízutánpótlását, több-kevesebb sikerrel. A
Forrás: Magyarország kistájainak katasztere 175-178. o.
Forrás: Vidovenyecz Zsolt, Körösök Völgye Turista Egyesület. 1999
6 Forrás: A mezőtúri kistérség komplex stratégiai fejlesztési programja; 2004
7 Forrás: A Közép- Tisza- vidéki és hatásuk Karcag környékének terület- és tájhasználatára valamint egyes
természeti értékeire, Bozsik Éva, 2010.
4
5
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kifejezetten szikesekre jellemző állat- és növényfajok elterjedésének azonban kifejezetten
kedveztek a változások. Rajtuk kívül mára szinte csak a zavarást tűrő fajok és gyomfajok tudnak
megélni, melyek a degradáció előfutárai. A vízhiányos állapot és a lecsapolások következtében
egyre kevesebb, érintetlen állapotban lévő mocsár tud fennmaradni, úgy, mint például a Kontamocsár. Ezek fokozott védelme elengedhetetlen, csakúgy, mint vízutánpótlásuk az épülő és a
már meglévő tározókból.
E drasztikus változások helyrehozása, mérséklése a természetvédelem egyik legnagyobb
kihívása: kiegyensúlyozott állapotba hozni a természetet. A térség egykori haszonvételei
magasabb térszíneken az állattartás, időszakosan vagy állandóan elöntött részeken a rétélés
volt. A rétélés visszahozása a rendszeres árasztások megszűnése miatt mára már szinte
lehetetlen, az extenzív állattartás viszont megvalósítható. Számos tanya foglalkozik ezzel a
térségben és számuk egyre növekszik. A gyepek kitűnően alkalmasak szarvasmarha, juh
legeltetésére, ló tartására. Ezért fontos, hogy a hagyományos gazdálkodási módok továbbra is
elsődleges prioritást kapjanak, figyelembe véve a gazdák és a természetvédelem érdekeit.
6.

ábra Karcag tájhasználata

Forrás: Corine

1.12.3 Védett, védendő táji és természeti értékek, területek
1.12.3.1 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek

1.12.3.1.1 Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
Karcag területén és környékén országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete nem lett
kijelölve az Országos Területrendezési Terv alapján.
1.12.3.1.2 Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület
A térségi jelentőségű tájképvédelmi területet Karcag város Településrendezési Terveinek és
Helyi Építési Szabályzatának 2014. évi módosításnak 2.8.1 fejezete tartalmazza, mely szerint az
övezet kiterjedése 12559,5328 hektár nagyságú terület a város nyugati területein.
1.12.3.2 Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy
védelemre tervezett terület, érték, emlék

1.12.3.2.1 Nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló területek a településen
Natura 2000

Natura 2000-es terület a várostól délkeletre lévő terület, Hegyesbor (területkód: HUHN20146),
aminek területnagysága 1369,85 ha, valamint a Síksági pannon löszsztyeppek (területkód: 6250).
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Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhely típusok kedvező természetvédelmi helyzetének
fenntartása, lehetőség szerinti fejlesztése: Élőhelyek: 1530 Pannon szikes sztyeppék és
mocsarak Fajok: Ürge (Spermophilus citellus). Specifikus célok és végrehajtandó intézkedések: A
gyepterület jelenlegi állapotának fenntartását célzó legeltetési/kaszálási rendszer kidolgozása.
Bolygatott részek gyepjének rekonstrukciója gyommentesítő kaszálással, szükség esetén a
gyepavar felszámolása megfelelő időpontban végzett égetéses kezeléssel. A területen lévő
mocsarak, mocsárrétek és vizes élőhelyek vízellátottságának biztosítása. Az ürge
állománynagyságának és az állomány területi kiterjedésének megőrzése érdekében a magasabb,
szárazabb részeken biztosítani kell az állandó rövid füvű állapotot (ennek elérésére a legeltetés,
ill. kaszálás is alkalmas). Az idegenhonos fafajú faültetvények fokozatos átalakítása őshonos
fafajú, természetszerű erdőállományokká. Inváziós és tájidegen fás- és lágyszárú fajok
eltávolítása, folyamatos visszaszorítása.
7.

ábra Karcag és környékének Natura 2000-es területei

Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer

1.12.3.2.2 Nemzeti természetvédelmi oltalom alatt álló területek a településen
Nemzeti természetvédelmi oltalom alatt álló területek:
Hortobágyi Nemzeti Park létesítéséről szóló dokumentumok alapján a védetté nyilvánított terület
rendeltetése az alábbiakban foglalható össze. Védje és fejlessze a puszta jellegzetes természeti
értékeit, őrizze a Hortobágy sajátos pusztai tájképét, növény- és állatvilágát. Biztosítsa a
Hortobágy különleges madárvilágának háborítatlan fészkelését és vonulását. Természetes
körülmények között, hiteles formában őrizze és mutassa be a hagyományos pusztai életformát, a
kiveszőfélben lévő ősi magyar állatfajtákat és a Hortobágy kulturális értékeit, történelmi emlékeit,
tekintettel ezek kiemelkedő hazai és nemzetközi jelentőségére.
Védett természeti területek:
Karcag és Kunmadaras a Hortobágyi Nemzeti Park peremterülete,
Kecskeri-Pusztai Természetvédelmi Terület
Zádor-híd Természetvédelmi Terület
karcagi kunhalmok
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Természeti értékek helyi védelme:
Karcag város Helyi Építési Szabályzatának 13. § (1) A környezet védelmével kapcsolatos
általános helyi előírásokat a helyi értékvédelmi rendelet tartalmazza. (2) Az egyes
létesítményekhez rendelt levegőtisztaság védelmi övezetek területén építmény 306/2010 (XII.23.)
Korm. rendelet előírásai szerint létesíthető. (3) Közcsatornával ellátott területeken közműpótló
berendezés létesítése nem engedélyezhető, a szennyvízkezelés kizárólag a kommunális
szennyvízcsatornára való rákötéssel oldható meg. (4) Az építési munkák során a hatályos
jogszabályokban meghatározott környezetterhelési határértékek átmenetileg sem léphetők túl.
A természeti értékekre vonatkozó térképi megjelenítés a 3. sz. mellékletben található.
1.12.4 Ökológiai hálózat

Az ökológiai hálózat funkcionális elemei az alábbiak:
Magterületek

Magterületnek nevezzük a hálózat foltszerű, tetszőleges kiterjedésű területeit, melyek ideális
nagyság esetén a lehető legtöbb populációnak, illetve az ezekből felépülő életközösségeknek az
élőhelyei és genetikai rezervátumai.

Ökológiai folyosók

A magterületek közötti kapcsolatot a sávos, folytonos élőhelyek, vagy kisebb-nagyobb
megszakításokkal jellemezhető élőhely-mozaikok, láncolatok, az úgynevezett ökológiai folyosók
biztosítják. Ezek az élőhelyeket, élőhely-komplexumokat kötik össze, egyben biztosítják a
génáramlást az egymástól elszigetelt populációk között.

Pufferterületek

A magterületek és a folyosók körül védőzónát (pufferzóna) kell kijelölni, ahol még a
természetközeli élőhelyek aránya lehetőség szerint magas, feladatuk a magterületek és folyosók
védelme az esetleges külső káros hatásoktól.
8.

ábra Karcag és környékének természetvédelmi területei

Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer

1.12.5 Tájhasználati konfliktusok és problémák kezelése

Karcag közigazgatási területe 38500,7598 ha, melynek közel 3,3%-át (1284,2449 ha) települési
területek (belterületek) foglalják el. A központi belterület a főközlekedési utak csomópontjában
alakult ki. Karcag táji szerkezetének jellegzetességeit alapvetően a természeti, természetföldrajzi
adottságai határozzák meg. A népesség többsége a belterületen lakik.

ITS Konzorcium

Karcag város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata

HELYZETFELTÁRÓ – HELYZETELEMZŐ – HELYZETÉRTÉKELŐ
MUNKARÉSZEK

93

Az új beépítésre szánt területek kijelölésénél szükséges figyelembe venni a tervezett úthálózat
szerkezet- átalakító, területhasználat-módosító hatásait, valamint a védett, illetve védelemre
tervezett természeti területek helyzetét, hiszen jelentős hatással vannak erre ezek a
beavatkozások.
A beépítésre szánt területek új, elsősorban mezőgazdasági területeket foglalnak el, természet
közeli területeket csak kivételes esetben érintenek. A belterület növekedése során szükséges a
települési terület túlzott kiterjedésének, a belterületek összenövésének megakadályozása, az
ökológiai hálózat folyamatosságának biztosítása.
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1.13 Zöldfelületi rendszer vizsgálata
A településszerkezetet és a településképet nagyban befolyásolja a települések zöldfelületi
rendszere, melynek a belterületi közparkok, közkertek és egyéb zöldfelületek mellett a külterületi
zöldfelületek és az azokat összekötő zöldsávok is fontos részei.
A zöldfelületi rendszer elemei több szempontból is meghatározóak egy településen. A település
megítélésében az igényes zöldfelületekkel kialakított településképnek döntő szerepe van, illetve
az ott lakók közérzetét, elégedettségét is kedvezően befolyásolja. A település belterületén
található zöldfelületnek kondicionáló hatása van és jelentős a szerepe a városklíma
módosításában. A növényzet látványa közérzetjavító hatású, emellett javítja a környezeti
közegek minőségét, hiszen a növényzetnek nagy szerepe van a légszennyezés mérséklésében,
a zaj és rezgés csökkentésében, a kedvező mikroklíma kialakulásában, a páratartalom
növelésében és a talaj nedvességtartalmának megtartásában is. A rendszerbe kapcsolt
zöldfelületi egységek együttesen biztosítják a települések megfelelő átszellőzését is.
1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei

A település zöldfelületi rendszerének belterületi és külterületi elemei is vannak. A belterületi
elemek: a közterületen kialakított közparkok, közkertek, fásított közterek, lakótelepi zöldfelületek;
a zöldfelületi jellegű intézmények (pl. különleges területek – temető, sport- és rekreációs
területek, strandok); jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények, létesítmények (oktatási- és
egészségügyi létesítmények kertjei). Külterületi elemek az erdőterületek, a mezőgazdasági
területek (gyepek, gyümölcsösök, kiskertek stb.) és a vizes élőhelyek (tavak, mocsarak, nádasok,
stb.). A rendszer fontos szerkezeti elemének számítanak a kül- és belterületen egyaránt
előforduló vonalas zöldfelületi elemek (utakat, vízfolyásokat kísérő gyepes, illetve fásított
zöldsávok, fasorok). Jelentős szerepük lehet még a gazdasági területek védelmi célú fásításainak
is.
zöldfelületi rendszer
elemei

A településen a közterületi zöldfelületek fenntartása a 204/2013. (IX.26.) "kt." számú képviselő
testületi határozat 2. számú melléklete (Alapító okirat) alapján a Városi Önkormányzat
Városgondnokságának a feladata.
Védett zöldfelületi elemek: 37/2001 önk. rendelet 17. paragrafus alapján: helyi természetvédelmi
terület az arborétum (hrsz.: 01098) és a Déli temetőben lévő törpemandulás (hrsz.: 4807), északi
temetőben lévő mezei szilfa egyed hrsz.: 2366, Szentannai utcában húzódó kétoldali gesztenyefasor 4816/2.
1.13.1.1 Szerkezeti, kondicionáló szempontból
karaktert meghatározó elemek

lényeges,

a

zöldfelületi

1.13.1.1.1 A zöldfelületi rendszer belterületi elemei
zöldterületek

A zöldterületek a településrendezési terv által kijelölt, állandóan növényzettel fedett közterületek
(közkert, közpark). A településen viszonylag kevés tényleges zöldterület található. A belterületi
közparkok között kiemelkedő a Kossuth téri park (cca. 4,5 ha) több szintes növényállománnyal és
annak 100 év körüli fáival. Jelentősebb zöldfelület (bár nincs zöldterületbe sorolva) a Nagykun
Milleniumi emlékmű környezete a Deák körút, Madarasi út találkozásánál. Gyepes, fiatal fás
állománnyal rendelkező közterület.

intézménykertek

Intézménykertként a Kátay Gábor kórház többszintes idősebb növényállománnyal rendelkező
kertje jelentős (cca. 5,5ha-os).
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Zöldfelületi intézmények
Temetőkertek
temetőkertek

Borjúdűlő temető a Temető utcában, református, 1820 óta működik. A Bika temető a Hideg
utcától északra, lezárt temető, Református, jelentősebb fás, bokros állománya van. Déli temető a
Kisújszállási úton – református egyház. Északi temető a Hideg utcában – református egyház,
1810 óta működik. Izraelita temető a Temető utca folytatásában, a Karcag II. csatorna keletre 1870 óta működik. Karcagtelki temető – lezárt temető, református. Római katolikus ó-temető a
Temető utca folytatásában, 1870 óta működik, katolikus. Római katolikus új-temető, 1890 óta
működik, katolikus, Borjúdűlő temetőtől délre a Karcag II. csatorna mentén. Szívós temető 1812
óta működik, református, Liliom utca (Ligeti úti sportteleptől délre) Idős, jelentős fákkal
Sportterületek

sportterületek

Ligeti úti sportterületek, a vasúttól nyugatra összesen cca. 27 ha – döntően gyeppel fedettek,
telekhatáron fasorral. A hozzá kapcsolódó erdőterületek is igen jelentősek zöldfelületi- és
településképi szempontból: cca. 66 ha-os, idősebb fákból álló, zárt erdőállomány.
A Karcagi Kunlovarda (Kenderesi út és a Kisújszállási út közötti), területéhez (cca. 14,3 ha)
kapcsolódik – településrendezési tervben zöldterület, közparkként kijelölt terület: amely jelenleg
részben egy anyagnyerőhely rehabilitálódott 20,7 ha-os területe (ezüstfa, akác, nádas), részben
az egykori hulladéklerakó helyén lévő cserjésedő gyepterület 17 ha-on.
Strandfürdő – Fürdő utca, kertje jellemző gyeppel borított, középkorú fás állomány
Kemping – Strandfürdő szomszédságában, jelentősebb középkorú fás állománnyal –
településrendezési tervben sportterületbe sorolva.
Intézményterületek korlátozott használatú zöldfelületei
Óvodakertek
Jelentősebb zöldfelületi egység a Zöldfa utcai óvoda kertje és annak környezetében található fák,
Csokonai utca 24. óvodakert idős fái, Jókai utca 13 – óvodakertben és a környezetben is jelentős
idős fák találhatók, Kinizsi utca 46. kis óvodakert, Kuthen u. 16, Gépgyár utcai óvoda kertjében
viszonylag jelentős fás állomány található. Takács P. u. 40., Táncsics körút 17-19. jelentős
zöldfelület az óvoda kertje és a tömbbelső zöldfelülete.

oktatási intézmények
kertjei

Általános iskolák kertjei
Szent Pál Marista Általános Iskola kertje a Zádor utcában (döntően gyeppel borított, pár
középkorú fával. Jelentős a Karcagi Nagykun Református Iskola a Kálvin út 2. alatt. Győrffy
István Tagiskolák (József Attila u. 1. – nagymértékben beépített, telekhatáron idősebb fák,
Kossuth tér 4. – nincs kert), Kiskulcsosi Tagiskola (Kisújszállási u. 112.), Kováts Mihály Tagiskola
(Kálvin u. 9., Kálvin u. 5.). Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Szabó J. u. 1.).
Arany János Tagiskola (Arany János utca 13-15.)
Középiskolák kertjei
Szentannai Sámuel Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium (Szentannai
Sámuel u. 18.) – jelentős területű, idős fákkal rendelkező iskolakert, Varró István Szakiskola,
Szakközépiskola és Kollégium (Varró u. 8.), középkorú fák az előkertben és az udvaron.
Templomkertek

templomkertek

Szent György templom kertje a Horváth Ferenc utca 2. – szépen gondozott kert, idős-középkorú
fákkal. Árpád-házi Szent Erzsébet kápolna, Szent István király templom (Széchenyi sugárút 68.)
– kicsi, gondozott, középkorú fákkal. Karcagi Református Egyházközség Kiskulcsosi temploma
(Sajó u. 4.), kicsi templomkert, idősebb fákkal. Karcagi Református Egyházközség kistemploma
(Baross u. 44.) – nagyobb belső kert, idősebb fákkal. Karcagi Református Egyházközség
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nagytemploma (Kossuth Lajos tér 2.) – jelentős, szépen gondozott kert. Karcagi Baptista imaház
(József Attila u. 11.) – esetleg van neki kertje – széles előkert, idős fák a belső udvarban. Karcagi
Izraelita Hitközség zsinagógája (Kertész József u. 7.) – nincs kert.
Vonalas zöldfelületi elemek
vonalas zöldfelületi
elemek

Viszonylag kevés a településképi jelentőségű egységes fasor a városban. Rövidebb szakaszokon
találhatók: a Kálmán utcában és a Kálvin utcában. Jelentős városképi szerepe van a Széchenyi
István sugárúton lévő középkorú, többnyire platánfa egyedekből álló fasornak és a gimnázium
előtti, valamint a Kisújszállási úton lévő fasoroknak. A Deák körúton, rövidebb szakaszokon fiatal
fasor telepítése fedezhető fel, itt kétoldali fásítás is elképzelhető lenne.
A fásítást akadályozó tényezők a történelmi városrészekben gyakori keskeny utcák, ill. az
elaprózódott telkek (a kapubejárók, ill. garázskapuk nagyon közel kerülnek egymáshoz).
9.

ábra Városkörnyéki zöld gyűrű fontos elemei - erdők, erdősávok

Forrás: erdoterkep.mgszh.gov.hu 2015. február

A településrendezési terv további jelentős területeket sorol közparki zöldterületbe, valamint
erdőterületbe a beépített terület szegélyén.

ITS Konzorcium

Karcag város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata

HELYZETFELTÁRÓ – HELYZETELEMZŐ – HELYZETÉRTÉKELŐ
MUNKARÉSZEK

97

10. térkép Zöldterületek a településszerkezeti terv belterületi lapján

Forrás:Karcag város településszerkezeti terve EX! Építésziroda Kft., 2001-2013

zöldterületi
fejlesztések

A zöldterületi fejlesztések célterületei a szerkezeti tervben
Az Északi temetőtől délre eső területet a településszerkezeti terv zöldterületként
(közpark) jelöli. Jelenleg legelő, valamint nedves élőhely található itt.
A település északi részén kijelölt – Füredi u., Napsugár u., Hideg u., Északi u.–tól
északra elterülő – hatalmas, hozzávetőleg 160 ha-on kijelölt zöldterület (közpark)
jelenleg szántó- és gyepterületként, részben erdőként hasznosított.
A vasút és az Akácos utca közötti mintegy 4 ha-os erdőterület a település déli
szegélyén, zajvédelmi funkciót is betölt. A településrendezési terv ugyanitt további
területeket is erdőként jelöl 10,6 ha kiterjedésben, jelenleg döntően gyeppel fedett,
részben ruderális gyomfajokból (ezüstfa, bálványfa) álló gyér fás-cserjés, nádassal
tarkított terület.
A Déli temető déli határánál található véderdősávot a településrendezési terv nem
őrzi meg, hanem kereskedelmi-szolgáltató területként sorolja be. Az erdősáv
megőrzése a zöldfelületi rendszer szerkezetben fontos lenne. A TESCO és a
temető közötti rész jelenleg gyepes. A TESCO kereskedelmi területi tömbjétől délre
eső jelenlegi 8,1 ha-os erdőterületet lakóterületként határolták le a rendezési terv.
Ugyanitt viszont irreális nagyságú szántóterületet 54,6 ha-on sorol át zöldterület –
közpark területbe. Ezt indokolt lenne felülvizsgálni, hiszen a vasúttól délre eső
közeli bányaterület – közparkként is rehabilitálható lenne a jövőben.
A vasút és a Tó u. közötti, szintén közparkként besorolt terület, részben ruderális
lágyszárú állományokkal, részben nádassal fedett, funkció nélküli (ámde
zöldhulladék lerakására használt) terület.
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Malom-tó (Bikási-tó) egykori anyagnyerőhely jelentős részben benádasodott, némi
szabad vízfelülettel. Közparki funkció nem fedezhető fel, de ökológiai és
kondicionáló szerepe jelentős.
Telep utca és a vasút által közrezárt közparkként kijelölt terület, jelenleg náddal,
gyomfákkal tarkított kaszálónak néz ki, területe 19,8 ha.
Szent László utca - Karcag II. csatorna - vasút közötti erdőterület jelenleg 30,7 haos, középkorú zárt állomány. A településrendezési terv ennél jóval kiterjedtebb
területeket sorol erdőbe, a Karcag II. csatornától keletre eső területrészeken is.
Tényleges közparki funkcióval-, megfelelő minőségű zöldterületként történő kialakításuk esetén
elérhető lenne a kívánt zöldfelületi ellátottság.
1.13.1.1.2 A zöldfelületi rendszer külterületi elemei
A külterületi zöldfelületi rendszer főbb elemei az erdők, mezővédő erdősávok
A külterületen a gyepgazdálkodás és a szántó művelési jellemző, az erdősültség aránya
kritikusan alacsony. A jelenlegi 2,5 %-os erdőterületi a megyei átlag (5,5%) felénél is kevesebb
és töredéke az országos átlagnak (19%), amely még mindig elmarad a tájterhelhetőség
szempontjából optimálistól (24-26%).
Erdők, mezővédő
erdősávok

Karcag igazgatási területén a legjelentősebb összefüggő erdőséget az Apavári erdők jelentik.
10. ábra Erdők, mezővédő erdősávok elhelyezkedése Karcagon

Forrás: erdoterkep.mgszh.gov.hu, 2015. február

Kiemelkedő jelentőségű a DATE területén található arborétum a Kisújszállási úton, amely több
mint 300 fa- és cserje taxonnak ad otthont, mintegy 5 hektáros területen. Élőhelyként is
kiemelhető, emellett rekreációs területként is funkcionál. A kapcsolódó csaknem 6,5 hektáros
erdőterületnek szintén jelentős szerepe van a város zöldfelületi rendszerében. Helyi jelentőségű
természetvédelmi terület.
A külterületi utak melletti fasorokat illetően kiemelkedő a Kisújszállási út melletti szegélyező fasor,
ill. védőerdő-sáv. Kedvező a Püspökladányi út mentén végrehajtott jelentős fásítás is. A többi
külterületi fasor az utak mentén általában foghíjas, gyakran szabálytalan. Több területen
megmaradtak viszont a mezővédő erdősávok, amelyek megőrzése, és továbbiak kialakítása
fontos feladat.
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Kiterjedt csatornahálózat tagolja Karcag külterületét, amelyek kialakítása döntően gyeppel borított
trapézmeder, partélig húzódó szántó és ipari területekkel (a belterület szegélyén). Itt különösen a
Karcag II. csatorna jó ökológiai állapotba hozása, tájrehabilitációja esetén a zöldfelületi rendszer
értékes elemévé válhatna.
A zöldfelületi rendszer külterületi elemét mindenekelőtt az utak melletti fasorok egységesítésével
lenne célszerű fejleszteni. Ennek eredményeképpen
javulna a település tájképi megjelenése,
csökkenhetne a néha jelentős (a tájra egyébként jellemző) porterhelés,
csökkenhetne a talajt sújtó szél-erózió, és
növekedhetne a közlekedés biztonsága (csökkenne az oldalszél, ill. a hóátfúvások
veszélye).
A fasorok fejlesztését a rendezési terv által kijelölt „jelentősebb külterületi utak” mentén célszerű
végrehajtani.
Az intenzíven hasznosított szántóterületek Karcagon is nagy arányt képviselnek, ahogy
térségben is. Tervezett fejlesztések után megmaradó – várhatóan továbbra is nagymértékű –
szántóterületeken a mezővédő erdősávok telepítésével lehet a zöldfelületi rendszer bővíteni kialakítani. A mezővédő erdősávok telepítésének a célja a vadon élő állat- és növényvilág
számára élőhely kialakítása, egyúttal a különböző, a termésátlagokra is kedvezőtlenül ható
környezeti károk mérséklése (erózió, szél, stb.), illetve jobb mikroklimatikus viszonyok
megtemetése. A várost keletről szegélyező Karcagi I. és II. sz. főcsatorna tipikus trapézmeder,
gyepes parttal, némileg nádassal benőtt mederrel. A jó ökológiai állapotba hozás esetén a parti
fás szárú növényzet kialakításával értékes eleme lehetne a zöldfelületi rendszernek. A csatorna
és a beépített területek közötti, részben honos fafajokból álló, fiatal, ill. középkorú erdők szintén
értékes részei a kondicionáló célú zöldfelületeknek.
1.13.1.2 Zöldfelületi ellátottság értékelése

11. ábra Zöldfelületek nagysága Karcagon és környékén / Az egy lakosra jutó zöldfelületek
nagysága Karcagon és környékén (m2)

forrás: TeIR 2015 február

Forrás: www.teir.hu, 2015. február

A TeIR kimutatása szerint a zöldfelületi ellátottság az utóbbi években csökkent (2011-hez képest
több mint 1 m2-rel lakosonként). Jelenleg a zöldfelületi mutató (6,1 m2/fő) elmarad a Karcagi járás
átlagától (10,7 m2/fő, illetve messze az országos átlag alatti, ami 16,9 m2/fő és ugyancsak
elmarad a megyei átlagtól (12,7 m2/fő), így mindenképpen fejlesztendő. A szerkezeti terv, nagy
kiterjedésben sorol - a külterület és a belterület szegélyén elhelyezkedő - jelenleg közparki
funkcióval nem rendelkező területeket (szántókat, legelőket, rombolt felületeket, nádas és gyepes
területeket) zöldterület (közpark) területbe. Ezek megvalósulásával minden bizonnyal javulna ez a
mutató, viszont a belterületi – központi – területek ellátottsága szempontjából ez nem
eredményezne kedvező változást.
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1.13.2 A zöldfelületi rendszer konfliktusai, problémái

A településen megfogalmazható zöldfelületekkel kapcsolatos problémák és konfliktusok,
fejlesztési elképzelések a következőkben összegezhetők:
Jelenleg nagy területi hiány van a zöldfelületi rendszer belterületi és külterületi elemeinek
vonatkozásában is: hiányoznak a belterületi közparkok, közkertek, illetve a külterületi erdők és a
hálózat vonalas elemei is.
Belterületi közhasználatú zöldterületek, közparkok területi arányának növelése szükséges. A
zöldfelületi rendszer vonalas elemeinek (fasor, útmenti zöldsávok) kialakítása, meglévő foghíjas
elemek pótlása szükséges.
Fokozott figyelemmel kell lenni, a település belterületén a település arculatát meghatározó
településrészek utcáiban, közterületen történő fatelepítésekre, valamint a meglévő és a
megtartandó faállomány szakszerű kezelésére, melyeket tervszerűen, tájépítész szakemberek
bevonásával kell végezni. Az utcák fásítását részletes fásítási terv alapján kell végrehajtani,
kezdve a városközpontba futó jelentősebb utakkal. A 16 m-nél szélesebb utakon kétoldali, a
legalább 12 m széles utakon egyoldali fásítást kell végrehajtani. A meglévő utaknál a
közművezetékek, ill. létesítmények figyelembevételével kell a fásítási terveket elkészíteni.
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1.14 Az épített környezet vizsgálata
Karcag településhálózaton belüli helyzete igen jó. Karcag város az Alföld szívében, az Északalföldi régió központi helyén, a Hortobágyi Nemzeti Park tőszomszédságában, Szolnok és
Debrecen között félúton található. Folyóvize nincs, de igazgatási területén belül több halastó,
horgásztó is található. Csaknem tökéletesen sík területen fekszik, a síkságot csak a kunhalmok
törik meg. A város a 4. sz. főközlekedési út, ill. a Budapest-Nyíregyháza-Záhony villamosított
vasúti fővonal, valamint a Karcag-Füzesabony vasúti szárnyvonal - amelyen keresztül elérhető a
Budapest-Miskolc fővonal egyik végpontja – mellett fekszik. Mindemellett Karcag abban a
szerencsés helyzetben van, hogy a szomszédos településen, Kunmadarason található repülőtér
biztosítani tudja a légi forgalmat és áruszállítást, amennyiben annak polgári hasznosítása
megoldódik.
Adottságainak (is) köszönhetően térségi központtá vált, ma is a Nagykunság legjelentősebb
települése. Közigazgatási területét tekintve a legnagyobb a megyében, a népességszám
tekintetében a negyedik. Térségi vezető szerepe a nagyobb városoktól való távolság miatt a
jövőben is megmarad, sőt bizonyára erősödni fog.
1.14.1 A területfelhasználás vizsgálata

A település közigazgatási szempontból belterületre és külterületre tagolódik. A hatályos
Településszerkezeti Terv ábrázolja a belterület bővítésre szánt területeit, mely északon
mezőgazdasági kertes és falusias lakó, délen ipari, nyugaton mezőgazdasági kertes és
kertvárosias lakó területfelhasználás. A tervezett új határ kompaktabbá teszi a belterületet, a
konkáv bemetszéseket kiegészíti.
31. táblázat A közigazgatási terület megoszlása

Közigazgatási terület: 36862,5 ha
Földrészlet statisztikai
fekvésenként

Földrészlet
statisztikai művelési
áganként

belterület

1297,4 ha

3,5 %

külterület

35219,8 ha

95,6 %

zártkert

345,3 ha

0,9 %

erdő

923,8 ha

2,5 %

gyep (legelő)

5115,3ha

13,8 %

gyep (rét)

167,2 ha

0,5 %

gyümölcsös

28,1 ha

0,1 %

halastó

168,8 ha

0,5 %

kert

195,3 ha

0,5 %

kivett

5445,3 ha

14,7%

nádas

4,4 ha

0,1 %

szántó

24805,0 ha

67,2%

szőlő

9,3 ha

0,1 %

Forrás: Településszerkezeti Terv

A belterület az egységes Településszerkezeti Terv megállapítása szerint a földhivatali
nyilvántartáshoz képest 83,65 hektárral nőtt.
A település, építési szempontból beépítésre szánt – általában belterület és külterületi gazdasági,
különleges területek - és beépítésre nem szánt – jellemzően külterület és belterületi
zöldterületek, közlekedési területek – területfelhasználásra tagozódik, mely felosztás a
közigazgatási besorolástól esetenként eltérő.
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Általában belterületen helyezkednek el a város beépítésre szánt területei, de külterületen is jelöl
ki a rendezési terv beépítésre szánt területeket.
Külterület beépítésre nem szánt területfelhasználása általános és kertes mezőgazdasági,
közjóléti erdő, vízgazdálkodási, honvédelmi, közlekedési területek, beépítésre szánt területei
elsősorban különleges területek (hulladéklerakó, bánya, ipar, temető, sport).
Belterület beépíthető területei a lakó, vegyes, gazdasági kereskedelmi szolgáltató, különleges
területek, beépítésre nem szánt területek a zöldterületek, közlekedési területek, közjóléti erdők,
mezőgazdasági kertes területek.
1.14.1.1 Településszerkezet, helyi sajátosságok vizsgálata

Karcag természetföldrajzi arculatát meghatározza, hogy a holocén süllyedésből kimaradt
Nagykunsági rög, ill. részben a Hortobágy területén fekszik, csak keleti délkeleti Berettyó-menti
kis szögletébe nyúlik be keletről a Sárrét síksága. Bár az Alföld délebbi területeihez képest
viszonylag magasabban fekvő vidék (átlagosan 85-90m tszf.), erősen kötött talaja miatt
évezredeken át a víz uralta a tájat. Egy-egy áradáskor a Tisza is utat talált magának, öntéstalajjal
borítva az amúgy is agyagos területet. A berekfürdői határhoz tartozó Üllő-laposban, a Karcag és
Kisújszállás közti laposokban, Karcag-Nádudvar közötti tóságban a Tisza legtávolabbi
kanyarulatát sejthetjük.
Előkészítő elemzések alapján az alábbi területileg összetartozó, nagyobb, funkciókban
gazdagabb, komplex települési jegyeket magán hordozó közös élettér jellegű egységek,
városrészek kerültek kijelölésre:
„A” Városközpont (2374 fő)
A városba érkező utak torkolatánál alakult ki, helyi és távolsági autóbuszjáratok végállomásával.
Kistérségi Központ szerepet is ellátó településrész funkciótúlsúlyos. A minőségi fejlesztésére
város-rehabilitációs program és akcióterv készült. A kitűzött cél a forgalomcsillapítás, a gyalogos
zóna bővítése és az imázsfejlesztés.
A központi zöld terek, parkok, gyalogos tengely mentén jelentős egyházi épületekkel és
közintézményekkel, kulturális épülettel rendelkezik: Református Nagytemplom, Szent István
Templom, Görögkeleti Templom, Zsinagóga, Városháza, Györffy István Nagykun Múzeum,
Kántor Sándor Fazekasház, Nagykun Református Általános Iskola, Déryné Kulturális, Turisztikai,
Sport Központ és Könyvtár tagintézményei a Nagykun Látogatóközpont, Csokonai Könyvtár,
„B” Északi városrész: Fanzug, Nagyvénkert, Északi újtelep (4618 fő)
Itt található a település, kistérség egészségügyi központja a Kátai Gábor kórház, és a Szélmalom
műemlék. Jelentős nagyságú történelmileg kialakult roma közösség él a városrészben.
„C” Keleti városrész un. Katolikus város (3057 fő)
Vállalkozásokban gazdag része a városnak, városi szintű infrastrukturális építményei a
szennyvíztisztító, záportározó. Idegenforgalmi célterületek: a Sistak-domb a Szélmalom
Fogadóház, a Hortobágyi Nemzeti Park Déli Fogadókapuja.
„D” Déli városrész: Rétoldal, Déli külváros (5523 fő)
Legnépesebb városrész. Idegenforgalmi látványosságai: az Orvos és Patikatörténeti Kiállítás, a
klasszicista Morgó Csárda. Déli része a város egyik roma közösség által lakott szegregációs
területe.
„E” Déli Ipartelep (44 fő)
A városrészen halad át a 4. sz. főút, a Budapest-Debrecen vasútvonal. Jelentős gazdasági
létesítményei: az Ipari Park, logisztikai központok, a volt laktanya és téglagyár. Itt található a
horgásztó. A barnamezők revitalizációja, szennyezett területek rekultivációja a mezőgazdasági
feldolgozóipar, logisztika számára további fejlesztési lehetőségeket kínálnak.
ITS Konzorcium

Karcag város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata

HELYZETFELTÁRÓ – HELYZETELEMZŐ – HELYZETÉRTÉKELŐ
MUNKARÉSZEK
„F” Kisföldek és Kertváros,
Kiskulcsos (2144 fő)

103

azaz

A Kisújszállásra vezető út tárja fel. A
városjelentős oktató, kutató funkciójú
létesítményei találhatók itt: Szentannai
Sámuel Szakközépiskola, Gimnázium,
Kollégium,
a
Debreceni
Egyetem
Agrártudományi Centruma Kutatóintézete.
Nagykiterjedésű rehabilitációs területei a
felsőfokú
képzés,
idegenforgalom
fogadóterületeivé válhatnak.
„G” Nyugati városrész: Pernyés-zug,
Kisvénkert, Erzsébet-liget (2350 fő)
É-D-i irányban átszeli a Karcag-Tiszafüred
vasútvonal. Pihenő, sport, rekreációs
központ. szabadtéri és fedett kulturális, sport
rendezvénytereivel.
Vendéglátás
és
turisztikai szempontból jelentős terület a
városi Gyógyvizű Strandfürdő és Kemping, a Kisvénkert és a Karcagi Méntelep létesítményeivel.
„Külső városrész” külterület
Mezőgazdasági termelés, állattartás, biogazdálkodás területe. Az itt található tanyavilág,
kunhalmok, a Hortobágyi Nemzeti Park szomszédsága miatt nagy turisztikai potenciállal
rendelkezik.
1.14.1.2 Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek

A beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területeket az OTÉK előírásai alapján Karcag
Képviselő-testületének a Karcagi Településrendezési Terv részeit képező többször módosított
Településszerkezeti Tervről szóló 309/2001.(VI.20.) sz. határozat állapítja meg.
32. táblázat Területfelhasználási kategóriák
terület (ha) / ebből
TSZT jelkulcs
fejlesztés (ha)
Beépítésre szánt területek: 225,8 / 81,9
Falusias lakóterület
80,0 / 34,7
Lf
A falusias lakóterület Karcagon általában 4,5m körüli épületmagasságú lakóépületek, és legfeljebb 7,5m
magasságú mező- és erdőgazdasági építmények, továbbá a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró
hatású kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari építmények elhelyezésre szolgál. Két megjelenési formája
a településen a város északi részén, a Tiszafüredre vezető vasút és a Kunmadarasra vezető közút két
oldalán volt zártkertek területén összefüggő tömbökben és szórványosan egy-egy telek a belterület északi
részén zöldterületbe, déli részén gazdasági területbe ágyazottan. Az összefüggő tömbök lazább
beépítettségűek, a vasúttól délre fekvő terület a hatályos terv szerint külterület.
A Településszerkezeti Tervben jelölt bővítési területek beépítésre nem szánt területeken
- a vasúttól, közúttól délre egykori zártkertek helyén
34,7ha
Kisvárosias lakóterület
653 / 16,1
Lk
A kisvárosias lakóterület a településközpontban és a gyűjtőutak mentén sűrűbb beépítésű több önálló
rendeltetési egységet magába foglaló legfeljebb 7,5m épületmagasságot meg nem haladó lakó- és
középületek elhelyezésre szolgál, a többi településrészen a megengedett épületmagasság 4,8m
„E” jelű Déli Iparterület kivételével valamennyi városrészben megtalálható, a településközpontot karéjozva
összefüggően, a „B” jelű Észak, „G” jelű Nyugati városrészrészekben és az „F” jelű Kisföldek és Kertváros
területén kisebb foltokban. A „G” jelű városrész belterületbe vonásra kijelölt részén fejlesztési terület.
A Településszerkezeti Tervben jelölt bővítési területek beépítésre nem szánt területeken
- a Nyugati városrészben két nagyobb területen egykori zártkertek helyén
16,1ha
Területfelhasználási kategóriák
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terület (ha) / ebből
TSZT jelkulcs
fejlesztés (ha)
Településközpont vegyes terület
49
Vt
„A” jelű Városközpont a település, a kistérség, a járás, igazgatási, közösségi, humán rendeltetésű
intézményeinek elhelyezésére szolgál.
A fejlesztés funkcióváltással, beépítettség növelésével (szintszám, beépítési %) történik, a városias
karakterrel rendelkező terület bővítése zártsorúvá tett beépítési móddal történik.
Központi vegyes terület
3
Vk
„F” jelű Kisföldek és Kertváros tervezett alközpontja a helyi közösségi funkciók elhelyezésére.
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági
288
Gksz
terület
Kisebb területei szórványosan a városközpont kivételével valamennyi városrészben megtalálhatók,
összefüggő, fejlesztések fogadására alkalmas területek a belterület mellett a Déli Ipartelephez és
Kisföldek és Kertváros városrészhez csatlakoznak, kiváló megközelítési lehetőséggel.
Távlati cél a zárvényszerű telephelyek kiköltöztetése ipari területekre.
Ipari gazdasági terület
222/31,1
Gip
Más beépítésre szánt területen nem létesíthető gazdasági célú ipari építmények (környezetükre jelentős
zavaró hatásúak, ipari, energiaszolgáltatási településgazdálkodási üzemek) elhelyezésére szolgáló
terület.
Kisebb ipari területek a Kisföldek és Kertváros területén és szomszédságában találhatók, nagy
összefüggő területeket a Déli Iparterületen és belterületbe vonandó bővítési területén, valamint a
Kunmadarasra vezető út mellett jelöl ki a terv.
A Településszerkezeti Tervben jelölt bővítési területek beépítésre nem szánt területeken
- a Déli Iparterületen és belterületbe vonandó bővítés mezőgazdasági területen
31,1ha
Különleges oktatási terület
1,4
Kok
Az itt elhelyezkedő épületek egyedi funkciója, elérhetősége és a felsőfokú oktatás bővítési lehetősége
miatt kijelölt különleges terület.
„F” jelű Kisföldek és Kertváros alközpont közeli területén a meglévő funkció területének bővítésére is
szolgál.
Különleges egészségügyi terület
1,4
Keg
Az itt elhelyezkedő épületek egyedi funkciója, elérhetősége és az egészségügyi ellátás központosítása
céljából bővítési lehetőséggel rendelkező különleges terület.
„B” jelű Északi városrész kunmadarasi út melletti részén a kórház és fejlesztési területe.
Különleges sportolási terület
8,0
Ksp
Helyhez kötöttsége, multifunkcionális rendeltetése és zöldterületei kapcsolatai miatt kijelölt különleges
sportolási igényeket szolgáló különleges terület.
A „C”, „G”, „F” jelű városrészekben zöldterület, erdő szomszédságában kijelölt területfelhasználás
Különleges kutatási fejlesztési terület
0,7
Kku
Kutatási rendeltetése, helyhez kötöttsége (kapcsolódása mezőgazdasági, zöldterületi, oktatási területhez)
miatt kijelölt különleges terület.
„F” jelű Kisföldek és Kertváros délnyugati belterületéhez csatlakozóan elhelyezkedő területfelhasználás
Különleges kert terület
0,8
Kkt
„G” jelű Nyugati városrész egységes zöldfelületének része.
Különleges bányászati terület
3,8
Kbá
Helyhez kötöttsége, és környezetére gyakorolt jelentős hatása miatt kijelölt különleges terület.
Külterületen a vasút és a 4. sz. főút közé ékelődik a felhagyott, rekultiválandó agyagbánya.
Jelen szerkezeti terv nem tartalmazza, de távlati fejlesztési lehetőség szabadidős tevékenység
folytatására alkalmas területfelhasználás
Különleges honvédelmi terület
64,1
Kho
Helyhez kötöttsége, rendeltetése és környezetére gyakorolt jelentős hatása miatt kijelölt különleges
terület.
Az északkeleti közigazgatási határ mellett a Hortobágyi NP-kal, és a Déli Iparterülettel szomszédosan
kialakított külterületi beépítésre szánt területek.
A HNP területén elhelyezkedő terület az Önkormányzat tulajdonába került, így komoly fejlesztési potenciál
a természeti, táji jellegzetességének megőrzése céljából.
Különleges hulladékkezelési terület
3,1
Khu
Környezetére jelentős hatást gyakorló különleges terület.
Területfelhasználási kategóriák
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terület (ha) / ebből
TSZT jelkulcs
fejlesztés (ha)
Külterületen szórványosan elhelyezkedő folyamatosan, felhagyás esetén teljesen rekultiválandó
területfelhasználás.
Különleges temető terület
5,9
Kte
Helyhez kötöttsége és rendeltetése miatt kialakult különleges terület.
Az „A” és „D” településrészek kivételével valamennyi városrészben megtalálható, általában zöldterületbe,
erdőbe ágyazva.
Különleges mezőgazdasági üzemi
7,1
Kme
terület
Helyhez kötöttsége, rendeltetése miatt kialakult különleges terület.
Külterületen, mezőgazdasági műveléssel, termékfeldolgozással foglalkozó majorok, az egykori tsz.
Központok helyén
Beépítésre nem szánt területek 3460,5 / 36,2
Közúti közlekedési terület
29,6
KÖu
Az országos és helyi közutak, a kerékpárutak, a parkolók, gyalogutak és az azokon elhelyezkedő,
infrastruktúrával és környezetvédelemmel kapcsolatos műszaki berendezések helyei.
A Településszerkezeti Terv kijelöli a fejlesztési nyomvonalakat az autópálya, az elkerülő út, a másodrendű
országos utak, gyűjtőutak, térségi és helyi jelentőségű kerékpárutakat.
Kötöttpályás közlekedési terület
14,4
KÖk
Vasútvonalak, pályaudvar területe
Minőségi fejlesztés szükséges.
Zöldterület
18,9
Z
Állandóan növényzettel fedett közparkok, közkertek területe.
„D” jelű Déli városrész kivételével a belterület gazdag zöldterületekben.
Egészségügyi szociális, turisztikai
457,0
Ee
erdőterület
Berekfürdőre, Füzesgyarmatra, Püspökladányba vezető utak melletti meglévő, telepítendő területek.
Kertes mezőgazdasági terület
323 / 36,2
Mk
A történelmileg kialakult kertművelés belterületet karéjozó, és belterületbe vont területei .A belterületbe
vonás távlati cél a valószínű funkcióváltásos fejlesztés
A Településszerkezeti Tervben jelölt mezőgazdasági kertművelésben maradó belterületbe vont zártkertek,
azaz kertes mezőgazdasági terület
- Az Északi városrészben
25ha
- A Nyugat városrészben
11,2ha
Általános mezőgazdasági terület
2853,9
Má
A település külterületének mértékadó használata.
Vízgazdálkodási terület
54,4
V
Vízgazdálkodással összefüggő területek (külterületi vízfolyások, árkok, természetes, mesterséges tavak)
és azzal kapcsolatos létesítmények. Karcag város egész közigazgatási területe két vízfolyás, a Tisza folyó
és Hortobágy-Berettyó
főcsatorna árterében helyezkedik el. Árvízvédelmet a Tisza bal parti és a Hortobágy-Berettyó jobb parti
árvízvédelmi töltései nyújtanak.
A város közigazgatási területén belül (külterületén) található nagyobb vízfolyások:
1. Hortobágy-Berettyó főcsatorna a város K-i részén,
2. Németéri főcsatorna a város É-i részén,
3. Villogó főcsatorna a város DNy-i részén található. Többnyire külterületi árkok, vízfolyások, horgásztavak
területe.
Összesen
3686,3
Területfelhasználási kategóriák

Forrás: Településszerkezeti Tervről

A területhasználat változásai:
Változó besorolású, beépítésre szánt (a településszerkezeti terv korábbi állapota szerint
beépítésre nem szánt) terület a 0710/2 helyrajzi számú földrészleten kijelölt különleges
mezőgazdasági üzemi terület.
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Beépíthető területté változtat a terv a belterülettel határos mezőgazdasági kertes
területeket az É-i és Ny-i városrészekben, ipari területet a Déli Iparterülethez
csatlakozóan a 4. sz. főút mellett.
A beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területeket a Karcagi Településrendezési Terv
részét képező többször módosított Építési Szabályzat és Szabályozási terv megállapításáról
szóló 18/2001. (VII. 4.) sz. rendelet a meglévő és/vagy tervezett szerepkörük, beépítettségük és
karakterbeli különbségeik alapján építési övezetekre, övezetekre osztja.
1.14.1.3 Funkció vizsgálata

33. táblázat Funkcióelemzés
funkció

Humán funkciók

alfunkció (ha kell)

bölcsőde, óvoda

alapfokú középfokú iskola és
szakoktatás

egészségügyi ellátás
szociális szakosított ellátás
szociális és gyermekjóléti
szolgáltatások
Közösségi
funkciók

könyvtár
színház, mozi
múzeum
közösségi ház

egyház

Szabadidőpark, sport

intézmények megnevezése

darabszám

- KTKT Bölcsőde intézménye
- Madarász Imre Egyesített Óvoda
- Klebersberg Intézményfenntartó
Központ
- Karcagi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
- Karcagi Arany János Általános
Iskola
- JNSZ Megyei Kádas György
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola
- Karcagi Nagykun Református
Általános Iskola
- Szent Pál Marista Általános Iskola
- Karcagi Nagykun Református
Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskola
- Szentannai Sámuel Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
- Varró István Szakiskola,
Szakközépiskola és Kollégium
- Kátai Gábor Kórház
- Orvosi Rendelő, SZIM rendelő
- KTKT Szociális Szolgáltató
Központ
- KTKT Idősek otthona
- KTKT Gyermekek Átmeneti
Otthona

2

Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport
Központ és Könyvtár

1

Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport
Központ és Könyvtár
- Győrffy István Nagykun Múzeum
- Karcagi Galéria
- Orvostörténeti és Patika kiállítás
- Nagykun látogatóközpont
- Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport
Központ és Könyvtár
- Ifjúsági Ház
- Református Egyházközösség
- Görög-keleti templom
- Római Katolikus Egyház
- Karcagi Zsidó Hitközség és
Zsinagóga
- Ligeti úti Sporttelep
- Erdei futópálya
- Többfunkciós sportcsarnok

1
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funkció

alfunkció (ha kell)

uszoda, strand
Igazgatási
funkciók

rendőrség
tűzoltóság

intézmények megnevezése

107
darabszám

Akácliget Gyógy- és Strandfürdő

1

Karcagi Rendőrkapitányság

1

JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Karcagi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség

1

járási hivatal
önkormányzati hivatal
kormányablak
Közlekedési
funkciók

-

autóbusz állomás
vasútállomás
benzinkút
repülőtér

Gazdasági
funkciók

- Karcagi Polgármesteri Hivatal

Karcagi Ipari park

Ipartelep
piac
pénzügyi szolgáltatók és
bankok
irodaház
szálláshely
vendéglátó egységek

Városi piac
OTP, K&H, ERSTE,
Takarékszövetkezet
****Nimród BioHotel

1
1
0
1
1
4
0
1
1
4
0
1

Forrás: saját gyűjtés
1.14.1.4 Alulhasznosított barnamezős területek

A „barnamezők” használaton kívüli, vagy alulhasznosított, általában leromlott műszaki-fizikai
állapotú, környezetszennyezéssel terhelt, egykori ipari-, gazdasági-, honvédelmi telket, térséget
jelentenek.
Karcag városa három ilyen jellegű területtel rendelkezik, melynek fejlesztése folyamatos:
A Déli Ipartelep területén található, az Önkormányzat tulajdonában került volt laktanya
területe vált alkalmassá elsősorban helyi vállalkozások számára induló telephely
létesítésére. Itt lényegesen gyengébb az infrastrukturális ellátottság, olcsóbbak a telephelylétesítési költségek. Az infrastruktúra fejlesztésével és bővítésével, az elhagyott
alulhasznosított területek műszakilag avult épületei barnamezős beruházások keretében
történő fejlesztésével revitalizált gazdasági övezetté válnak.
Kisföldek és Kertváros városrészben is lehetséges néhány régi, már nem működő üzem
barnamezős beruházás keretében történő revitalizálása.
Kisföldek és Kertváros területén a horgásztó környékének rendezésével, és a közeli
károsodott területeken rekultivációval létrehozandó golfpályán szintén barnamezős
beruházással bővíthető az idegenforgalmi kínálat.
1.14.1.5 Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott területek)

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia az alábbi szegregálódott területeket jelölte meg a
szegregáció mértékének kimutatásával.
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12. ábra Szegregálódott területek

Forrás: KSH

1. sz. szegregátum:

Gépgyár u. – településhatár – Sajó u. – Rába u.

2. sz. szegregátum:

Jókai u. – településhatár (Déli út – Széchenyi sugárút) – Pálya u. – Tó
u. – Gyarmati út – Villamos u. – Fás u. – Kinizsi u. – Gyarmati út –
Villamos u. – Arany J. u. – Nyár u. – Széchenyi I. u. – Délibáb u.

3. sz. szegregátum:

Zöldfa u. – Sándor u. – Magyar u. – Selyem u.

4. sz. szegregátum:

Kátai G. u. – Cserepes u. – Daru u. – Vágóhíd u. – Északi u. –
településhatár.

A településen lakóövezetekbe ágyazódva négy rosszabb státuszú, konfliktussal rendelkező
terület „szegregátum” található, ahol a népesség társadalmi összetétele és a terület fizikai
jellemzői is kedvezőtlenebbek.
Jelenlegi KSH adatok alapján a területek azonos helyen és kiterjedéssel helyezkednek el a
településen, az északi és déli szegregációs területek hagyományosan kialakult roma
településrészek, ahol elsődleges cél a közösség megtartása az életminőség javításával.
A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke az adott területen
35% feletti és a területen élő népesség eléri az 50 főt;
1. sz. szegregátum: Vágóhíd u. - Napsugár u. - Damjanich u. - Kátai G. u. névtelen u. - Gyep u. - Napsugár u. - belterületi határ – Északi u. a Gyep utcától –
Cserepes u. - Daru u.
A város északkeleti szegletében, a szélmalom mögött húzódó területen található az évszázadok
óta cigányok által lakott településrész. Az utcák 60%-ában az infrastruktúra biztosított. A döntően
magántulajdonú kertes lakóépületek több mint fele komfort nélküli, vagy alacsony komfortú. A
közszolgáltatásokkal a városközpontban gyalogosan is jól elérhetők, az egészségügyi, oktatási
ellátás a városrészben biztosított. Környezetében nincsenek káros környezeti tényezők.
A 30%-os, és 35%-os szegregációs mutatók azonosak a szegregációban: lakónépesség 1067 fő;
lakónépességen belül 0-14 évesek: 29,4%; lakónépességen belül 15-59 évesek: 64,1%;
lakónépességen belül 60-X évesek: 6,5%; legfeljebb
általános
iskolai
végzettséggel
rendelkezők aránya az aktív korúakon: 71,9%; tartós munkanélküliek aránya: 26,3%;
lakásállomány: 230 db; komfort nélküli, félkomfortos, szükséglakások: 50,9%
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2. sz. szegregátum: Délibáb u. – Gyarmati út –Tó u. – Rácz L. u. - Pálya u. –
Széchényi I. sugárút – névtelen u. - Jókai u. - Dankó P. u. – Széchényi I. sugárút –
Nyár u. – Arany J. u. –
A város déli szegletében, a vasútállomás, a kanyarodó tiszafüredi vasútvonal, a Bikás-tó által
közrefogott területen található a hagyományosan cigányok által lakott városrész. A
gázszolgáltatás és a csatornázottság csekély mértékű, utak döntő része fejlesztést igényel. A
lakások több mint 50%-a alacsony komfortfokozatú, vagy komfort nélküli. Környezetében a Bikás
tó, Malom-tó jelenleg még rendezetlen térségében időnként illegális szemétlerakás történik.
A 30%-os és 35%-os szegregációs mutatók változóak a szegregációban (30%/35%):
lakónépesség 1554/1380 fő; lakónépességen belül 0-14 évesek: 31,1%/33,4%; lakónépességen
belül 15-59 évesek: 60,2%/59,8%; lakónépességen belül 60-X évesek: 7,7%/6,8; legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon: 70,7%/73,3%; tartós
munkanélküliek aránya: 19,8%/21,1%; lakásállomány: 390db/337db; komfort nélküli,
félkomfortos, szükséglakások: 47,1%/49,8%
3. sz. szegregátum: Rába u. déli oldala a Hegyesbori u. meghosszabbított vonaláig
A Kisföldek és Kertváros városrész délkeleti peremén a Rába utcára korlátozódik. Az
infrastrukturális ellátás megoldott, de a kertes családiházak nagy részének alacsony a
komfortfokozata. Tömegközlekedése jó. Hiányzó szolgáltatástípus a bölcsőde. A területtől délre
található egykori téglagyár nagyléptékű környezeti rekultivációt igényel.
A 30%-os és 35%-os szegregációs mutatók azonosak a szegregációban: lakónépesség 88 fő;
lakónépességen belül 0-14 évesek: 26,1%; lakónépességen belül 15-59 évesek: 64,8%;
lakónépességen belül 60-X évesek: 9,1%; legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők
aránya az aktív korúakon: 61,4%; tartós munkanélküliek aránya: 20,6%; lakásállomány: 22 db;
komfort nélküli, félkomfortos, szükséglakások: 50,0%
4. sz. szegregátum: Jókai u. keleti oldala a Dankó P. utcától – Délibáb u. - Nyár u.
A kettes szegregátummal szomszédos, a szegregációs mutató 35%.
Lakónépesség 86 fő; lakónépességen belül 0-14 évesek: 17,4%; lakónépességen belül 15-59
évesek:66,3%; lakónépességen belül 60-X évesek: 16,3%; legfeljebb
általános
iskolai
végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon: 45,6%; tartós munkanélküliek aránya:
22,6%; lakásállomány: 27 db; komfort nélküli, félkomfortos, szükséglakások: 34,6%
Zártkertek (külterület)
A 30%-os és 35%-os szegregációs mutatók azonosak a szegregációban: lakónépesség 176 fő;
lakónépességen belül 0-14 évesek: 17,6%; lakónépességen belül 15-59 évesek: 68,4%;
lakónépességen belül 60-X évesek: 17,6%; legfeljebb
általános
iskolai
végzettséggel
rendelkezők aránya az aktív korúakon: 49,1%; tartós munkanélküliek aránya: 15,8%;
lakásállomány: 49 db; komfort nélküli, félkomfortos, szükséglakások: 46,9%
1.14.2 A telekstruktúra vizsgálata

Tulajdoni állapotok:
A település telkei kis mennyiségben állami, nagyobb részben önkormányzati, de döntő többségük
magántulajdonban vannak.
Az Önkormányzat gazdálkodási szempontok figyelembe veendő ingatlantípusai:
hosszútávon közfunkciónak helyet biztosító ingatlanok, melyeket csak akkor
értékesíthet, ha az ott működő funkciónak másutt helyet tud biztosítani,
üzleti bevételre alkalmas ingatlanok, melyeket gazdaság, szolgáltató funkciók számára,
külterületen mezőgazdasági tevékenységre bérbe adhat,
rehabilitálandó
barnamezős
területek,
elavult
infrastruktúrával,
jelentős
környezetszennyezéssel (honvédelem, megszűnt ipar, téglagyári agyaggödrök),

ITS Konzorcium

Karcag város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata

HELYZETFELTÁRÓ – HELYZETELEMZŐ – HELYZETÉRTÉKELŐ
MUNKARÉSZEK

110

életkörülmények minőségére jelentős hatással lévő elidegeníthetetlen tulajdonok,
közterületek, utak, terek, parkok.
Részletes tulajdonjogi vizsgálat jelen munka keretében nem készült. A magántulajdonú telkek
többsége lakótelek.
A településszövet meghatározó eleme a lakóterületek telekstruktúrája, melynek jellegzetességét
Karcag esetében a történetileg kialakult kettősség jellemez. Az eredeti, a belterület nyugati, és a
település központhoz csatlakozó keleti oldalán megmaradt spontán, felszíni formákat követő
girbe-gurba vonalvezetésű utcákban szabálytalan telkeken változó méretű előkerttel kialakult
fésűs beépítést, a tűzvész pusztítása helyén, északon és délen szabályos, derékszögű
rendszerben kialakított utcák mentén, szabályos formájú telkeken azonos méretű előkerttel
elhelyezett beépítés váltja.
A hagyományos beépítési mód oldalhatáron álló fésűs beépítés, általában a telkek teljes
hosszában végighúzódó egyre alacsonyabb gerincmagasságú épületekkel.
Az újabb településrészek szabályos osztásúak. A városi épületek többsége 1-2 szintes, a
városközpontban, ill. a Nagyvénkertben találhatók 4 emeletes lakóépületek, ill. az ipari
területeken és a kórházban magasabb építmények. A településközpontot, a gyűjtő utakat a
zártsorúan épült középületek jellemzik.
Falusias lakótömbök telkei 300-900 m2 nagyságrendűek 200 m2-es ugrásokkal, a legnagyobb
kialakítható telek 1500 m2.
Kisvárosias lakótelkek 300, 700, 1200, 5000 m2 kialakítható legkisebb alapterületűek.
Településközpont vegyes területen 300, 500, 1000 m2 a teleknagyság. Gazdasági kereskedelmi
területeken a kisebb terület 300, 600 m2, a nagyobb 1000, 1800, 2500 m2. Ipari területek telkei
600, 1500, 5000. 10000 m2. A különleges területek egyedi funkciók miatt nagyobb telek területet
igényelnek: 2000, 5000, 15000 m2.
Nagyobb léptékű telekalakítás az Északi és Nyugati városrészekben történt, a belterületbe vont
zártkertek területén új falusias és kert városias lakótömbök kialakítása céljából.
1.14.3 Önkormányzati tulajdonkataszter

Karcag Város Önkormányzata rendelkezik tulajdonkataszterrel. A tulajdonkataszterben az
Önkormányzat tulajdonában lévő földrészletek, valamint az egyéb önálló ingatlanok is nyilván
vannak tartva.
1.14.4 Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése

A város épületállományát és a környezetet tartalmazó részletes térkép az ITS készítését
megalapozó vizsgálati munkarészben nem kerül kidolgozásra. Annak elkészítése
településrendezési eszközök megalapozása során történik.
1.14.5 Az építmények vizsgálata
34. táblázat Építmények vizsgálata városrészenként
Jelenlegi állapot

Jövőkép

„A”
Városközpont
A városmagot a régi települések meghatározó Karakter: A városmagot képző műemlék épületek
épületei a templomok alakították ki a felekezeti körül a közösségi funkciókat ellátó épületek
sajátosságoknak megfelelően - a református gyűrűje, településközpont vegyes övezetben
templom a körülölelő nagy térrel, a katolikus Beépítési mód: döntően zártsorú, széleken egy-két
plébániatemplom, és a zsinagóga. A teret Karcag tömb oldalhatáron álló.
legjellegzetesebb,
döntően
klasszicista Építménymagasság:
általában
négyszintes
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Jövőkép

közintézményei karéjozzák.
beépítés, egy-két szélső tömbben két szint
A zöldbeágyazott történelmileg kialakult település- tetőtérrel.
magot többszintes, zártsorú részben lapostetős,
részben magastetős beépítés karéjozza. Idegen
funkciójú elem a buszpályaudvar.
„B”
Északi városrész
Jelenleg kertvárosias hangulatú lakóterület, Karakter: elsődlegesen kisvárosias és falusias
általában oldalhatáros, nyeregtetős családiházas jellegű lakóterület, a városmagtól a belterületi határ
beépítéssel.
felé csökkenő intenzitású beépítettséggel. A
A kórház térségében telepszerűen többlakásos belvárossal határos beépítés halmazos, a később
lakóépületek találhatók.
épült településrész szabályos szerkezetű.
A terület északnyugati határában egy történelmileg Északkeleti határában történelmileg kialakult
kialakult roma szegregátum helyezkedik el, apró szegregátum helyezkedik el.
telkeken családiházas beépítéssel.
Beépítési mód: általában oldalhatáron álló, a
A városrész külterületi, belterületi zártkertjei belváros, a sugárirányú utak és a „körgyűrű”
potenciális
fejlesztési
területek
lakótelkek mentén zártsorú, a kórház térségében telepszerű.
létesítésére.
Építménymagasság a beépítés módjával változik, a
Egyedi sajátossága a területnek a Kátai Kórház, és zártsorú és telepszerű beépítések a szegregátum
a zárványként megjelenő gazdasági terület
kivételével általában kétszintesek, az oldalhatáron
állók egyszintesek az épületek tetőtérbeépítési
lehetőséggel.
„C”
Keleti városrész
Jelenleg kertvárosias hangulatú lakóterület, Karakter: kisvárosias lakóterület, a városrész kis
általában oldalhatáros, nyeregtetős családiházas részén, a délnyugati határ mentén halmazos,
beépítéssel, utcafonton kontyolásos épületrésszel.
általában szabályos szerkesztésű utcavonal
Kis területén megmaradt a hagyományos halmazos vezetéssel, lakótömbökkel.
beépítés
Sarkok beforduló homlokzatokkal, esetenként utcai
hosszhomlokzattal.
A városrészt a Karcag II. csatornáig zöldfelület
kíséri,
esetenként
különleges
területfelhasználással.
A
zöldfelületi
folyamatosságot
közepén
gazdasági
területfelhasználás szakítja meg.

Beépítési mód: általában oldalhatáron álló
beépítés, a régi halmazos településrészen kisebb,
másutt közepes teleknagysággal. A Püspökladányi
út mellett zártsorú a beépítés
Építménymagasság: a Püspökladányi utat
kétszintes, épületsor kíséri, másutt egyszintes
tetőtérbeépítéses épületek engedélyezettek.

„D”
Déli városrész
Jelenleg kertvárosias hangulatú lakóterület, Karakter: kisvárosias lakóterület, a városrész kis
általában oldalhatáros, nyeregtetős családiházas részén, a délnyugati határ mentén halmazos,
beépítéssel.
általában szabályos szerkesztésű utcavonal
Kis területén megmaradt a hagyományos halmazos vezetéssel, lakótömbökkel. Déli, vasút menti része
történelmileg kialakult szegregátum.
beépítés
A terület déli határában egy történelmileg kialakult
roma szegregátum helyezkedik el, apró telkeken
családiházas beépítéssel.

Beépítési mód: általában oldalhatáron álló
beépítés, kisebb és közepes teleknagysággal, a
határoló és középső sugárirányú utak mentén
zártsorú beépítéssel.
Építménymagasság: városrész belső tömbjeiben
az építménymagasság egy szint és tetőtérbeépítés,
a zártsorú beépítésnél két szint és tetőtér.

„E”
Déli Ipartelep
Nagykiterjedésű fejlesztésre alkalmas területtel Karakter: a kialakításának megfelelően változó
rendelkezik.
képet mutat.
Beépítési mód: általában szabadonálló, a „Déli
városrészhez” csatlakozóan zártsorú. A telkek
mérete változó, 1500, 5000 m2, a belterületbe vont
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Jövőkép
és belterület menti földrészletek nagysága 1 ha.
Építménymagasság: a lakóterülettől a külterület
felé haladva növekszik 6-16 m között változva.

„F”
Kisföldek és Kertváros
Kertvárosias jellegű családiházas beépítés, Karakter: kisvárosias tervezett képet mutató
oldalhatáron álló, nyeregtetős épületekkel. Az út lakóterület.
déli oldalán többlakásos magastetős lakóépületek Beépítési mód: tengelye, a Kisújszállási út két
épültek zártsorúan.
oldalán kisebb, közepes méretű telkeken zártsorú a
Beépítetlen
részei
további
lehetőséggel rendelkeznek.

telekalakítási

beépítés, az úttól távolabb közepes telkeken,
oldalhatáron álló.

Jellegzetessége, s egyben további fejlesztési
lehetőség a kutatási és oktatási központ.

Építménymagasság:
A
főutat
kétszintes,
tetőtérbeépítéses épületek kísérik, mögötte
alacsonyabb egyszintes, tetőtérbeépítés van.

„G”
Nyugati városrész
A belváros és körút között a történelmileg kialakult Karakter: A városmagtól a körútig a legnagyobb
halmazos településszerkezet jellemzi, ahol a kiterjedésű megmaradt halmazos településszövet
beépítés jellege kertvárosias, családiházas, helyezkedik el, ettől kifelé szabályos utcahálózat és
oldalhatáron álló és nyeregtetős.
telekszerkezet található. A vasúttól nyugatra két
A körúton túli terület szintén kertvárosias nagyobb zöldfelületbe ágyazott telektömb található,
hangulatú,
oldalhatáron
álló,
nyeregtetős északon a vasút mellett falusias jellegű beépítés
épületekkel, szabályos
telekstruktúrával.

utcarendszerrel

és

A vasút nyugati oldalán beépítetlen, de lakóterületi
fejlesztésre alkalmas területek találhatók az egykori
zártkertek területén.
Ugyanitt több zöldterületbe ágyazott sportterület
található.

Beépítési mód: kisvárosias beépítés belváros
közeli történelmi területén általában oldalhatáron
álló, a Kisújszállási út mellett zártsorú, a két nagy
telektömbön szabadonálló, falusias beépítésnél
oldalhatáron álló.
Építménymagasság: a sugárirányú utak, a körút
mentén magasabb, kétszintes tetőtérbeépítéses, a
tömbbelsőkben, falusias lakóterületeken egyszintes
tetőtérbeépítéses, a két nagyterületű lakótömbben
két és félszintes épületek helyezhetők el.

1.14.6 Az épített környezet értékei

Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag
A speciális földrajzi adottságai miatt viszonylag kevés letelepedésre alkalmas helyet, „halmot”
találtak elődeink. A vizenyős rétekből szigetszerűen kiemelkedő földhátakon, vagy az egykori
medreket kísérő partokon időről időre felbukkannak ugyan a földművelő közösségek kisebb
telepei is, az egykori dús füvű legelőkön mégis elsősorban állattartó népek találtak otthonra az
elmúlt évezredekben. Emlékek az újkőkor késői szakaszából, a kora és késő rézkorból,
bronzkorból, a népvándorláskorból, a honfoglalás korából, a középkorból is előkerültek.
A középkori falvak is a kiemelkedő halmokon feküdtek. Ezen falvakat összekötő utak egyúttal a
más tájakkal való kapcsolattartást is jelentették. A Zádor-éren is keresztül kellett menni, az
átkelést a Zádor-híd biztosította, mely a Nagykunság kapuja is volt. A város alapítói azok a kunok
voltak, akiket IV. Béla telepített le ezen a vidéken a XIII. században. A törökdúlások után kiürült
területre a város újratelepült. A XVIII. szd. közepén a város nem csak tájközpont lett, hanem
elindult a polgári fejlődés útján. A XIX. szd. végére alakult ki a helyi ipar. A város szellemiségének
alakulásában döntő szerepe volt a XVI. szd.-tól működő református egyházközösségeknek. A
szomszédos településekből vezető utak találkozásánál az egykori Piactéren - ma Kossuth téren –
állt az 1756-ban felszentelt templomuk. A templom lett a később kialakuló településközpont első
eleme. A második katóbai felmérésen már határozottan megjelenik a mai szerkezeti struktúra
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alapja, alakja. A XIX. szd.-ban számos új klasszicista épülettel vették körül a teret. A
településközpontot karéjozva alakult ki a halmazrendszerű lakóterület. Szerkezetét vizsgálva jól
elkülöníthető a régi, hagyományos, a nőtt településekre jellemző görbe utcákból, zugokból
felépülő utcahálózat és a mérnöki szerkesztésű, szabályos utcavezetésű településrész. Ezt egy
tűzvész hozta létre, amely után a leégett részek már szabályos, jól átlátható, tervezett
utcahálózattal és telekosztással épültek újjá.
A város elöregedett lakásállományát először korszerűsítették a családok az 1960-as években,
majd egyre több parasztházat lebontottak. A városközpontban, majd a kertváros részeken
emeletes bérházak építésébe fogott a város. A település lakosságának döntő többsége azonban
megmaradt a családi ház formájánál, amelynek ma már igen kényelmes, összkomfortos típusát
építik és lakják elsősorban két generációs családok.
A nyugaton vonuló kertség sávig nőtt a város, elfoglalva először a vasútig, majd a közútig terjedő
területeket, északnyugaton kiterjed a kertségekre, majd az északkeleti mezőgazdasági körcikk
beépítésével válik zárt egésszé a belterület. Az egykori belterület délkeleti, majd délnyugati
határában kiépült a vasút. A vasút és jelenlegi zártkertek közötti zóna, valamint az északi
beépítésre szánt kertek laza szerkezete átmenetet képez az épített környezet és a természeti táj
között, potenciális lehetőség a fejlesztési területek számára, magában rejtve a mérték nélküli
növekedés veszélyét. A történelmileg kialakult belterület és azt karéjozó fejlesztési terület közötti
zöldzóna (erdő, park) jelentős szerkezeti elem, fontos szerepet játszik a belső területek felszíni
vizeinek fogadásában, átmeneti tárolásában, megtartásával számolni kell. Jelenlegi tervek a
gazdasági fejlesztés számára új területeket jelölnek ki a belterülethez csatlakozóan a közlekedési
nyomvonalak, a 4. sz. főút, a vasút, a Kisújszállásra és Kunmadarasra vezető utak mellett.
11. térkép Első katonai felmérés (1683-1687)

Második katonai felmérés (1806-1869)

12. térkép Harmadik katonai felmérés (1869)

Karcag napjainkban
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Történeti értékekre vonatkozó helyi jogszabályok
„A kulturális örökség védelméről szóló” 2001. évi LXIV. törvény előírásának megfelelően Karcag
Város is elkészítette a 4/2003. (II.20.) NKÖM rendelet szerinti tartalommal az „Örökségvédelmi
hatástanulmány”-t. A tanulmány megállapításainak megfelelően a törvényen kívül a „Helyi
Építési Szabályzat” és „A környezet valamint a táji-természeti és művi értékek helyi védelméről”
szóló rendelet szabályozza az egyes elemekkel kapcsolatos tevékenységeket.
1.14.6.1 Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület

Jász-Nagykun-Szolnok megyében kialakult gyakorlat, hogy a régészeti lelőhelyekkel, mint
potenciális beruházási helyszínekkel számolnak, s ezért s beruházók lelőhelyeket érintő
fejlesztéseiknek esetében a lelőhelyhez járuló kötelezettségeket is megismerik. A beruházások
esetén a lelőhelyekhez fűződő feltétlenül szükséges vagy javasolt intézkedések – a törvény
előírásainak figyelembevétele mellett – három kategóriába sorolhatók:
a feltétlenül kikerülendő helyek: a halmok, a középkori templomhelyek és más,
kiemelten védetté nyilvánított lelőhelyek, összesen 47 db,
megelőző feltárásra kötelezett, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, összesen 17 db,
terepbejárást, próbaásatást igénylő helyek, összesen 61 db.
A hatástanulmány melléklete táblázatos összefoglalásban tartalmazza a listát a feltétlenül
kikerülendő nyilvántartott, megelőző feltárást igénylő nyilvántartott lelőhelyek (dűlőnév, lelőhely
jellege, EOV térképlap, koordináták, tszf. m, lelőhely állapota, KÖH azonosító), és régészeti
érdekű területek (dűlőnév, lelőhely jellege, EOV térképlap, koordináták, tszf. m,) megosztásban.
Karcag területén összesen 125 régészeti lelőhely és régészeti érdekű területen kívül 8
azonosítatlan lelőhely szerepel a nyilvántartásban.
A Forster Központ aktuális adatszolgáltatását a lelőhelyek térképét és a lelőhelyek listáját a 4.
melléklet tartalmazza. Eszerint a településen 78 lelőhely található.
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13. térkép Kunhalmok Karcagon

Forrás: Településszerkezeti terv

A település jellegzetes régészeti emlékei a „halmok”. A Kelet-Európai-síkságról érkezett rézkori
pásztorok, az ún. gödörsíros kurgánok népe – ahogy a halmok elterjedése ezt bizonyítja – Kr. e.
3000 táján teljes egészében birtokba vették a határ vízmentes részeit, csakúgy, mint
évezredekkel később ugyanazon az útvonalon bevonuló avar, magyar majd kun utódaik. Halmok
alá temetkeztek, nekik köszönhetjük tájunk e csodálatos kis “tanúhegyeit”, melyet a nép
kunhalmoknak nevez. Ezek a halmok ugyan egytől egyig temetkezési helyek, sírok, azonban
mindig valamikori élőkről tanúskodnak, tehát településeiknek is itt kellett lenniük valahol.
Feltételezéseink szerint településeiknek azért nem maradt régészetileg megfogható nyoma, mert
az állattartással járó gyakori helyváltoztatás miatt lakóházaik nem maradandó anyagból épültek.
Fából, nádból összeütött kunyhóik az évezredek alatt elenyésztek, azokat hiába is keresnénk.
1.14.6.2 Védett épített környezet, a helyi egyedi arculatot biztosító építészeti
jellemzők

A művi értékek védelme a város igazgatási területén kiterjed azokra a mesterséges
létesítményekre, amelyek építészeti, települési, néprajzi, történeti, képző – vagy iparművészeti
értéket hordoznak. Védelem alá helyezést vagy a védelem megszüntetését az érintett
létesítmény tulajdonosa, az Önkormányzat vagy társadalmi szervezet kezdeményezheti
értékvizsgálat alapján. A művi védelem alatt álló értékekről a Polgármesteri Hivatalban

nyilvántartás található.
A városmagot a régi települések meghatározó épületei a templomok alakították ki a felekezeti
sajátosságoknak megfelelően - a református templom a körülölelő nagy térrel, a katolikus
plébániatemplom, és a zsinagóga – a XIX. század végéig. A teret Karcag legjellegzetesebb,
döntően klasszicista közintézményei karéjozzák.
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Karcag egyedi arculatát a központon kívül a városmagot körülölelő évszázadokon át kialakult
egyedi sajátságokat – kanyargós utcák, kis zsákutcák, zugok, változó méretű, alakú telkek,
különböző mélységű előkertek fésűs beépítés – magán viselő falusias lakóterület megmaradó
része reprezentálja.
A XIX. századba kezdődő iparosodás Karcagnak egyedi arculatot adó építményei, a 11
szélmalom közül már csak egy maradt emlékként.
A város a számos helyi jelentőségű művi értékvédelem alatt álló épület, ipari emlék mellett
területi védelem alatt álló városrésszel az ún. „Pernyés-zug”-gal is rendelkezik.
1.14.6.3 Világörökség és világörökségi várományos terület

Karcag területén világörökség és világörökségi várományos területi kategória is található.
Világörökségi terület a Hortobágyi Nemzeti Park - a „Puszta” (területe: 81 ha)
Ennek kis része a hrsz. 02623 földrészleten Karcagot is érinti. Több mint kétezer éve őrzi
érintetlen és látható bizonyítékát a hagyományos legeltető földhasználatnak. Jól példázza ember
és természet harmonikus kapcsolatát, amely a természetes körülményekhez (szikes legelők,
sztyeppék, rétek, vizes területek) szoktatott állatállományt is magában foglaló állattartásban
nyilvánul meg.
A látszólag monoton tájba harmonikusan illeszkednek a csárdák, a hidak és a
pásztorépítmények. A kultúrtáj végtelen látóhatárát szétszórtan, időnként megszakító fák,
kurgánok, gémeskutak, valamint a 18. és 19. században épült csárdák és hidak szintén
hozzájárulnak sajátos arculatához. A Puszta nagyrészt ma is lakatlan, de őrizve a
pásztorszokásokat és társadalmi hagyományokat, az áprilistól októberig tartó időszakban több
száz állattartó legelteti szürkemarha gulyáit, rackajuh nyájait, méneseit. A szikes talajok uralta
füves síkság jelenlegi arculatát a jégkor végére nyerte el, amikor – a Tisza mai medrében történő
megjelenése következtében – a terület elvesztette kapcsolatát az Észak-magyarországi
középhegységből érkező vízfolyásokkal. Az ember jelenléte e térségben már a korai
kőkorszakban is bizonyítható. Főleg a réz- és bronzkor emlékeit őrzik a köznyelv által
kunhalmoknak is nevezett, 1–9 méter magas temetkezési halmok, a kurgánok. A középkorban
ritkán lakott Puszta, melyet vélhetőleg külterjes legelőként használtak, a 16. század végére
kiteljesedő történelmi és társadalmi folyamatok eredményeként nagyrészt lakatlanná vált, az
egykori települések létéről ma már csak néhány templomrom tanúskodik.
Főként a 18–19. század során, a néptelenné váló síkon keresztülvezető kereskedelmi útvonalak
mentén, 10–12 kilométerenként – úgymond lóváltásnyira – épültek az erre a kultúrtájra oly
jellemző csárdák, valamint a szórványosan előforduló hidak, melyek közül a leghíresebb az 1827ben megépített Kilenclyukú-híd, a Hortobágy egyik szimbóluma. A mai Hortobágy legjellemzőbb
élőhelyei a szikes legelők, a rétek és a mocsarak, melyek – a változatos mikrodomborzati,
talajtani és hidrológiai viszonyoknak megfelelően – mozaikosan fordulnak elő egymás mellett,
helyenként löszpusztákkal tarkítva. A Puszta nyújtotta különleges élőhely a vízimadarak
költésének és vonulásának európai jelentőségű helyszíne. Itt található Közép-Európa legnagyobb
kanalasgém-állománya, valamint a hazai gémfajok, a batlák, kárókatonák és számos
énekesmadár-faj. Az országon átvonuló darvak százezres tömege és a vadludak – mielőtt tovább
repülnének – itt pihennek meg évente kétszer, nemzetközi hírű látványosságot nyújtva a
madárlesre érkezőknek.
Világörökség várományosi terület a Magyarországi tájházak hálózata, melynek helyszínei
Karcagon is megjelennek.
A magyar táj hajdani építészeti kultúráját, tágabb értelemben a hagyományos vidékimezőgazdasági életmód értékeit csak a különféle védelem alatt álló épületek, kivételes
esetekben épületegyüttesek, településrészek őrzik. Ugyanez a helyzet a tájegységekre, vagy
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etnikai csoportokra jellemző építési mód bámulatos sokféleségével, valamint a szociális és
vagyoni különbségekhez, illetve eltérő termelési, foglakozási módokhoz kapcsolódó örökség
alkotásaival is.
A magyarországi tájház hálózat bemutatja a táji és néprajzi csoportok túlnyomó többségének
hagyományos népi kultúráját, amelynek a sokszínűsége különös jelentőségű, hiszen egyszerre
tükrözi nemcsak Magyarország, hanem az egész soknemzetiségű és tájilag is tagolt régió
kiemelkedő értékeit, valamint az ezen értékek példamutató megőrzésének és továbbörökítésének
a meglévő kulturális örökségi értékeken alapuló, hitelességében és hatékonyságában modellértékű (intézmény)rendszerét.
1.14.6.4 Műemlék, műemléki együttes

A művi értékvédelem elemeinek rövid bemutatása a Forster Központ adatszolgáltatása alapján
történik. A térképi elhelyezkedésüket a 4. sz. melléklet ábrázolja.
Református templom tsz.: 3971 azonosító: 6002 cím:
Kossuth tér hrsz.: 1
Barokk 1797. A város főtere mellett, szabadon álló, egyhajós,
íves záródású templom, É-i homlokzata előtt álló toronnyal,
visszalépcsőzött legfelső szintjénél vasrácsos tűzkiáltó erkéllyel.
A karzatmellvéden és a boltozati csegelyekben stukkós
füzérdíszek. Egy korábbi keletelt templom tornyának és
épületrészeinek felhasználásával, tengelyének elfordításával
épült (építész: Rabl Károly). Tornyát 1820-ban konzolos
tűzfigyelő erkéllyel bővítették.

Református templom ex-lege műemléki környezete; tsz.: 3971; azonosító: 27723
hrsz.: 10/1, 10/3, 10/5, 11/1, 11/2, 11/3, 12, 13, 144, 145, 147, 15, 2/1, 2/2, 3, 5, 6,
6932/3, 6933, 7, 9

Zsinagóga

tsz.: 10644

cím: Lőwy Sándor u. 7.

azonosító: 6003

hrsz.: 185

Romantikus 1899. A település piacterén, szabadon álló, kerítéssel
körbevett, téglalap alaprajzú, nyeregtetős, oromfalas épület,
oromcsúcsán menórával. ÉNy-i homlokzata előtt négyzetes
bejárati előcsarnokkal, ahhoz kétoldalt csatlakozó, visszaléptetett
homlokzati síkú mellékterekkel. Az előcsarnok íves oromfallal
lezárt, tetején Dávid-csillaggal. Felújítva.
Zsinagóga ex lege műemléki környezete; tsz.: 10644
azonosító: 27724
tsz.: 183, 177, 176, 184/4, 184/5, 188/2, 196, 223, 222, 219
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Magyar ortodox templom (Szent György); tsz.: 3695; azonosító: 5998; cím: Horváth Ferenc
u. 2. - hrsz.: 49.
Barokk 1798. Zártsorú beépítésben, két oldalról téglafallal határolt
kertben, szabadon álló, keletelt templom, félköríves apszisú
szentéllyel, a Ny-i homlokzat előtt álló toronnyal. A homlokzatok
tükrös lizénás tagolásúak, a toronytest nyílásai körül vakolat
architektura. Építtették a város görög kereskedői.

Magyar ortodox templom (Szent György) ex-lege műemléki környezete
tsz.: 3965

azonosító: 27719

hrsz.: 47, 48/1, 48/2, 138, 144

Református Általános Iskola (Csengős iskola)

tsz.: 3968

azonosító: 6000

cím: Kálvin u. 2. hrsz.: 3
Klasszicista 1818. A település központjában,
saroktelken, szabadon álló, téglalap alaprajzú,
egyemeletes, nyeregtetős épület. Parkra néző, É-i
főhomlokzatán középrizalittal, az épület- és a rizalit
sarkain armírozással. Udvari homlokzatát mindkét
szinten kosáríves nyílások tagolják, középen
rizalitszerűen előreugrik a lépcsőház. Egytraktusos,
oldalfolyosós. A rövid homlokzat mögött a
földszinten boltozott helyiség (egykor kápolna), a
többi helyiség síkfödémes.
Református Általános Iskola (Csengős iskola) ex-lege műemléki környezete
tsz.: 3968
azonosító: 27721
hrsz.: 1, 11/1, 11/2, 11/3, 2/1, 2/2, 20, 21, 3917/2, 3919/3, 3919/4, 3919/5, 3920, 4, 5, 6,
6931/1, 6931/2, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 9

Morgó csárda - tsz.: 3963 - azonosító: 5994 - cím: Baross u. 1. - hrsz.: 6071
Klasszicista 19. század első fele. Szabadon álló,
téglány alaprajzú, alápincézett, kontyolt nyeregtetős
épület, rövidebb, utcavonalban álló homlokzatán
négyzetes ablak és nyitott tornácvég. Hosszabb oldalán
három
dór
oszloppal
alátámasztott
tornác.
Síkmennyezetes helyiségek, eredeti nyílászárók. Népi
műemlék.

Morgó csárda ex-lege műemléki környezete - tsz.: 3963 - azonosító: 27716
hrsz.: 6778, 6787/2, 6787/1, 6786, 6779/2, 6779/1, 6408, 6073, 6072, 6070,
6069, 6043
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Szélmalom - tsz.: 3974 - azonosító: 6005 - cím: Vágóhíd u. 20-22. - hrsz.: 2123
A Gál-féle szélmalom téglatámfalú feltöltés közepén,
szabadon álló, csonkakúp alakú, ötszintes, cserépfedéses,
kúptetős épület, vakolatlan téglahomlokzattal. A belsőben
eredeti belülforgatós, hárompárköves őrlőszerkezettel. Népi
műemlék.

Szélmalom ex-lege védett műemléki környezete - tsz.: 3974 - azonosító: 27726
tsz.: 1179, 1188, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2124, 2144/1, 2144/2, 2144/3, 539/2
Redemptus porta (Kántor Sándor Fazekasház) - tsz.: 10915 - azonosító: 5996
cím: Erkel Ferenc u. 1. - hrsz.: 3835/1
Klasszicista 19. század utolsó harmada.
Telekhatárra épült, utcavonalra merőleges,
nyeregtetős, hosszan hátranyúló parasztház, öt
ikeroszlop tartotta tornáccal, utcai homlokzatán
szegmentíves ablakkal. A 20. század elején
Kántor Sándor fazekasműhelye működött a
házban. Népi műemlék.

Redemptus porta (Kántor Sándor Fazekasház) ex-lege műemléki környezete
tsz.: 10915 - azonosító: 20220
hrsz.: 3840/2, 3835/2, 3834/2, 3834/1, 3831, 3825, 3824, 3833, 3841
melléképítmények, tartozékok - tsz.: 10915 - azonosító: 15862
cím: Erkel Ferenc u. 1.
lakóépület

hrsz.: 3835/1

tsz.: 10915 - azonosító: 15863

cím: Erkel Ferenc u. 1.

hrsz.: 3835/1

Lakóház (Nagykunsági tájház) - tsz.: 3967 - azonosító: 5999
cím: Jókai u. 16. hrsz.: 4041
1850 körül épült. Saroktelken, utcavonalban álló,
nyeregtetős, deszkaoromzatos, hosszan a telekbe
nyúló parasztház, az udvari oldalon oszlopokkal
alátámasztott rövid tornác. Homlokzatán
szegmentíves nyílások. Síkfödémes helyiségek,
részben 19. századi nyílászárók. Népi műemlék.
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Lakóház (Nagykunsági tájház) ex-lege műemléki környezete
tsz.: 3967 - azonosító: 27720
hrsz.: 4042, 4040, 4061, 4080, 4081/3, 4081/4, 4084/3, 4085, 4031
Lakóház / parasztház - tsz.: 3964 - azonosító:5995
cím: Dózsa György u. 62.

hrsz.: 1380

1820 körül. Szabadon álló, téglalap alaprajzú, nyeregtetős épület, fa oromzattal. Rövidebb utcai
homlokzatán egy egyenes záródású ablak. Udvari homlokzatán két toszkán fejezetes,
ikeroszloppal alátámasztott, egyenes gerendázatú tornác. Síkmennyezetes helyiségek. Népi
műemlék.
Lakóház – parasztház ex-lege műemléki környezete - tsz.: 3964 - azonosító: 27717
hrsz.: 1381, 1382, 1379, 1378, 1377, 1376, 1270/1, 1270/2, 1237/1, 1237/2
Lakóház - tsz.: 10601 - azonosító: 6004
cím: Püspökladányi u. 9. hrsz.: 3926
Historizáló 20. század eleje. Emeletes sarokház,
háromtengelyes,
átlós
sarokhomlokzattal,
erőteljes
párkányzattal
lezárt
oldalhomlokzatokkal. A belsőben vörösmárvány
lépcsőház. Míves kovácsoltvas részletek: kapu,
erkélyrács, kandeláber.

Lakóház ex-lege védett műemléki környezete - tsz.: 10601 - azonosító: 27725
hrsz.: 3925, 3927, 3946, 3959, 6, 6931/1, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 9
Bogdi Pap-kúria (Györffy István Nagykun Múzeum) - tsz.: 3969 - azonosító: 6001
cím: Kálvin u. 4. hrsz.: 3918/1
Klasszicista 1806. Parkban, szabadon álló,
téglalap alaprajzú, földszintes, cserépfedésű,
kontyolt nyeregtetős épület. Főhomlokzatán,
pilléres tornác elé ugró, négyoszlopos portikusz
timpanonnal, a kerti homlokzat középtengelyében
rizalittal. Építtette Kálmán Sándor nagykun
kapitány, tőle örökölte Bogdi Pap Móric.

ITS Konzorcium

Karcag város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata

HELYZETFELTÁRÓ – HELYZETELEMZŐ – HELYZETÉRTÉKELŐ
MUNKARÉSZEK

121

Csőszház - tsz.: 9949 - azonosító: 5997 - cím: Zöldfa u. 19a. - hrsz.: 2365
18. század vége. A temető mellett, szabadon
álló, T alaprajzú, félig földbe ásott, nádfedésű,
vályogfalazatú épület.
A temetőcsősz lakóháza volt. Népi műemlék.

Csőszház ex-lege műemléki környezete - tsz.: 9949 - azonosító: 27718
hrsz.: 2364, 2366, 2410, 2361/6, 2358, 2359, 2363
Zádor híd - tsz.: 3972 - azonosító: 5993 - cím: hrsz.: 02314
Klasszicista 1809. A településtől ÉK-i irányban
található, öt félköríves nyílású, a hídfőn
kiszélesedő, falazott mellvédű, kőből és téglából
falazott híd. A híd eredetileg kilencnyílású volt és
mintegy 80 m hosszú (építész: Bedekovich
Lőrinc). Az 1830-as árvíz után építették át mai
formájára. A Tisza szabályozása óta víz nem
folyik alatta.

Zádor-híd ex-lege műemléki környezete - tsz.: 3972 - azonosító: 27715
hrsz.: 02348/2, 02315/1, 02292/13
Ezen épületek fenntartásában a jelenlegi tulajdonosok, a város vezetése és az állam mindent
elkövet annak érdekében, hogy állapotuk méltóképpen megmaradjon, és jelentős szerepet
kapjanak a város és az idelátogatók életében.
Bármely tevékenységváltozás, beavatkozás csak a „Kulturális örökség védelméről szóló” 2001.
évi LXIV. Törvény előírásainak megfelelően történhet.
A felsorolt értékekkel kapcsolatba a 2001. évi LXIV. Törvény az alábbiakat fogalmazza meg:
28. §. A műemlékvédelem feladata:
a) a műemléki értékek felkutatása, tudományos kutatása, értékelése és számba vétele,
dokumentálása, nyilvántartása, védetté nyilvánítása és a védendő műemléki területek
meghatározása,
b) a műemlékek és környezetük fenntartása, helyreállítása, védelme, valamint eszmei
értékükkel összhangban álló hasznosításuk biztosítása,
c) a műemléki szempontból védett területek fenntartását, fejlesztését és az értékvédelmét
szolgáló kezelése összhangjának megteremtése,
d) tudományos alapkutatások és kutatások, oktatás, ismeretterjesztés.
28/A. §(1) A nyilvántartott műemléki értékek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt
állnak.
(2) A műemléki érték nyilvántartásba vétele a Hivatalnál kezdeményezhető, a nyilvántartásba
vétel szabályait jogszabály állapítja meg.
(3) A nyilvántartásba vételről szóló döntés, fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható, ha a
műemléki értéket megsemmisülés vagy értékeinek eltűnése fenyegeti.
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(4) A nyilvántartott műemléki értékre vonatkozó szabályokat jogszabályban kell meghatározni.
A jogszabályban meghatározott műemlékvédelem sajátos tárgyai (a történeti kert, temető és
temetkezési emlékhely) és műemléki terület (történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki
környezet) nem található a város területén.
1.14.6.5 Nemzeti emlékhely

A településen nem találhatók meg a műemlékvédelem sajátos tárgyai, a történeti kertek, a
temetők és temetkezési emlékhelyek, a műemléki területek.
1.14.6.6 Helyi védelem

A helyi értékvédelemmel kapcsolatos megállapításokat a többször módosított „A környezet
valamint a táji-természeti és művi értékek helyi védelméről” szóló 37/2001. (X.26.) sz. Ök.
rendelet tartalmazza. A rendelet 20. §-a az alábbi művi értékvédelem típusokat különbözteti meg:
1.)

2.)

A területi jellegű védelem típusai:
É1 típus: utcaképi védelem, érintett területen lévő építmények közterületről látható homlokzataira
terjed ki.
É2 típus: településszerkezeti védelem, ) kiterjed az utcahálózatra, a telekszerkezetre, a beépítési
módra, a kialakult építési vonalra és a jelentősebb zöldterületekre.
É3 típus: településképi védelem, kiterjed a külső és belső településképre, utcaképre.
É4 típus: településkarakter védelme, ) kiterjed a védett városrész településszerkezeti és a
településképi elemeire, formáira, anyagaira, színvilágára.
É5 típus: műemléki védelem alatt álló terület ill. építmény környezetének védelme. kiterjed a
védett építmény telkével közvetlenül szomszédos földrészletek közül azokra, amelyeket a
Településrendezési Terv kijelöl. A védelem a környezet településképi elemeire vonatkozik.
Az egyedi jellegű védelem típusai:
É6 típus: építmény, építmény – részlet védelme, (listát a rendelet tartalmazza)
É7 típus: műalkotás (szobor, utcabútor) védelme.

Az egyedi jellegű védelem listáját a rendelet 25. §-a tartalmazza.
1.14.7 Az épített környezet konfliktusai, problémái

A jelenlegi beépítések és fejlesztések területén általános követelmény a
természeti, táji és épített értékek megőrzése, fejlesztések esetén azok érzékeny
kezelése.
A felszíni vizek, belvizek megjelenése, kezelése, elvezetése a fejlesztési területek
kijelölésének alapvető követelmény.
A Városközpontban megkérdőjelezhető az autóbusz pályaudvar jogosultsága,
lakossági, szakmai döntés szükséges további sorsáról.
A legnagyobb kiterjedésű, és a belterülettől legtávolabbi beépített területtel
rendelkező „Déli városrészben jelenleg nem található alközponti szerep
fogadására alkalmas szabad terület.
A belső városterület szövetébe ékelődő gazdasági, ipari területek áthelyezése
javasolt az Ipari Parkba.
A szegregált területek közösségi tereinek, infrastruktúrájának, közlekedési
kapcsolatainak fejlesztésével kell az itt élők életminőségét javítani a helyben
tartásuk, közösségük megőrzése céljából.
Elkerülő út hiánya
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1.15 Közlekedés
1.15.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok

Település
közlekedési szerepe

Karcag városa a – Jász-Nagykun-Szolnok megyén belül a második legnagyobb területűnek és a
harmadik legnagyobb népességűnek számító – Karcagi járás központja. Fekvése a megyében a
legkeletibb, a Transzeurópai Hálózat (TEN) kelet-nyugati irányú folyosójának részeként közvetlen
kapcsolatban van a megyeszékhely Szolnokkal (keleti irányban 65km) és a régió központjának
számító Debrecennel (nyugati irányban 65 km).
A 2011. évi népszámlálásból származó ingázási adatokat a következő táblázat tartalmazza. A
táblázatban megtalálhatók a 2001-re elérhető összesített adatok is, mely ugyanakkor csak a
foglalkoztatottak ingázását tartalmazza (a tanulókét nem, és mód és település szerinti
megbontása sem áll rendelkezésre), így a 2011-essel számszakilag nem összevethető,
tájékoztató adatnak kell tekinteni.
Karcag napi több mint 1300 fő ingaforgalmat vonz. A bejáró ingázók nagy része Kunmadaras,
Bucsa és Kisújszállás településről érkezik, de jelentős még Püspökladány és Berekfürdő is.
A városból eljáró napi ingázók szempontjából Debrecen és Kisújszállás a főbb célpontok, ezekre
a településekre napi kb. 470 fő karcagi lakos utazik. Fontos célpont még Szolnok is.
35. táblázat Napi rendszerességgel közlekedők és mód szerinti megoszlásuk (fő/nap)
Összesen

Összesen

Megnevezés

Személygépkocsival

2001*
Helyi közlekedő

Tömegközlekedéssel

Kerékpárral
(gyalog)

2011

6 707

9 421

2 145

389

4 681 (2 206)

646

1 319

367

949

3

Kunmadaras

..

335

61

274

0

Bucsa

..

264

75

186

3

Kisújszállás

..

171

41

130

0

Püspökladány

..

120

45

75

0

Berekfürdő

..

94

41

53

0

627

1 150

276

851

15

Debrecen

..

272

32

227

5

Kisújszállás

..

196

45

146

5

Szolnok

..

131

42

89

0

Berekfürdő

..

74

36

33

5

Püspökladány

..

43

25

18

0

Bejáró

Eljáró

* 2001-ben csak foglalkoztatott.

Forrás: Népszámlálás 2001, 2011, KSH.

Utazási módok tekintetében a helyben dolgozók döntő többsége kerékpárral és gyalog közlekedik
– napi több mint 4600 fő kerékpározik rendszeresen a városban. A bejáró ingázóknál a helyközi
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buszos utazás után a személygépkocsis utazás dominál, az eljáróknál a vasúti közlekedés teszi
ki az utazások nagyjából 40%-át.
13. ábra Az ingázók mód szerinti megoszlása

Forrás: Népszámlálás 2011, KSH.

Külső kapcsolatok,
országos hálózat

A várostól délre, a vasút túloldalán halad el a megye legfontosabb főútja, a – fővárost Záhonnyal
– összekötő 4. sz. elsőrendű főút. A városnak közvetlen gyorsforgalmi úthálózati kapcsolata
nincsen.
14. térkép Karcag környezetének országos jelentőségű főútjai

Forrás: saját szerkesztés

Közúti kapcsolatok tekintetében az M35 autópálya keleti irányban 60 km, míg az M5 autópálya
nyugati irányban – mind Újhartyán, mind pedig Kecskemét felé – főúton mintegy 125 km
távolságban érhető el. A főváros közúton – útvonalválasztástól függően – 180-200 km autózással
érhető el.
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Autóbuszos helyközi közösségi közlekedés szempontjából a hálózati lefedettség – néhány
összekötő út kivételével – lényegében megegyezik a közúthálózattal, fizikailag minden település
elérhető, így a város e szempontból is regionális alközpontnak tekinthető. Az innen induló utasok
Szolnok, Debrecen és Miskolc irányába rendelkeznek közvetlen járatokkal. A vasútállomás is
közvetlenül elérhető autóbusszal. A város közigazgatási területén belül 30 helyközi megálló
található.
Karcagon működi helyi autóbuszos szolgáltatással is, a menetrendben összesen 6 helyi
viszonylat szerepel, a járatok kizárólag csúcsidőben közlekednek, napi néhány alkalommal. Ezek
biztosítják a kapcsolatot a városközpont és külső városrészek között.
Karcag a 100-as számú, a fővárost Záhonnyal összekötő vasútvonalon helyezkedik el. A
kétvágányú, villamosított vasútvonal az országos és a nemzetközi törzshálózat, egyben az
Európai Unió TEN-T átfogó hálózatának része. Az itt kiágazó 103-as számú, Tiszafüredre tartó
vasútvonal egyvágányú és dízel vontatással működik.
Repülőtéri kapcsolat szempontjából a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér 150 km, míg az Airport
Debrecen 70 km távolságban érhető el.
1.15.2 Közúti közlekedés

Városkörnyéki
közúthálózat

A közúthálózati szempontból alközponti szerepű város a már ismertetett 4. sz. főúttal délnyugati
(Kisújszállási út) irányban a 34103. j. bekötő úton, délkeleti (Püspökladányi út) irányban pedig a
3401. j. összekötő úton keresztül áll kapcsolatban. A környező településekkel északnyugati
(Madarasi út) irányban a 3401. j. összekötő úton Kunmadaras irányába, ebből nyugatra
kiágazóan – inkább csak elméletben, érdemben nem burkolt – 3403. j. összekötő úton
Kunhegyes irányába, déli (Gyarmati út) irányban a 4206. j. összekötő úton pedig Füzesgyarmat
irányába lehet még országos közúton közlekedni.
14. ábra Forgalomnagyságok, egységjármű/nap

forrás: OKA, 2013

A 4. sz főútnak több, mint 9 000 Ejm/nap forgalma van Karcagnál. A Madarasi és Kisújszállási út
belterületi szakasza is nagy forgalmat bonyolít le (5300 ill. 4600 Ejm/nap), valamint a 4. sz. főút –
városközpont közötti összekötő szakaszon is 3000 Ejm feletti napi forgalom zajlik.
Városi közúthálózat

A városi közúthálózat legfontosabb és egyúttal legforgalmasabb elemei: Madarasi út,
Kisújszállási út, Gyarmati út, Kórház u., Zöldfa utca, Dózsa György út, Püspökladányi út, Deák
körút. A belterületi utak kiépítésüket tekintve 2x1 sávos kialakításúak, egyes csomópontokban 2
sávos jármű-osztályozóval, illetve helyenként parkolósávokkal. A tranzitforgalom jelentős, a
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várost elkerülő tehermentesítő út, a 4. és 34. sz. utak várost elkerülő összekötése jelentősen
javítana a város helyzetén.
A belterületi önkormányzati utak közül 99,5 km kiépített és 11,4 km kiépítetlen. Karcagon 13,3 km
kerékpárút van, valamint 131,1 km – teljes egészében kiépített – járda, illetve gyalogút. A város
2014-ben az út-, kerékpárhálózat és a járdák fenntartására, üzemeltetésére mintegy 40 mFt-ot
fordított. (forrás: Karcag Város Önkormányzata)
Az útburkolatok állapota változó, jelentős részük felújítást, szélesítést igényelne. A kiépítetlen
utcák burkolása is szükséges lenne. Kiemelten fontos a turisztikai szempontból is egyedülálló
Zádor-hídhoz vezető út felújítása.
A város úthálózata sugaras-gyűrűs szerkezetű, a városközponti részt a Tácsics Mihály körút –
Varró út – Széchenyi István sgt. határolja.
15. térkép Karcag városi közúthálózata

Forrás: saját szerkesztés

Jelzőlámpás csomópont a városban nem található, körforgalmú csomópont a Madarasi út –
Kórház u., valamint a Kisújszállási út – Tesco bekötőút, továbbá a 4. sz. főút – Püspökladányi úti
kijárat – laktanya megközelítés kereszteződésében található. Kettő különszintű kereszteződés
van, az egyik vasútvonal alatt átvezető közúti aluljáró, a másik pedig a 4. sz. főút fölötti közúti
felüljáró.
Belterületi szintbeni vasút áltkelőhelyek a Liget utcában, a Kenderesi úton, a Kisújszállási úton
(fénysorompóval biztosított), a Gyarmati úton (sorompóval biztosított). A Püspökladányi útnál
külön szintű csomópont található.
Forgalomcsillapított, illetve teherkorlátozott zóna nem található Karcag településen.
Forgalmi jellemzők

Karcagon – alföldi városként – a kerékpáros közlekedés nagyon elterjedt, ez azonban nem okoz
jelentős eltérést az ország hasonló fejlettségi szintű városaihoz képest a motorizációban. Karcag
motorizációja 2004-től minden évben a megyei szintnél megközelítőleg 10-15%-kal
alacsonyabban alakult. A motorizáció fokának változását 2004 és 2013 között Karcagon, a
megyei, régiós és országos adatok tükrében – KSH adatok alapján – a grafikon mutatja be.
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15. ábra A lakossági motorizáció alakulása Karcagon [szgk/ezer fő]

forrás: KSH

A karcagi személygépkocsi állomány 2013-ban 4587 db volt, a motorizáció 224 szgk/ezer fő. Ez
alapján elmondható, hogy a települési érték jóval a magyarországi és megyei értékek alatt van.
Karcagon az utóbbi években több halálos közúti baleset is történt, de a balesetek döntő többsége
könnyű kimenetelű. A forgalomnagyságnak megfelelően a terheltebb utakon történik a balesetek
többsége. A legtöbb baleset a Kisújszállási úton, az Erkel Ferenc utcában, a Széchenyi István
sgt.-on, valamint
a Madarasi úton történt. Ezek csomópontjaiban forgalomtechnikai
beavatkozásokra lenne szükség a forgalombiztonság javításának érdekében.
16. ábra Karcag közigazgatási területén és a város környezetében regisztrált balesetek száma
2011-2013 években

□
2012: ◊
2011: ○
2013:

Forrás: KKK
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1.15.3 Parkolás

A karcagi közterületi parkolók parkolási díj fizetése nélkül vehetők igénybe.
A járművek parkolását meg kell oldani a Kossuth tér környezetében, a Püspükladányi úton az
Önkormányzat és a Postahivatal térségében párhuzamos leállóhelyek kialakításával. Fontos
lenne a kerékpárok tárolásának biztonságos lehetőségét megteremteni többek között a Kossuth
téren, a piacnál, az autóbusz-pályaudvaron és a jelentősebb közintézmények, bevásárló
központok, mellett.
A vasútállomáson modern, fedett kerékpártároló (Bike and Ride, rövidítve: B+R parkoló) kapott
helyet, de kapacitása töredéke a tapasztalható igényekének. Személygépkocsik parkolására is
van lehetőség.
Az autóbuszállomáson szintén sok kerékpár elhelyezésére van lehetőség, bár a támaszok
kialakítása elavult, állapotuk rossz. A kerékpárparkolók nagy része is a környékbeli üzletekhez
tartozik. A személygépkocsik parkolása a környékbeli utcákban, üzletek parkolójában lehetséges.
1.15.4 Áruszállítás

Jelentősebb áruszállítási tevékenységre város déli-délkeleti részén elhelyezkedő ipari park
környékén tapasztalható.
1.15.5 Közösségi közlekedés

A település legfontosabb autóbusz és vasúti megállóhelyeit, az autóbusz állomás és a
vasútállomás elhelyezkedését az alábbi ábra mutatja.
17. ábra Karcag legfontosabb autóbusz és vasúti megállóhelyei

Forrás: NKS országos modell
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1.15.5.1 Autóbuszos közösségi közlekedés

Autóbuszos
infrastruktúra

Karcagon a helyközi autóbusz pályaudvar a városközpontban, a Táncsics Mihály krt. mentén
fekszik. Állapota újszerű, hiszen a közelmúltban a „Jász-Nagykun-Szolnok Megye városaiban az
autóbuszos közlekedés hálózati elemeinek komplex fejlesztése” c. projekt keretében felújításra
került. Ennek megfelelően Utastájékoztatása is modern, kialakítása esztétikus, az utasvárók
állapota megfelelő. Kerékpártámaszok vannak (bár nem korszerű kialakításúak és nem is
fedettek), személygépkocsik számára azonban csak a környező utcákban és boltok előtt akad
parkolóhely.

Karcag autóbusz-állomása
A városban lévő megállóhelyek állapota és kialakítása elavult, fedett utasváró alig található.
Helyközi és távolsági
autóbusz közlekedés

A várost érintő helyközi autóbusz szolgáltatást túlnyomó többségben a Jászkun Volán Zrt. látja el,
a közszolgáltatói szerződésben foglalt feltételekkel. A Jászkun Volán Zrt. az Középkeletmagyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (KMKK Zrt.) egyik
alapítója.
A város rendelkezik közvetlen járatokkal mind a megyeszékhely Szolnok (napi 2 induló járat,
menetidő 01:34 – 02:45 között), mind a regionális központ, Debrecen (napi 3 induló járat,
menetidő 01:20 – 01:27 között), mind Miskolc felé. Budapestre nem közlekednek közvetlen
járatok.
Karcag és környéke Volán hálózatát elemezve látható, hogy a hálózati lefedettség néhány
összekötő út kivételével lényegében megegyezik a közúthálózattal, fizikailag minden település
elérhető. A kisebb településeken jellemzően 1-2, a nagyobbakon ennél több megállóhely
található. Karcagon a helyközi megállóhelyek döntő többsége a 3401. j. összekötő út és a
34013. j. bekötő út belterületi szakaszain, és a főutak mentén (Széchenyi István sugárút)
helyezkedik el, lefedve ezzel a települést. Karcag közigazgatási területén 30 helyközi megálló
található. A városközpont, az oktatási és közintézmények, továbbá a kórház, a rendelőintézet és
a vasútállomás is közvetlenül elérhető a környező településekről.
A város helyközi megállóiban jellemzően legalább óránként áthalad helyközi busz, a
legforgalmasabb helyeken (Kossuth tér, Kórház, Orvosi rendelő) kb. 40-60 járat áll meg egy
munkanapon, a kisebb megállókban is 15-20 db. Az autóbusz állomáson, egy átlagos
munkanapon kb. 79 járat indul vagy halad át.

Helyi autóbusz
közlekedés

A helyi közösségi közlekedési szolgáltatást a Jászkun Volán Zrt. látja el. Hálózata nem érinti az
összes városrészt, az egyes területek kiszolgálási szintje különbségeket mutat. A menetrendben
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összesen 6 helyi viszonylat szerepel, a járatok kizárólag csúcsidőben közlekednek, napi néhány
alkalommal (egy részük csak munkanapokon). A napi indított járatok száma 25.
Mindegyik viszonylat érinti az autóbusz állomást, és a 2/2A kivételével a vasútállomást is.
Biztosítják a kapcsolatot a városközpont és külső városrészek között, érintik a fontosabb
közintézményeket, iskolákat, valamint a kórházat is.
1.15.5.2 Vasúti közlekedés

A települést érintő
vasútvonalak,
hálózati kapcsolatok

Karcagot a 100-as számú Budapest-Nyugati pu. – Szolnok – Szajol – Debrecen – Nyíregyháza –
Záhony oh. vasútvonal és a belőle Karcagon kiágazó 103-as számú Karcag – Tiszafüred
vasútvonal érinti.
A 100-as számú vasútvonalon található a mai Magyarország területén másodikként megnyílt
Budapest – Cegléd – Szolnok szakasz is. A vasútvonal a Fővárost köti össze a nagy jelentőségű
Záhony határátkelővel és csomóponttal, érintve Magyarország második legnépesebb városát,
Debrecent, illetve több fontos vasúti csomópontot (Cegléd, Szolnok, Szajol, Nyíregyháza). A
vasútvonal kelet-nyugati irányban szeli át az ország keleti felét. Záhony jelentőségét az adja,
hogy itt találkozik a volt szovjet területen elterjedt 1520 mm-es széles nyomtávú, valamint a
normál nyomtávú vasúti hálózat. A nemzetközi jelentőségű vasúti fővonal a TEN-T core
passengers network (törzshálózat) és a RFC6, Mediterranean szállítási folyosó része.
A 100-as számú vasútvonal Budapest-Nyugati pu. – Tuzsér szakasza kétvágányú, onnantól
egyvágányú, Budapest-Nyugati pu. – Záhony között villamosított, a Záhony – Záhony
országhatár szakasz dízelvontatású. Az engedélyezett sebesség Budapest-Nyugati pu. –
Kőbánya-Kispest között 80 km/h, Kőbánya-Kispest – Záhony között 120 km/h, Záhony és Záhony
országhatár között pedig 100 km/h. Az engedélyezett tengelyterhelés 21,0 t (kivéve a KőbányaKispest – Vecsés és az Albertirsa – Szolnok szakaszokon, ahol 22,5 t), a vonalra engedélyezett
vonathossz 750 m (kivéve a Szajol – Püspökladány szakaszt, ahol csak 700 m).
A vonal Kőbánya-Kispest (kiz.) – Szolnok (kiz.) között nagyrészt átépült (egyes állomásközök
kimaradtak a teljes felújításból), a GSM-R rendszer és a rá épülő ETCS L2 rendszer kiépítése
jelenleg zajlik, ezek átadása után a sebesség felemelhető lesz Albertirsa – Cegléd között
140 km/h-ra, Cegléd – Szolnok között 160 km/h-ra. Szajol állomás átépült. A Szolnok (kiz.) –
Szajol (kiz.) és a Szajol (kiz.) – Püspökladány (bez.) szakasz (ahol Karcag is található) teljes
átépítése 160 km/h-ra és 22,5 t tengelyterhelésre, és 750 m-es vonathosszra jelenleg is folyik,
párhuzamosan a GSM-R és az ETCS L2 telepítésével. A felújítás részeként Karcag állomás is
teljes átépítésre került. A vonal további fejlesztése várható a 2014-2020 közötti EU költségvetési
ciklusban Püspökladány és Debrecen között, illetve a teljes 100-as vonalon GSM-R rendszer
kiépítése.
A „nem a transz-európai vasúti árufuvarozási hálózat részét képező országos törzshálózati vasúti
pálya” besorolású, 103-as számú vasútvonal a fent bemutatott 100-as számú vasútvonalat és a
108-as számú Debrecen – Füzesabony vasútvonalat köti össze észak-déli irányban. A
vasútvonal funkciója a helyi áru és utasforgalom lebonyolítása.
A 103-as számú vasútvonal végig egyvágányú, dízel vontatású, az engedélyezett sebesség
60 km/h, az engedélyezett tengelyterhelés 20 t, a vonalon közlekedtethető vonathossz 500 m, a
vonalon vonatbefolyásolás nincs kiépítve.
Karcagon egy vasútállomás (Karcagállomás), egy megállóhely (Karcag-Vásártér) és egy
megállóhely-sajátcélú vágány kiágazás (Karcag-Ipartelep) található, az utóbbi kettő szolgálati
hely a 103-as számú vasútvonalon helyezkedik el, míg Karcag állomást mindkét vasútvonal érinti.

Vasúti szolgáltatás

Karcag állomáson egy átlagos munkanapon a 2014/2015. évi menetrend alapján
48 személyszállító vonat áll meg. Az EC és IC vonatok közül az állomáson csak a BudapestKeleti pu. – Püspökladány – Brassó (Brasov) viszonylatú nemzetközi IC vonatok állnak meg (napi
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2 pár vonat), a többi ilyen kategóriájú vonat áthalad az állomáson (ezen vonatok szolnoki, vagy
debreceni átszállással érhetők el). A sebes- és személyvonatok mind megállnak az állomáson,
illetve a 103-as számú vasútvonalon közlekedő 2 pár Karcag – Tiszafüred viszonylatú
személyvonat végállomása Karcag állomás. A sebesvonatok 2 órás ütemben közlekednek
Budapest-Nyugati pu. és Záhony között (a reggeli és esti időszakban egyes vonatok csak
Budapest-Nyugati pu. és Debrecen, illetve Nyíregyháza között közlekednek). A személyvonatok
is napközben kétórás ütemben járnak, nagy részük Cegléd és Záhony között, de egyes vonatok
csak Püspökladányig, Debrecenig, illetve Nyíregyházáig közlekednek, az ellenkező irányban
pedig Szolnokig (illetve néhány vonat egészen Budapest-Nyugati pályaudvarig közlekedik). A
103-as számú vasútvonalon napi 2 pár Karcag – Tiszafüred viszonylatú személyvonat
közlekedik. Karcag-Ipatelepen személyszállító vonatok már nem állnak meg.
A 100-as vonal vonatai kiváló összeköttetést biztosítanak a megyeszékhely, Szolnok, illetve a
Főváros felé, továbbá pl. Debrecenbe, Nyíregyházára. Szolnokra a menetidő 19-25 perc,
Budapestre (Budapest-Nyugati pályaudvarra) 99-127 perc, Debrecenbe 79-83 perc.
Kunmadarasra a menetidő 26 perc, Tiszafüredre 1 óra, a járatsűrűség viszont rendkívül alacsony
(napi 2 pár vonat).
Karcag vasútállomás jelentős utasforgalommal rendelkezik, ezen kívül a 100-as számú
vasútvonal az egyik legjelentősebb teherforgalmú vonal az országban.
1.15.5.2.1 Karcag állomás
Karcag vasútállomás korlátlan utas- és áruforgalomra berendezett elágazó állomás a 100-as
számú vasútvonal Kisújszállás (16,4 km) és Püspökladány (15,4 km) állomásai között, BudapestNyugati pályaudvartól 163,3 km-re.
Elhelyezkedése,
megközelíthetősége

Karcag állomás Karcag déli szélén helyezkedik el, lakott területek és ipari területek között.
Megközelíteni a település központja és a 4. sz. főút felől is a 4206. j. Karcag – Füzesgyarmat
összekötő úton át és a belőle kiágazó 34302. j. állomáshoz vezető úton át lehet, de gyalogos
aluljárón át megközelíthető a vasúttól délre fekvő területekről is.

Kereskedelmi
létesítmények

Karcag állomáson nyílt rakodó, oldalrakodó és raktár található. A nyílt rakodó burkolt és
kivilágított. Továbbá az állomásból sajátcélú vágány is kiágazik.

Utasforgalmi
létesítmények

Az átépítés során az állomási előtéren (településközpont felőli oldal) korszerű P+R és B+R
parkoló létesült, valamint autóbusz megállók.
Az állomáson korszerű, széles, sk+55 cm magasságú, akadálymentes, térkő burkolatú peronok
épültek, melyek aluljárón át közelíthetők meg.
A felvételi épületben van pénztár, váróterem, illetve WC, az állomáson korszerű hangos és
vizuális utastájékoztatás került telepítésre.

Problémák

Az állomás nemrég került felújításra, az új kerékpárparkoló kapacitása azonban nem elégséges.
1.15.5.2.2 Karcag-Vásártér megállóhely

Elhelyezkedése,
megközelíthetősége
Utasforgalmi
létesítmények

A szolgálati hely Karcag észak-nyugati szélén, lakóterületek, ipari területek, szabadidős- és
zöldterületek között található. Megközelíteni a 3401. j. Karcag – Kunmadaras összekötő útról és a
belőle kiágazó 34301. j. állomáshoz vezető úton át lehet.
A megállóhely előtt rossz állapotú személygépjármű parkoló található, kerékpártámasz és
buszmegálló nincs.
A megállóhelyen balesetveszélyes, alacsony, sk+0 magasságú, nem akadálymentes,
kavicsburkolatú peron található, mely szintben közelíthető meg.
Jegypénztár, WC, korszerű utastájékoztatás nincs, esőbeálló van.
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A megállóhelyen az utasforgalmi és utastájékoztatási létesítmények színvonala alacsony.
1.15.5.2.3 Karcag-Ipartelep megállóhely-sajátcélú vágány kiágazás
A szolgálati hely a várostól mintegy 3 km-re észak-nyugatra, a 3401. j. összekötő út mentén
található. A személyszállító vonatok már nem állnak meg itt.
1.15.6 Kerékpáros közlekedés

Forgalom

A városon belül magasnak tekinthető a kerékpárosok részaránya, hagyományosan elterjedt
módja ez a közlekedésnek. Pontos forgalmi adat ugyanakkor a már bemutatott népszámlálási
adatokat leszámítva nem áll rendelkezésre: Karcagon a helyben közlekedők ~50%-a kerékpárral
közlekedik (~4700 fő).

Infrastruktúra

Városok közötti összekötő kerékpáros infrastruktúra a Berekfürdő felé vezető önálló kerékpárút.
A Kisújszállási út mentén vezető önálló kerékpárút Karcag külterületét köti össze a
városközponttal. Karcag környéke lehetséges kerékpáros útvonalakban gazdag, de a szükséges
kiegészítő infrastrukturális elemek hiányosak (táblák, pihenőhelyek, stb.) Szükséges lenne egy
Kunhegyesre vezető kerékpárút megépítése is, a közúti fejlesztéssel összekötve.
A város belterületén a fent említett két szakaszon (Kisújszállási úton a Forint utcáig; Madarasi
úton a körforgalomig) kívül nincs kiépített kerékpáros infrastruktúra, pedig a nagy számú
kerékpárral közlekedő számára ez nagy könnyebbség lenne – leginkább a várost sugárirányban
átszelő főbb utakon és
a városközpont lenne szükség valamilyen kerékpárforgalmi
létesítményre.
A város mellékútjain, lakóutcáiban – ahol az utca burkolatlansága nem okoz problémát rossz
időjárás esetén – megfelelően, jó körülmények között és biztonságosan lehet kerékpározni az
autók által is használt útfelületen, itt kiépített kerékpáros infrastruktúra nincs, de jellemzően nem
is szükséges. Nem jellemzőek a nagyobb városokban gyakori, a kerékpárosok haladását
nehezítő megoldások, mint az egyirányú utcák.
A kerékpárosok magas részarányához képest a kiépített kerékpárparkolók, támaszok száma
alacsony, az üzletek előtt jellemzően néhány kerékpár letámasztására alkalmas, általában régi
fajta (nem az útügyi műszaki előírás és az EU pályázati előírások szerinti, hanem csak a kereket
megtámasztó) tárolóhely található. B+R jellegű kerékpárparkoló a vasútállomásnál és az új
buszpályaudvarnál található. Utóbbi helyszínen a kialakítás megfelelő, de a modern parkoló
kapacitás elégtelen az igényekhez képest – így a régimódi kialakítású támaszok is használatban
vannak még.

Elavult kialakítású kerékpárparkoló az autóbusz-állomáson.
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Modern, megfelelő kialakítású kerékpárparkoló a vasútállomáson
1.15.7 Gyalogos közlekedés

A városban a kiépített gyalogjárdák összes hossza közel 131 km. Jellemzően a külső
lakóterületeken jellemzők hiányosságok e tekintetben, a belvárosban, ahol a gyalogos forgalom a
legerősebb és leginkább koncentrált, az infrastruktúra jó feltételeket biztosít a gyalogosoknak. Az
Önkormányzat fontos feladatának tartja a közútfejlesztések mellett a járdahálózat további
fejlesztését, rekonstrukcióját is. Fontos lenne továbbá a városközponti rész forgalomcsillapítása,
a gyalogos közlekedés fejlesztése.
A főutakon is elsősorban a városközpont környékén mondhatók kedvezőbbnek a feltételek, itt a
csomópontok, keresztutcák környékén jellemzően létesült kijelölt gyalogátkelőhely, ezeken a
szakaszokon a közvilágítás is megoldott. Középsziget építésére vagy hasonló, a gépjármű
vezetők figyelmét felhívó forgalomtechnikai megoldás bevezetésére ugyanakkor nem nagyon van
példa, a forgalmasabb útszakaszokon részletesebb vizsgálatok alapján indokolt lehet ilyen
fejlesztések megvalósítása (pl. fontosabb buszmegállók, iskolák környékén).
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1.16 Közművek állapota és energiahatékonyság
1.16.1 Víziközművek

Karcag területén a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. végzi a vízellátási és csatornázási
feladatokat.
1.16.1.1 Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó, ipari, tűzoltó, öntözővíz és termálvíz
hasznosítás)

Ivóvíz, vízbázis

A 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet értelmében az ivóvízminőségű, az ásvány- és
gyógyvízhasznosítást szolgáló igénybe vett, vagy távlati hasznosítást szolgáló közcélú vízbázisok
esetén, ahol a védőidomnak van felszíni metszete, akkor védőidomot, védőövezetet kell kijelölni.
Minden más esetben a védőidom, védőterület kijelölhető.
A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 74489/2012 iktatószámú határozatban elvi vízjogi engedélyt adott Karcag ivóvízminőség javító
program II. ütem II/2 előkészítési szakasza c. kérelme alapján.
18. ábra Karcag vízmű védőterületének felszíni vetülete

Forrás: KÖTI-KÖVIZIG

Hévízkészlet

Vízföldtani
érintettség

Karcag térségében kedvező a termálvíz beszerzési lehetősége. A termálkút kommunális célra,
fürdő ellátásra kerül hasznosításra. 3 db hévízkút található a városban. A déli részen 604 m
mélységű, le van zárva, nem hasznosítják. A város északi részén 600 m-es Nagyvénkerti és a
fürdő melletti 1446 m-es, mindkettő vizét a strand hasznosítja. A víz hőmérséklete 78°C. A város
az ivóvizet fúrt kutakból nyeri.8
Karcag város területe (külterülettel) az sp.2.9.2 és a p.2.9.2 Jászság, Nagykunság nevű sekély
porózus és porózus víztesten, valamint a pt.2.2 Észak-Alföld, pt.2.3 Délkelet-Alföld és pt.2.4
Északkelet-Alföld nevű porózus termál víztesten található. Az sp2.9.2 víztest mennyiségi állapota:
Forrás: Karcag város településrendezési tervének alátámasztó munkarészei EX! Építésziroda Kft. 20012013
8
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jó/nem jó határán, a p.2.9.2 víztest állapota: jó, a pt.2.2 víztest mennyiségi állapota: gyenge,
oka: vízszint-süllyedés.
Ivóvízellátás

Karcagon 2015. szeptember végén zárul a „Karcag-Kenderes Ivóvízminőség-javító” projekt
(KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0034), melynek keretében megvalósuló műszaki megoldás saját
vízbázisra alapozott úgynevezett önálló megoldás, azaz a helyben, kutakkal felszínre hozott
rétegvíz, nyersvíz előírás szerinti állapotba hozatala történik meg. A projekt Karcagon a
vízkezelési technológia fejlesztését foglalja magában.
Mindezek következtében a vízellátás a településen zavartalannak mondható. A kutak állapota
megfelelő a vízellátás biztonságos.
2013-ban a vízfelhasználás adatai a következők voltak:9
Ivóvíz felhasználási hely10: 7835 db lakossági + 732 db közterületi
az értékesített ivóvíz mennyisége: 488 626 m3 lakossági + 193 599 m3 közterületi
a kutakból kitermelt víz mennyisége: 1 237 552 m3
hálózatra menő víz mennyisége: 1 234 352 m3
értékesített víz mennyisége: 682 225 m3
19. ábra A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások számának változása a teljes
lakásállományhoz viszonyítva

Forrás: KSH, 2013.

A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya a 2001-2013 időszakban
folyamatosan növekvő tendencia mellett közelít a teljes ellátottság felé. A jelenlegi ivóvíz
ellátottság aránya a teljes lakásállományhoz viszonyítva 98%-os.

9

Forrás: http://www.trvzrt.hu
KÖTIVIZIG által megadott adat

10
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20. ábra A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya a járási, a megyei és
az országos átlaghoz viszonyítva

Forrás: KSH, 2013.

Míg a 2001-2009 időszakban a közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekötött lakások aránya jóval
elmaradt a járási, a megyei és az országos átlagtól is, addig 2010-től kezdődően egy jelentős
növekedés figyelhető meg. 2013-ban már az ellátottság mértéke meghaladja a járási, a megyei
és az országos átlagot is.
1.16.1.2 Szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés; felszíni vízrendezés

Karcag területén a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. végzi a vízellátási és csatornázási
feladatokat.
Szennyvízgyűjtő
hálózat

A szennyvízelvezetési szolgáltatás és tisztítás folyamatos volt a városban. Karcag város
szennyvize közvetlenül a karcagi szennyvíz hálózaton keresztül a karcagi szennyvíztisztítóba
kerül.
A szennyvíz-gyűjtőhálózat jellemző adatai 2013-ban a következők voltak:11
szennyvíz kibocsátási hely: 5462 db lakossági + 596 db közterületi
az értékesített, közcsatornán begyűjtött szennyvíz mennyisége: 359 573 m3
lakossági + 141 925 m3 közterületi
közcsatornán érkező szennyvíz mennyisége: 992 706 m3
2014-ben a szennyvízhálózat hossza 120,6 km volt, melyből bekötővezeték mintegy 36 km tett ki.

11

forrás: http://www.trvzrt.hu
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21. ábra A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt lakások számának változása a
teljes lakásállományhoz viszonyítva

Forrás: KSH, 2013.

A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt lakások számáról elmondható, hogy
folyamatosan emelkedő, ám ellaposodó tendenciát mutatva tart a teljes lakásállomány
számához. A jelenlegi ellátottság 67%.
22. ábra A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt lakások aránya

Forrás: KSH, 2013.

A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt lakások arányáról elmondható, hogy
folyamatosan emelkedő tendencia mellett a 2001-2013 időszakban az országos és a megyei
átlag alatt van az ellátottság mértéke, attól függetlenül, hogy a járási szinthez képest magasabb
ez a mutató.
Szennyvíztelep

A város szennyvizét feldolgozó tisztítótelep jelenlegi kapacitása 4000 m3/nap, 2666 LE, (jelenlegi
terhelése 16 138 LE) a tisztított szennyvíz mennyisége 881 000 m3/év. Az alkalmazott tisztítási
technológia biológiai, amely nitrogén és foszfor eltávolítási fokozatot is tartalmaz, illetve
mechanikai.

Szennyvízkibocsátás

A csatornahálózaton összegyűjtött szennyvizek tisztítás után általában felszíni víz befogadóba
kerülnek. A tisztított szennyvizek biológiailag bontható szervesanyagot, növényi tápanyagokat és
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kisebb mennyiségben előforduló egyéb anyagokat (nehezen bontható szerves vegyületeket,
sókat, fémeket, esetenként toxikus vagy hormonháztartást befolyásoló anyagok) is tartalmaznak.
A szerves- és tápanyagok vonatkozásában a felszíni vizek közvetlen terhelését legnagyobb
arányban a kommunális szennyvízbevezetések okozzák. A vízi ökoszisztémák ezeket az
anyagokat általában a terhelés nagyságától és a befogadó vízhozama által biztosított hígulás
mértékétől függően képesek tolerálni.
A kommunális szennyvizek kibocsátása a Karcag Szennyvíztisztító Telepen történt tisztítást
követően a Karcag I. csatorna elsődleges befogadóba történik, majd onnan Karcagi I. főcsatorna
befogadóba, melyre a kibocsátott víznek a hatása „nem jelentősként" lett jelölve a
Vízgyűjtőgazdálkodási Tervben.
Ipari szennyvízkibocsátás jelen területen nincs. [Forrás: Vízgyűjtőgazdálkodási Terv]
Csapadékelvezetés

A város belterületének belvízelvezetése kellő kapacitású belvízelvezető művekkel van megoldva,
melyek csatlakoznak a külterületi belvízelvezető csatornarendszerekhez. A városi belvízelvezetés
szempontjából legfontosabb főcsatorna a karcagi I. sz. belvíz főcsatorna, mely a város K-i részén
helyezkedik el. Ez a csatorna Karcag város 90 %-áról gyűjti össze a csapadékvizet. A csatorna
közvetlenül fogadja az I-II-III. öblözetek csapadékvizét és közvetve a IV. öblözet vizét a Füredi út
menti csatornán keresztül. Az V. öblözet vizét az I-4 belvízelvezető csatorna fogadja, mely a
téglagyári tó mellett vezeti el az összegyűjtött csapadékvizet az I. sz. belvíz főcsatornába. Az I.
számú belvíz főcsatorna a Közép Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében van, míg az I-4
számú és a Füredi út menti belvízelvezető csatorna a Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulat
kezelésében van. A város belterülete 84,0 – 87,5 mBf. magasságok között helyezkedik el. Karcag
város belterületét I-V. öblözetben lévő fő, fő-mellékgyűjtő és utcai árkok, műtárgyak, tározók
védik a belvízveszélytől, mely rendszerek az összegyűjtött csapadékvizet továbbítják a befogadó
főcsatornákba. Jelentősebb, hirtelen lehulló nagymennyiségű csapadékvíz felesleg tárolását –
melyet a főcsatornák nem tudnak hirtelen befogadni – a város különböző részein meglévő
természetes kialakítású víztározók biztosítják. Legfontosabb tározó az úgynevezett Bikás tó, vagy
más néven Malmi tó, mely a város DNy-i részén található az I. öblözetben, ahol az öblözet kb.
felén összegyűjtött csapadékvizet fogadja, illetve átmenetileg tárolja. A tározó vége az öblözet 10-0-s főgyűjtő csatornájába van bekötve, ahol egy tiltó szabályozásával lehet befolyásolni a
tározó vízszintjét. A Bikás tavon kívül a város Ny-i részén a Liliom - Liget vasúti töltés által
határolt területen a K-i részen a Telep - Püspökladányi utcák mellett, É-i részen a Kungát és
Napsugár utcánál, valamint a ÉK-i részen a Kuthen-Kápolna utcák térségében is találhatók
természetes tározók, melyeknek kiépítettségi szintje és vízkormányzási lehetőségei hiányosak.12.
1.16.2 Energia
1.16.2.1 Energiagazdálkodás és energiaellátás

Karcagon a vezetékes gázszolgáltatást TIGÁZ Zrt. biztosítja. A szolgáltatás városra vetített
jellemzői:
A háztartási gázfogyasztók száma 2013-ban 6383 db volt.
A háztartások részére szolgáltatott gáz mennyisége 2013-ban 68 492 000 m3 volt.
Az összes gázfogyasztók száma 2013-ban 6956 db volt.
Az összes gázcsőhálózat hossza 2013-ban 130,1 km volt.
Karcagon a villamos energiát az E.ON Energiaszolgáltató Kft. biztosítja. A szolgáltatás városra
vetített jellemzői:
A háztartási villamos energia fogyasztók száma 2013-ban 8958 db volt.
12

Forrás: www.karcag.hu
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A háztartások részére szolgáltatott villamos energia 2013-ban 18 548 ezer kWh
volt.
A villamos energia fogyasztók száma 2013-ban 9668 db volt.
A szolgáltatott összes villamos energia 2013-ban 67 221 ezer kWh volt.
A kisfeszültségű villamoselosztó-hálózat hossza 2013-ban 155,6 km volt. Karcagon nincs
távfűtés.
1.16.2.2 Megújuló
energiaforrások
alkalmazása,
energiagazdálkodás lehetőségei

Szoláris energia

a

környezettudatos

Magyarországon a napsugárzás légkör feletti 1352 W/m2 intenzitásából - a felhőzet
következtében beálló veszteségeket követően - 137 W/m2 fajlagos teljesítménnyel lehet
számolni. Az éves átlaghoz képest igen nagy az évszakonkénti ingadozás: decemberben 32
W/m2, júliusban 238 W/m2, ami több mint hétszeres különbséget jelent.
Egyéb megújuló energia hasznosítására jelenleg nincs lehetőség.
1.16.2.3 Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése

Karcagon a Madarász Imre Egyesített Óvodában szerelte be az E.ON Hungária azt a
napelemtáblát, melyet a Balaton Sound-on meghirdetett játékkal, és az azt követő szavazás
révén nyert el az intézmény.13
A Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola energetikai fejlesztés
révén fűtéskorszerűsítésen ment keresztül, melynek keretén belül napelemeket helyeztek el az
épület tetőszerkezetén. A napelemes rendszer főbb jellemzői a következők: Napenergiából
napelemekkel nyert villamos energiát 120 db KYOCERA KD 245GH- 2PB 245Wp napelem
szolgáltatja. Ezeket 2X3 sorban, 20-at felfűzve (2X3 string) kell elhelyezni a 42º meredekségű
tetőn 42º-os dőlés-szöget biztosító tartókra szerelve. A 12X20 db napelem a második emeleten
az emeleti elosztó mellett elhelyezett 1db KACO-POWADOR 36 TL 3 3 fázisú 32340-35280 Wp
teljesítményű inverterre kell kötni 2x1x6 mm2 SOLAR SMART vezetékkel. Az inverterekről AC
váltakozó áramú oldaláról egy-egy túlfeszültség levezető beiktatásával a helyiségben elhelyezett
elosztón keresztül a termelt villamos energia 4x10 mm2 NYY vezetékkel jut a létesítmény
hálózatára, illetve innen kapnak jelet az inverterek a külső hálózat állapotáról. Az inverter 1 db
3P50A „C” lomha kismegszakítón keresztül csatlakozik az elosztóhoz a szükséges egyen és
váltóáramú körökbe beépített túlfeszültség levezetők beiktatásával. A meteorológiai adatok
alapján 1kWp napelem éves szinten ~1100 kWh/év villamos energiát termel. A beépítendő
6x20x245 Wp = 29400 Wp, azaz 29,4 kWp teljesítményű napelemek így éves szinten 29,4
kWpx1100 kWh/év = 32340 kWh/év energiát termel. Mivel a napelemek nem a magyarországi
optimális 43º fokos szögben kerül elhelyezésre ezért a tényleges áramtermelés értéke 99%-os a
42º dőlésszög miatt: 0.99x32,34 Wh/év = 32016,6 kWh/év (a jelenlegi fogyasztás 47611 kWh/év).
1.16.3 Elektronikus hírközlés

Egy térség üzleti környezet fejlettségét és potenciálját jellemzi az üzleti jellegű Információ
Technológiai (IT) rendszerek és alkalmazások elérhetőségének mértéke is. Karcag városban
elérhető kommunikációs hálózatok megfelelnek a modern IT alkalmazási feltételeinek.
Az elektronikus hírközlési infrastruktúra lehet:
távközlési ellátás
műsorszórás, kábel tv ellátás
13

Forrás: http://www.alternativenergia.hu/napelem-latja-el-arammal-a-karcagi-ovit/65085
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A szolgáltatás felügyelője a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH), melynek Debreceni területi
Igazgatósághoz tartozik Karcag.
Kábeltelevíziós
hálózat

Karcag kiépített kábeltelevízió hálózat üzemel. 2015-ben 4 szolgáltató kínál kábeltelevíziós
előfizetést (UPC, DIGI, Magyar Telekom, Invitel). 2013-ban 2871db lakás volt a hálózatra kötve.14
23. ábra A kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások számának változása a teljes
lakásállományhoz viszonyítva

Forrás: KSH, 2013.

A kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások számának arányáról a teljes lakásállományhoz
viszonyítva elmondható, hogy folyamatosan változik, jelenleg 35%-os szinten állt be. Ez az arány
ugyan az országos átlagtól elmarad, azonban a megyei és a járási arányoknál magasabb.
Internet-előfizetés

Karcag internet hálózata üzemel, annak kiterjedtségéről a következő mondható el:15
internet előfizetések száma: 3649 db
Internet-előfizetések kapcsolt vonalon (modem, dial-up) vagy ISDN-en: 10 db
Internet-előfizetések xDSL hálózaton: 2075 db
Internet-előfizetések kábeltelevízió-hálózaton (db): 1292
Internet-előfizetések vezeték nélküli hálózaton (mobil internet nélkül): 89 db
Internet-előfizetések egyéb kapcsolaton keresztül (LAN, bérelt vonal, stb.): 3 db
A következő szolgáltatók nyújtanak internet előfizetést: Invitel, Magyar Telekom, DIGI, UPC

Telefonhasználat

Karcagon kiépített telefon hálózata üzemel. 2013-ban 4353 db egyéni analóg távbeszélő
fővonalat (lakásfővonalat) regisztráltak.16Jelenleg a következő szolgáltatók nyújtanak telefon
előfizetést a körzetben: Amtel, Magyar Telekom, Invitel, Externet

Forrás: KSH, 2013.
Forrás: KSH, 2013
16 Forrás: KSH, 2013.
14
15
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1.17 Térségi és települési környezetvédelem
1.17.1 Talaj

A sík tájrészek elhagyott folyómedreinek, holtágainak mélyedéseit iszapos-agyagos üledékek és
lösziszap tölti fel, amelyek legalább 30% agyagot és 5–10% karbonátot tartalmaznak. A tájban 9
talajtípus fordul elő. Az alföldi mészlepedékes (12%) és a réti csernozjom talajok (34%) vályog és
agyagos vályog mechanikai összetételű változatai a 90–120 (int.) földminőségi kategóriák között
váltakoznak. A csernozjom talajoknak felszíntől karbonátos és kilúgozott változata is előfordul. A
mélyben sós (4%), és a mélyben szolonyeces réti csernozjom (2%) talajok termékenységi
besorolása a 45–70 (int.) földminőségi kategória. A talajvízhatás alatt álló mélyebb fekvésű
területek kiterjedt (15%) talajtípusát az agyag vagy agyagos vályog mechanikai összetételű réti
talajok és a fiatalabb, kisebb humusztartalmú réti öntéstalajok (3%) képviselik. A réti talajok
termékenységi besorolása a szervesanyag-tartalomban meglevő különbségek ellenére jobbára a
35–50 (int.) földminőségi kategória. A réti talajok csökkent termékenységét az erősen savanyú
kémhatás okozza, ami meszezéssel javítható. A tájban számottevő (30%) a szikes talajok
mennyisége, amely a réti szolonyec (9%), a sztyepesedő réti szolonyec (8%) és a szolonyeces
réti talajokból (13%) tevődik össze. A táj csernozjom talajokhoz köthető kedvező mezőgazdasági
potenciálja a szántóföldi növénytermesztést teszi lehetővé, különösen ott, ahol az öntözés is
lehetséges, ugyanis a táj száraz, gyér lefolyású és erősen vízhiányos. A talajok mezőgazdasági
potenciálja a szikes talajok meliorációjával és a réti talajok meszezésével növelhető.17
1.17.2 Felszíni és felszín alatti vizek
1.17.2.1 Felszíni vizek

Vízfolyások, tavak

Karcag város egész közigazgatási területe két vízfolyás, a Tisza folyó és Hortobágy-Berettyó
főcsatorna árterében helyezkedik el. Árvízvédelmet a Tisza bal parti és a Hortobágy-Berettyó
jobb parti árvízvédelmi töltései nyújtanak. A város közigazgatási területén belül (külterületén)
található nagyobb vízfolyások:18
1. Hortobágy-Berettyó főcsatorna a város K-i részén,
2. Németéri főcsatorna a város É-i részén,
3. Villogó főcsatorna a város DNy-i részén található.

Érintett
belvízrendszer

Karcag város egész közigazgatási területe két vízfolyás, a Tisza folyó és a Hortobágy-Berettyó
árterében helyezkedik el, a 2-18 Nagykunság vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegység
területén. A tervezett módosítás a Karcagi- I főcsatorna (AEP638) kijelölt víztest vízgyűjtőterületét
érinti. Befogadó a Hortobágy-Berettyó, a jp 10+850 szelvényében, ahol gravitációs bevezetés
mellett, 5,4 m3/s a Sebeséri szivattyútelep kapacitása. A város területe 84,0 – 87,5 mBf
magasságok között helyezkedik el, 5 öblözetre tagolva a csapadékvíz, belvíz elvezetése
szempontjából.19
1.17.2.2 Felszín alatti vizek

Felszín alatti vizek
érzékenysége

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról
szóló 27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján Karcag az érzékeny felszín alatti
vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik.

Forrás: Magyarország kistájainak katasztere 175-178. o.
Forrás: http://www.tivizig.hu/arvizvedelmi_rendszer_bemutatasa
19 www.vizeink.hu
17
18
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A talajvíz mélysége Fegyvernektől D-re Mezőtúr–Mesterszállásig 6 m alatt van, Karcag–
Kisújszállás–Túrkeve körzetében 2–4 m között, máshol 4–6 m között. A talajvíz szintje az elmúlt
évtizedekben érezhetően emelkedett. Mennyisége sehol sem jelentős. Kémiai jellege
Fegyvernektől K-re, Karcag és Kisújszállás között, de elszórtan máshol is – főleg a Hortobágy–
Berettyó mellékén – nátrium-, máshol kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége
Fegyvernek–Kisújszállás–Mezőtúr között meghaladja a 35 nk°-ot, máshol 15–25 nk° között van.
A szulfáttartalom Mezőtúr–Törökszentmiklós–Karcag között meghaladja a 600 mg/l-t, sőt
Túrkevétől Ny-ra még az 1000 mg/l-t is, másutt 300 mg/l alatt van.20
24. ábra Település és környékének felszín alatti vízszint térképe

Forrás: Magyarország talajvízszint mélység térképe (0-8m)

VGT

A Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek (VGT) tartalmazzák a felmért vízgazdálkodási problémák, a
környezeti célkitűzések és ezen célkitűzések megvalósítására szolgáló intézkedések
összefoglalását. Karcag területe a Jászság-Nagykunság porózus felszín alatti víztesten található
és az erre a víztestre vonatkozóan meghatározott célok és intézkedések teljesítésében érintett.

Felszín alatti
vízbázis

Karcag területén található vízbázisokat az 1.16.1. fejezet mutatja be, a kitermelt víz minőségi
jellemzésével. A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóellátást szolgáló vízlétesítmények
védelméről szóló 123/1997, (VII. 18.) Korm. rendelet 5. számú melléklete tartalmazza a
vonatkozó területhasználati korlátozásokat.
1.17.3 Levegőtisztaság és védelme

A levegő minőségére legjelentősebb hatást a közlekedésből, a lakossági fűtésből és az ipari
tevékenységből származó szennyezések gyakorolják, de nem hanyagolhatók el a különböző
meteorológiai helyzetekben esetlegesen nagyobb távolságról érkező szennyezések sem. A
településeken a fűtési időszakban a nitrogén-oxid (NOx) és a kisméretű szállópor (PM10), nyáron
a felszín közeli ózon szennyezettség jelenthet problémát. A levegő védelméről szóló 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján az ország területét és településeit a légszennyezettség mértéke
alapján a környezetvédelmi és a közegészségügyi hatóság javaslatának figyelembevételével
zónákba kell sorolni. A zónák kijelölésére a légszennyezettségi agglomerációk és zónák
20

Forrás: Magyarország kistájainak katasztere 175-178. o.
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kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendeletben (a továbbiakban: 4/2002. KvVM rendelet)
került sor. A rendelet az egyes zónákban 11 szennyező anyagot értékel, ezekre A, B, C, D, E, F
csoportokba, valamint a talajközeli ózon esetében O-I és O-II csoportokba tipizálja a zónát.21A
4/2002 (X. 7.) KvVM rendeletben Karcag a 10-es jelű (az ország többi területe)
légszennyezettségi zónába tartozik, tehát nem szerepel a kiemelt települések között.
Karcag városa levegőtisztasági szempontból a hasonló méretű településekhez képest viszonylag
kedvező helyzetben van. Ennek legfőbb okai, hogy a 4-es főút elkerüli a várost, az ipari üzemek
jelentős része, ill. az új hulladéklerakó telep az uralkodó szélirányt tekintve szerencsésen
helyezkedik el, nincs jelen tipikusan nagy légszennyezést előidéző iparág. Megfigyelhető
azonban Karcagon is a mezővárosokra jellemző, időszakosan jelentkező nagy por, ill. pollen
terhelés. Szárazabb időszakokban pedig elsősorban a csatornahálózat okozta bűzterhelés
zavaró (itt főleg a szennyvíztisztító előtti 1-es csatornára gondolunk). Előbbi esetben a
növényzettel fedett területek arányának növelése, utóbbiban a műszaki felülvizsgálat, esetleges
rendszeres tisztítás (öblítés) lehet a megoldás.22
1.17.4 Zaj, és rezgésterhelés

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVMEüM együttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az üzemi és szabadidős létesítményektől
származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területeken.
36. táblázat Környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek
Sorszám

Zajtól védendő terület

Határérték (LTH) az LAM
megítélési szintre* (dB)
NAPPAL06ÉJJEL 2222 ÓRA
06 ÓRA

1.

Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi
területek

45

35

2.

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű
beépítésű), különleges területek közül az oktatási
létesítmények területe, a temetők, a zöldterület

50

40

3.

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület

55

45

4.

Gazdasági terület

60

50

Forrás: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet

A levegőtisztaság-védelmi fejezetben említett kedvező körülmények túlnyomórészt e
vonatkozásban is fennállnak. Így globális, nagyobb volumenű problémáról nem beszélhetünk.
Néhány kiemelkedő, ill. permanensen jelentkező probléma:
a buszállomás környékén többször is határérték-túllépést mértek (ez érinti a legtöbb
lakost),
Kunsped Kft. telephelye (Barátság parknál, a strand szomszédságában)
Agrospirnt Kft. telephelye (Püspökladányi út – Penny Markettel szemben)
A vendéglátó-ipari létesítmények megfelelően helyezkednek el a településen, az általuk
kibocsátott zaj nem zavarja a lakosság nyugalmát. A kiskereskedelmi egységek száma és
nagyságrendje szintén nem veszélyezteti a zaj,- rezgés–és légszennyezettségi értékeket. A
lakosság által ilyen jellegű számottevő környezeti hatásokkal nem kell számolni.

Forrás: A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékességi
területének állapota, 2011
22 Forrás: A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás komplex területfejlesztési koncepciója, stratégiai és
operatív programja
21
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1.17.5 Sugárzás védelem

Településen nagyfeszültségű távvezeték és mobiltelefon torony csak a lakott területtől távol
található. Új mobiltelefon tornyok létesítésére alkalmas helyeket az érvényes rendezési terv
rögzíti.
Karcag Paks atomerőmű 300 km-es Élelmiszer-fogyasztási Korlátozások Óvintézkedési Zónája
(ÉÓZ) területére esik.
Karcag Mochovce, Bohunice atomerőművek 300 km-es Élelmiszer-fogyasztási Korlátozások
Óvintézkedési Zónáján (ÉÓZ) kívüli területére esik.
Karcag a Paks Atomerőmű 30 km-es Sürgős Óvintézkedési Zónáján (SÓZ) kívüli területére esik.
A légkörben található sugárzó anyagok terjedésének követésére hazánkban egy országos
sugárzásfigyelő rendszer épült ki. A rendszer legfontosabb része a több mint 130 mérőállomásból
álló hálózat. Ezek a szabad téren álló állomások olyan műszerekkel vannak felszerelve, amelyek
folyamatosan mérik a szabadtéri sugárzás: az óránkénti dózis, azaz a dózisteljesítmény értékét.
Karcag területén sugárzásmérő pont nem található. A legközelebbi mérőpont Kisújszállás
területén található, melynek utolsó mért adata a következő:
Dátum: 2015. február 19 - 21:06:00 / Helyszín: Kisújszállás - Mért érték: 97 nSV/h23
1.17.6 Hulladékkezelés

Karcag a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás tagja. Karcagon a Nagykunsági
Környezetvédelmi Területfejlesztési és Szolgáltató Kft. feladata a települési szilárdhulladék
összegyűjtése, rendszeres elszállítása és ártalommentes elhelyezése.
Hulladékgazdálkodás

Karcag Kistérség hulladéklerakóinak rekultivációs programja (KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0002)
keretében Karcag, Kisújszállás, Berekfürdő és Kunmadaras településeken szeméttelep
rekultivációja történt meg. A befejezett projekt az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott
1 369 802 267 Ft támogatási összegből valósult meg.
A településről összesen elszállított szilárdhulladék mennyisége a KSH adatszolgáltatása alapján
2013-ban 5446,1 t volt, melyből a lakosságtól elszállított hulladék mennyisége 5015,2 t volt.
25. ábra A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya

Forrás: KSH, 2013.
23

Forrás: http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=monitor_nbiek_terkep
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A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya a 2006-2012 időtartamban szinte
folyamatosan csökkent. Jelenleg 78%-on áll ez a mutató. A hulladékgyűjtésbe bevont lakások
aránya az elmúlt években sem volt a tágabb környezethez képest jó helyzetben, azonban 2012ben kimondottan elmarad az országos és a megyei átlagtól.
Közszolgáltató

Karcagon a Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. feladata a
települési szilárdhulladék összegyűjtése, rendszeres elszállítása és ártalommentes elhelyezése.
A közszolgáltató még 5 településen végzi a hulladékszállítást, hulladékkezelést. Az elhelyezési
(ártalmatlanítási) tevékenység a Karcagi Szilárdhulladék-lerakó telepen történik.

Szelektív
hulladékgyűjtés

A városban szelektív hulladékgyűjtés van. Ennek keretében a szolgáltató végzi a város területén
található szelektív hulladékgyűjtő szigeteken gyűjtött hasznosítható hulladékok utóválogatását,
hasznosításra történő átadását, valamint végez házhoz menő hulladékgyűjtést is. A szelektíven
gyűjtött hulladékok fajtája: műanyag, üveg és papír. Karcagon 17 gyűjtősziget üzemel. A
gyűjtőszigeteken PET palackot, papírt, fehér üveget és színes üveget gyűjtenek arra alkalmas és
megfelelő edényzetben.
A településről elszállított szelektív hulladék mennyisége a KSH adatszolgáltatása alapján 2012ban 34,6 t volt.
26. ábra A szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya

Forrás: KSH, 2013.

A szelektív gyűjtésbe bevont lakások aránya szintén csökkenő tendenciát mutatva, 78%-on áll.
Ez a mutató mind az országos, mind a megyei átlagot jóval meghaladja.
Állati eredetű
hulladékok

A településen állati eredetű hulladékok gyűjtését és átmeneti tárolását biztosító létesítmény
működik (Gyepmesteri telep). A településről az állati eredetű hulladék elszállítását és
ártalmatlanítását az ATEV Zrt. végzi.

Folyékony hulladék

A település szennyvízelvezetésével kapcsolatos információkat az 1.16.2 fejezet tartalmazza.
Karcagon a folyékony hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátását a Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt. látja el.
A települési folyékony hulladék ártalommentes elhelyezése a karcagi szennyvíztisztító telepen
(02151 hrsz.) történik. A Szolgáltató által elszállított települési folyékony hulladék leürítési helye
Karcag város szennyvíztisztító telepének vízjogi engedélyben megnevezett "szippantott
szennyvíz-fogadó műtárgya".
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1.17.7 Vizuális környezetterhelés

Karcag város külterületén található a Karcagi Ipar Park, vizuális környezetterhelést okoz.
A karcagi laktanyában barnamezős beruházások vannak, meglévő épületeket és infrastruktúrát
használnak fel, melyek vizuális környezetterhelést okoznak.
Karcag területén 4 db kőolaj és földgáz kitermelő bánya működik a város közigazgatási területén
belül, mely vizuális környezetterhelést okoz. A bányákat részletesen ismertetjük az 1.19.
fejezetben.
1.17.8 Árvízvédelem

Karcag város egész közigazgatási területe két vízfolyás, a Tisza folyó és a HortobágyBerettyóárterében helyezkedik el, a 2-18 Nagykunság vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegység
területén.
Karcag árvízi szempontból közepesen veszélyeztetett területen helyezkedik el.
1.17.9 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák

A fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák az alábbiak:
csatornabekötés nélküli helytelen szennyvízelhelyezésből (lakossági szinten) eredő
környezetterhelés
illegális hulladéklerakás
közlekedési utak forgalomnövekedéséből származó zaj- és légszennyezés
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1.18 Katasztrófavédelem
1.18.1 Építésföldtani korlátok
1.18.1.1 Alábányászott területek, barlangok és pincék területei

Karcagon alábányászott területek, barlangok és pincék nincsenek.
1.18.1.2 Csúszás, süllyedésveszélyes területek

Karcagon széleróziónak és/vagy vízeróziónak is kitett területek nincsenek. A város adottságaiból
adódóan csúszásveszélyes területek nincsenek.
Az Országos Felszínmozgás Kataszter alapján – Karcagot érintő - nyilvántartott események
nincsenek.
A város területén a domborzati viszonyokból és a tájhasználatból adódóan csúszás- és
süllyedésveszélyes terület nincs.
1.18.1.3 Földrengés veszélyeztetett területek

Magyarországon évente átlagosan 100-120 kisebb földrengés van, mely a lakosság részéről nem
érzékelhető. Kb. évente négy-öt olyan földrengés keletkezik, mely az epicentrum környékén már
jól érzékelhető, de jelentős károkat nem okoz. Jelentős károkat okozó földrengés 15-20 évente
keletkezhet.
16. térkép A földrengések területi eloszlása Magyarországon

Forrás:
www.foldrenges.hu//index.php?option=com_content&view=article&id=94:magyarorszag-foeldrengesveszelyeztetettsege&catid=5:geofizika&Itemid=7

Karcag és közvetlen környezete nem számít földrengésveszélyes területnek, földrengéseket nem
rögzítettek.
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1.18.2 Vízrajzi veszélyeztetettség
1.18.2.1 Árvízveszélyes területek

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló18/2003. (XII.
9.) KvVM-BM együttes rendelet melléklete szerint Karcag B-közepesen veszélyeztetett település.
1.18.2.2 Belvízveszélyes területek

A település belvízrendszerének bemutatását az 1.17.2. fejezet tartalmazza.
A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló18/2003. (XII.
9.) KvVM-BM együttes rendelet melléklete szerint Karcag B-közepesen veszélyeztetett település.
17. térkép: Magyarország belvíz veszélyeztetettségi térképe

Forrás: A magyarországi belvíz-veszélyeztetettségi térkép elkészítésének szakmai, kutatási megalapozása, BELVÍZINFO Projekt (GOP-1.1.1-2008), www.belvizinfo.hu

Az 1.17.2.1 fejezetben foglaltaknak megfelelően a település belvízzel közepesen veszélyeztetett
terület.
1.18.2.3 Mély fekvésű területek

Definíció szerint a mély fekvésű területről a gravitációs vízelvezetés nem lehetséges. A
mélyfekvésű területek helytelen kezelés növelheti a belvízveszély kockázatát. Karcagon
helytelenül beépített mélyfekvésű területről nincs információnk. A Debreceni úttól délre található
Bengecsek és Tolvajos-hát (talajadottság: szolonyec, sztyeppesedő réti szolonyec, réti talaj)
mélyfekvésű, fokozottan belvízveszélyes területnek minősül.
1.18.2.4 Árvíz és belvízvédelem

Kiemelt fontosságú a meglévő csapadék-elvezető hálózat rendszeres tisztítása, a hálózat
rekonstrukciója, bővítése. Ennek érdekében a települést érintően, az alábbi projektek kerültek
megvalósításra, illetve vannak folyamatban:
állami projektek:
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ÉAOP-2007-5.1.2/D Települési bel- és külterületi vízrendezés támogatása, „A
karcagi bel-és csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója”
A 1.17.2. fejezetben foglaltak alapján és a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon
történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet melléklete szerint,
Karcag B-közepesen veszélyeztetett település.
1.18.3 Egyéb katasztrófavédelmi tényezők
1.18.3.1 Kedvezőtlen morfológiai adottságok

Egyéb kedvezőtlen morfológiai adottság (pl. lejtés, falszakadás) Karcag területén nincs.
1.18.3.2 Mélységi, magassági
korlátozások

korlátozások

és

tevékenységből

eredő

A Karcagi Településrendezési Terv részeit képező Karcagi Építési Szabályzat és Szabályozási
terv megállapításáról szóló 18/2001. (VII.4.) Önkormányzat rendelet a védőterület (védőövezet
vagy védősáv) kialakítására vonatkozóan mélységi, magassági korlátozásokat nem tartalmaz.
A rendelet a védő- és védett területekre vonatkozóan az alábbi rendelkezést tartalmazza: „12 (1)
Amennyiben valamely építmény rendeltetésszerű használata, ill. a környezet védelme érdekében
védőterület (védőövezet vagy védősáv) kialakítására van szükség, akkor az építési munkák, ill.
az építmények használata során a védőterület kijelölésére, valamint az azon belül alkalmazandó
építési korlátozásokra vonatkozó jogszabályi vagy eseti szakhatósági előírásokat kell
alkalmazni.”
A Helyi Építési Szabályzat az alábbi korlátozásokat tartalmazza:
A létesíthető létesítmények rendeltetése szerint megállapított ipari gazdasági
területeken a megengedett legkisebb-legnagyobb építménymagasság 2,00 - 16,00
m között van építési övezetektől függően
Szilárd, folyékony hulladék elhelyezésére, kezelésére szolgáló területen a
megengedett legkisebb-legnagyobb építménymagasság 2,00 – 4,20 m.
1.18.3.3 Ipari veszélyforrások24

A városban 5 olyan üzem működik, melyek az általuk folytatott tevékenység alapján veszélyes
üzemnek minősülnek.
Veszélyes, küszöbérték alatti ipari üzemek:
Agrosprint Kft. (5300, Karcag Telep u. 1-6.), raktár, logisztikai központ
Penny Market Kft. (5300, Karcag Ipari Park), raktár, logisztikai központ
Agribrands e.H.Zrt. (5300, Karcag Madarasi út 0399 hrsz.), egyéb
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5300, Karcag Madarasi u. hrsz.: 2736.)
vízmű, fürdő, uszoda
Agróna Kft. (5300, Karcag 0270/19), mezőgazdaság

24

Forrás: http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=seveso_vuzem_index
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1.19 Ásványi nyersanyag lelőhely
Karcagon az alábbi érvényes hatósági engedéllyel rendelkező bányászati területek, kutatási
engedéllyel rendelkező területek és Műszaki üzemi terv határozattal rendelkező bányák
találhatóak:
Karcag I. – földgáz bányatelek. A bánya jelenleg is működő, mélyfúrású művelési
módú, melynek fedőszintje -1000 mAf., feküszintje -1450 mAf. magasságú.
Karcag II. - szénhidrogénbánya. A bánya jelenleg is működő, mélyfúrású művelési
módú, melynek fedőszintje 100 mBf., feküszintje -1800 mBf. magasságú.
Karcag III. - szénhidrogénbánya. A bánya jelenleg is működő, mélyfúrású művelési
módú, melynek fedőszintje 100 mBf., feküszintje -1200 mBf. magasságú.
Karcag IV. - kőolajbánya. A bánya jelenleg is működő, mélyfúrású művelési módú,
melynek fedőszintje -2280 mBf., feküszintje -2420 mBf. magasságú.
Kunmadaras IV. – földgáz bányatelek
Körös – szénhidrogén kutatási terület

1.20 Városi klíma
Az általános éghajlati viszonyok leírását az 1.12.1. fejezet tartalmazza.
A városban sajátos klimatikus viszonyok alakulnak ki (városklíma), amelyek hőhullámok idején
különösen megterhelőek lehetnek. Az egyes városok klímája között jelentős eltérés lehet, mely
eredhet az épületek, építmények, burkolatok fizikai jelenlétéből, vagyis az összetett beépítési
struktúrából, a burkolatokon használt vízzáró anyagok (aszfalt, beton) miatt megváltozott lefolyási
viszonyokból, az alacsony növényborítottságból, a sokféle emberi tevékenység általi (közlekedés,
fűtés, ipar) kibocsátásból (hő, vízgőz, szennyező anyagok, stb.).
Ezek a tényezők együttesen jelentősen módosítják a városok klimatikus viszonyait a
szabadtérszínekéhez képest. Ennek legszembetűnőbb megnyilvánulásai például
a város légterében kialakult hőtöbblet (ún. városi hősziget),
a megváltozott átszellőzési viszonyok,
a levegőminőségi problémák.
A fentieknek megfelelően szükségszerű, hogy a településszerkezeti, a szabályozási és beépítési
tervekben, a zöldterületi rendszer tervezésében és a közút- és közműtervezés során nagyobb
hangsúlyt kapjanak a klimatikus szempontok.25
Karcag város klímáját befolyásoló tényezők a természetvédelmi területek, a közúthálózat, a
környező nagy kiterjedésű mezőgazdasági területek, a Tisza, a Hortobágy-Berettyó és a
Hortobágyi Nemzeti Park.

25

Városklíma kalauz, 2011
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Helyzetelemző munkarész

2.1 A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk
összevetése
Társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák
Karcag város demográfiai folyamataira a helyi népesség elöregedése, a fiatal generáció
számának folyamatos csökkenése és a megyei szinten, mértékében és ütemében egyaránt
kiemelkedő népességfogyás a jellemző. A fogyás elsődleges eleme a természetes fogyás, de
sajnos a vándorlási egyenleg is erősen negatív értéket mutat. Az elvándorlás főleg a fiatalabb,
képzett népességet érinti.
A kedvezőtlen demográfiai folyamatok kedvezőtlenül érintik mind a helyi gazdaságot, mind az
intézményrendszert.
A fiatal, képzettebb – képezhetőbb – és motiváltabb munkaerő létszámának csökkenése a
helyi munkaerőbázist számolja föl, ami a betelepülő beruházások számára az egyik fő
szempont, de a már helyben működők döntéseit, fejlesztéseit, jövedelmezőségét is erősen
meghatározza.
Az intézményrendszer – szociális ellátás (pl. bölcsőde), oktatás, kultúra, sport, rekreációs
stb. jelentős „fogyasztója” a fiatalabb generáció. Folyamatos létszámcsökkenésük lassan
fölösleges kapacitásokhoz, ezáltal a fajlagos költségek növekedéséhez vezet. Másrészt az
intézményeken dolgozó létszám pótlásának alapjai is megkérdőjeleződnek általa. Az
elöregedés révén a szociális rendszer másik oldalán és az egészségügyben is fokozódni fog
az ellátásra, gyógyításra szoruló idős népesség száma.
Települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint
településfejlesztési erő
Karcag város civil társadalma aktív, sokrétű, és a közismert és nagyon gazdag spektrumú sport
elkötelezettségen túl is igen színes képet mutat. A karcagiak jellemzően kötődnek gazdag
sportéletű és kultúrájú, rendezett, vonzó belvárossal és településképpel rendelkező, a kun
hagyományok ápolását szem előtt tartó városukhoz és ott aktív életet élnek. Sajnos ez a kötődés
igen fontos közösségi, településfejlesztési erő, ám sok esetben kevés a helyben elhelyezkedni
nem képes, vagy a helyi bérszinttel elégedetlen fiatalok számára ahhoz, hogy itthon tartsa őket,
így nagy létszámban hagyják el a várost. Az is jellemző, hogy az elszármazott karcagiak
kapcsolatot tartanak gyökereikkel, hétvégeken, szabadságra hazajárnak – ez azonban a helyi
munkaerőpiac szempontjából nem jelent segítséget.
Az erős helyi közösség és a civil aktivitás pozitív hatással van a demográfiai viszonyok
alakulására, az intézményrendszerre, a gazdasági szerkezetre.
Nyilván jelentős azon fiatalok száma is, akiket a városhoz, a közösséghez, a családhoz, az
otthonhoz való kötődés akkor is a városban tart, ha a megélhetés itt nehezebb, mint
külföldön. Ők azok, akik még javíthatják a demográfiai mutatókat, családot alapítanak, így a
természetes szaporulatot növelik, a vándorlási egyenleg negatív rátáját nem rontják tovább.
Ezen egyenlegnek, bár deficites, azért van egy kismértékű bevándorlási eleme is, akiknek
vonzó letelepedési helyszín Karcag, amihez hozzájárul a közösségi kohézió, a
hagyományok, a közösség, mint vonzerő.
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Az intézményrendszer „feltöltése” és a későbbi munkaerő utánpótlása szempontjából is igen
jelentős az a népesség, akit – mások mellett - a közösségi kohézió tart a városban.
A gazdaság szempontjából a képzett munkaerőbázis megléte alapvető fontosságú. Azon
népesség, amelyet a közösség kohéziója tart a városban, ezen bázist erősíti. A gazdaság és
helyi közösség kapcsolata kölcsönös: míg a helyi erőforrások a vállalkozásokat erősítik, a
sikeres vállalkozások képesek munkát, piacképes jövedelmet, perspektívát nyújtani a
munkavállalóknak.
Intézmény-rendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés
Karcag város intézményrendszere – szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális – jól működő,
városi és térségi (jellemzően járási) szerepkörrel bír, feladatát megfelelően ellátja. A város
méretéhez képest regionális, megyei szinten is ismert és igénybe vett középfokú oktatás
intézménnyel, kórházzal, és kulturális létesítménnyel rendelkezik. A szociális intézményrendszer
képes tompítani a nehéz gazdasági helyzet révén elesettek problémáit. Az intézményrendszer
működtetésének – az önkormányzati kezelés esetében, kötelező és vállalt feladatok tekintetében
– a városüzemeltetés képes megfelelni.
A város megfelelő működtetése hatással bír a demográfiai viszonyokra, települési kohézióra és a
gazdasági szerkezetre egyaránt.
A közszolgáltatások intézményrendszere – pl. a bölcsődei ellátás – fontos tényező a
gyermekvállalási kedv szempontjából. Az egészségügyi ellátás pedig a munkaképes kor
felső határát képes feljebb tolni. A jól működő intézményrendszer biztonságérzetet ad,
hozzájárul az elvándorlás mérsékléséhez.
Az intézményrendszer működteti a kulturális intézményeket, szervezi, menedzseli és
finanszírozza a programok, rendezvények egy részét, biztosít helyszín a kulturális
eseményeknek és a civil szerveződéseknek is. Ezért közösségszervező ereje nagy,
hatásában képes e területen jelentős eredményeket elérni.
A munkaerőpiac szempontjából alapvető a munkaképes korú népesség képzettsége, az
utánpótlás nevelése, a piac által igényelt rugalmas helyi képzési rendszer, de ugyanilyen
fontos ennek a népességcsoportnak egészségi állapota is – mindez a helyi
intézményrendszer állapotától, szervezésétől, finanszírozásától függ.
Gazdaság szerkezet és dinamika
Karcag gazdasága viszonylag stabil, évtizedes-évszázados alapokon áll, a rendszerváltás és a
privatizáció működőképes helyi gazdaságot talált, amely máig is prosperáló. A gazdaság ágazati
szerkezetében ezért nem történt radikális változás: a mezőgazdaságra épülő élelmiszer- és
feldolgozóipar szinte evidens egy agrártérség központjában. Viszont új ipari tevékenységként
jelent meg a városban az ún. zöldipar, mely a különböző hulladékok feldolgozására és
újrahasznosítására specializálódott. A város gazdaságát egyéb ipari ágazatok – fémipar,
logisztika stb. – is jellemzik, és a külföldi tőke is megjelent a városban. E cégek jellemzően
folyamatos kisebb-nagyobb, sokszor EU által támogatott fejlesztésekkel teszik magukat egyre
piacképesebbé. Karcagon jelentős számban és értékben valósultak meg EU által támogatott
gazdaságfejlesztési, vagy azzal összefüggő projektek (ipari park). A város 2000 óta ipari parkkal
segíti a vállalkozások működését. Az ipari park is sikeresen működő projekt, több nagy
volumenű, foglalkoztatást javító beruházásnak adott már helyet. A helyi gazdaság egyik fontos,
jövőbemutató, hosszú távú versenyképességet biztosító tényezője, hogy a K+F tevékenység is
aktívan beépült a termelési, feldolgozási folyamatokba. Hiszen pl. Debreceni Egyetemen
mezőgazdasági és élelmiszeripari kutató és fejlesztő központja Karcagon található, de a
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hulladékhasznosítás kapcsán is komoly innovációs, kutatási bázis jött létre, illetve
megteremtődtek annak alapjai.
A helyi gazdaság fejlettsége, perspektívája hatással van a demográfiai helyzetre és a város
költségvetésére.
A helyi gazdaság biztosítja a munkahelyeket és a hosszú távú életperspektívát: alapvető a
szerepe a munkaképes korú népesség helyben tartásában. Ezáltal a vándorlási egyenleg
mindkét oldalát erősítheti: megfelelő működése, és a bérek piacképessége (amihez fejlett,
magas hozzáadott értékű gazdaságra és fejlett szolgáltatásokra van szükség) esetén
csökken az elvándorlás, nő a bevándorlás, javul az egyenleg. Jelenleg sajnos ezzel
ellentétes előjelű folyamatok dominálnak Karcagon, azonban ez országos probléma és ezen
folyamatok lassítása, netán megállítása, visszafordítása a gazdasági versenyképesség
javításának egyik célja.
A helyi vállalkozások iparűzési, idegenforgalmi és építményadójukon keresztül járulnak
hozzá a város költségvetéséhez, a prosperáló, fejlődő gazdaság egyre növekvő mértékben,
ami a költségvetésen keresztül a város működtetését és fejlesztési lehetőségeit is
meghatározza.
Önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya
Karcag város költségvetése az elmúlt években lezajlott országos szintű közfeladat
átcsoportosítás és a finanszírozás változásai révén jelentősen csökkent, meghaladva az
ellátandó feladatok csökkenésének mértékét. Ettől függetlenül az Önkormányzat
működőképességét sikerült fenntartani. A város továbbá képes volt jelentős fejlesztések
megvalósítására, amelyek esetében a pályázati úton elnyert források mellé az önerő biztosítása
is jelentős kihívást jelent. A városban az iparűzési adó bevételek dinamikus növekedése
lényeges eleme a költségvetés bevételi oldalának. A város költségvetése várhatóan a jövőben
sem teszi lehetővé, nagyobb léptékű, saját erős fejlesztések megvalósítását, de a pályázati
források önrészének finanszírozását igen.
Az Önkormányzat gazdálkodásából adódó lehetőségek minden területet érintenek, ahol a
működés vagy a fejlesztés, esetleg a támogatások részben vagy egészében önkormányzati
forrásból származnak. E hatások az Önkormányzat korlátos pénzügyi lehetőségeiből adódóan
ahhoz mérten jelentősek. Ezek közül is kiemelten:
Hatással van a demográfiai viszonyokra, azáltal, hogy mennyire tudja ösztönözni a
gyermekvállalási kedvet, visszafogni a fiatalok elvándorlását (munkahelyteremtés,
lakáspolitika, segélyezési politika, a város vonzóvá tétele). Ez a hatás eléggé közvetett és
sok erősebb tényező is befolyásolja, pl. cégek, beruházók munkahely teremtési döntései
(adózás, világpiaci trendek stb.), helyi lakáspiac árai stb.
A települési közösségekre a kultúra, rendezvények, programok megrendezése,
kezdeményezése, finanszírozás, illetve a civil szervezetek finanszírozása révén. Közvetlen
hatás, mivel az ide sorolható tevékenységek egy része teljes egészében függ az
önkormányzati forrásoktól.
Az intézmény-rendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés – a tulajdonos üzemeltető
személyétől függően teljes egészében hatással van rá, de léteznek az Önkormányzattól
teljesen független intézmények is, az átszervezett közoktatásban pedig jellemzően a
tulajdonos az Önkormányzat, így a fejlesztésekben érintett, de az üzemeltetésben nem.
Gazdaságszerkezet és dinamika: a helyi gazdasági környezet befektető és vállalkozó baráttá
tételével, az ipari park és a költségvetést is érintő támogatások és kedvezmények

ITS Konzorcium

Karcag város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata

HELYZETFELTÁRÓ – HELYZETELEMZŐ – HELYZETÉRTÉKELŐ
MUNKARÉSZEK

154

rendszerével közvetlen hatással van a tématerületre a költségvetés, de annak
nagyságrendje miatt csak egy eleme a vállalati döntéseknek.
Az épített környezetre való hatás a költségvetésben a városrehabilitációs tevékenységek
pályázati önerejének előteremtésében jelenik meg közvetlenül.
A közlekedési hálózat és minősége (belső és külső), a közművek és elektronikus hírközlés
és a környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság területek az előbbihez
hasonlóan fejlesztési-pályázati oldalról befolyásoltak a költségvetés részéről.
Táji és természeti adottságok, zöldfelületek, épített környezet (épített örökség is)
környezetvédelem – klímatudatosság / energiahatékonyság
Karcag mindig is kiemelt figyelmet fordított a táji, természeti és épített környezet és örökség
védelmére. A Hortobágyi Nemzeti Park kapujaként méltón vállalja fel a város a környezet- és
természetvédelmi értékeket és feladatokat. Ennek megfelelően a városrehabilitációs
beavatkozások, az energiaracionalizálást célzó intézményfejlesztések, a zöldipar tudatos városba
vonzása és az ökopark titulus viselése mind ezen értékrendnek való városi megfelelést tanúsítja.
Infrastrukturális helyzet (közlekedés, közművek)
Karcag várost számos nagyléptékű, EU támogatott, utazási komfortot javító közlekedésfejlesztési
beruházás érintette az elmúlt években (Bp.-Szolnok-Debrecen vasútvonal, a 4. sz. főúton
csomópontok korszerűsítése, közúti és gyalogos aluljáró építése a vasút alatt, P+R parkoló
kiépítése, a 3401. jelű, Kunmadarasra vezető út burkolatának felújítása). Ezek az elérhetőséget
és közlekedésbiztonságot javító projektek hatása begyűrűzik a társadalmi, de főként gazdaság
életbe is, mint versenyképességet javító tényező.
Emellett több, kisebb léptékű, a városi életminőséget javító beruházásra is sor került. Ilyen típusú
beavatkozások voltak nyílt és zárt csapadékvíz elvezető árokrendszerek karbantartása, felújítása;
az önkormányzati utak kátyúzása, útalap megerősítése, burkolat felújítása; közvilágítás,
járdahálózat korszerűsítése, bővítése;
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Helyzetértékelő munkarész

3.1
3.1.1

Helyzetelemzés eredményeinek értékelése
A folyamatok értékelése

Az alábbiakban azon helyi társadalmi-gazdasági folyamatok, tendenciák kerültek kiemelésre,
amelyek erősen befolyásolhatják, vagy meghatározhatják a város jövőjének alakulását.
1. Csökkenő népességszám, elvándorlás. A várost érintő egyik legkedvezőtlenebb
folyamat a demográfiai helyzet alakulása. A népességfogyás üteme megyei
viszonylatban is a legmagasabbak közé tartozik. A lakosság elöregedése révén egyre
kevesebb a szülői korú fiatal, ráadásul jelentős részük elvándorol. Karcagon 1990-2013
között 10,2%-al csökkent a népesség száma, ezen belül 2001 és 2013 között 9%-al, ami
a kedvezőtlen tendencia súlyosbodását jelzi! Nehéz jóslásokba bocsátkozni, de
amennyiben feltételezzük, hogy a munkahelyteremtésre, a fiatalok lakáshoz jutásának
könnyítésére irányuló törekvések rendeződnek, a devizahitelesek problémája
megoldásra talál (országosan sokan ez utóbbi miatt választották a külföldi
munkalehetőségeket), megnő a gyermekvállalási kedv és csökken az elvándorlás, e
tendencia talán mérséklődni fog, de irányában megváltozni még hosszú távon sem.
Közép távon a járásból betelepülők pótolhatják az elvesztett népességet, de ennek a
valószínűsége is csekély, hiszen kistelepülésről elvándorlók sem feltétlen Karcagot
fogják választani, hanem valamely biztosabb megélhetést nyújtó nagyvárost. A városnak
már közép távon is mintegy 19-20 ezer fő körüli népességre kell beállnia. Mindez nyilván
érinti a potenciális munkaerőbázist és az intézményi kapacitásokat is. A
népességcsökkenésben sajnos az elvándorlás is „felelős”. Ezek többsége a fiatalok
köréből kerül ki, az idősebb, röghöz kötött korosztály kevésbé mobil. Ez azért különösen
kedvezőtlen, mert így a jól képzett szakemberek vagy már vissza sem térnek városukba,
vagy rövid időn belül odébb állnak, s ezzel a magasabb hozzáadott értéket termelő
vállalkozásnak nem tud felmutatni a város megfelelő humán erőforrást. A települési
vonzerő gyengülése a helyi adóbevételeket érinti hátrányosan, ami pedig a
városfejlesztés mozgásterét szűkíti le.
A csökkenő népesség, ezen belül a gyerekszám csökkenése, a még önkormányzati
nevelési-oktatási intézmények kihasználtságát, magának az intézmény fenntartását
kérdőjelezi meg. Ezzel nemcsak munkahelyek kerülnek veszélybe, de az
intézményfejlesztésre fordított források is kárba veszhetnek, s a megüresedő épületek
hasznosítása pedig nehézkes lesz. Nem megkerülhető probléma a kisebbség
nagyarányú jelenléte Karcagon. Az általános népességfogyás mellett a lakosságon
belüli részarányuk nő, ami felszínre hozhatja az integrációs, szegregációs
folyamatokban rejlő ellentmondásokat, a társadalmi elkülönülés elmélyülését.
2. Zöldipar, mint új kitörési lehetőség a gazdaságfejlesztésben. A város gazdasága –
élén az iparral – ugyan stabil lábakon áll és prosperáló, de az igazán nagy hozzáadott
értéket előállító, tudásigényes, magas szintű K+F+I tevékenységet és csúcstechnológiát
alkalmazó „zöld” iparág vállalkozásai csak az elmúlt években jelent meg. Elsőként a
RecyPet Hungária Kft. említhető meg e témában, ahol a PET műanyaghulladék
újrahasznosítás kapcsán jött létre egy innovációs központ, kutatási bázissal
megtámogatva. (A Debreceni Egyetemen mezőgazdasági és élelmiszeripari kutató és
fejlesztő központja ugyan szellemi központ, de közvetlenül nem kapcsolódik a
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termeléshez.) A zöldipar másik fontos városi letéteményese az Elektronikai
Hulladékhasznosító Kft., mely 170 fős teljes tervezett létszámával kiemelt foglalkoztatója
lesz a városnak. A cég, az országban egyedülálló módon, komplex rendszerben
hasznosítja az elektromos és elektronikai berendezéseket oly módon, hogy az
elektronikai hulladékok feldolgozásának nem csak egy szeletét végzi, hanem a bontástól
a teljes szétválasztásig és másodnyersanyag gyártásig, illetve energiatermelésig
komplexen megoldja a problémát. Ez a két cég alapozza meg a karcagi zöldipar jövőjét,
mely kiváló kereteket biztosít a továbbfejlődésre, s melyhez az Ipari Park, illetve egyéb
iparterületek rendelkezésre állnak.
Karcagon viszonylag magas foglalkoztatási szint – ami egyfelől kedvező a
munkavállalók szempontjából – is arra utal, hogy az élőmunka-igényes iparágak aránya
magas – ezekre szükség is van -, itt azonban nem képződik akkora jövedelem, ami
magasabb bérszintet tenne lehetővé. Ha a tendencia folytatódik, közép- és hosszú távon
is csak kismértékű növekedés vagy stagnálás várható, az alacsony bérszínvonallal
pedig nehéz lesz a városban tartani a munkavállalókat. A város ipari park (ökopark,
biopark) fejlesztési törekvései az irányban történnek, hogy további, elsősorban a
zöldiparhoz kapcsolódó magas technológiájú vállalkozást sikerüljön betelepíteni a
városba. Tény ugyanakkor, hogy ehhez az innovációs bázist tovább kell szélesíteni,
mert egyetemi-kutatói háttér (itt nem az élelmiszeriparira gondolunk) nélkül a meglévő
iparágak innovációs tevékenységeinek növelése, alkalmazott kutatás és technológiai
fejlesztés megrekedhet. Fontos, hogy a gazdaság több lábon állása érdekében a
hagyományos feldolgozóipart, a jelen lévő logisztikai szolgáltatási tevékenységeket is
előtérben kell hagyni. Ezek támogatása, növelése adhat hosszabb távon egy új fejlődési
dimenziót Karcag gazdasági fejlődésének.
3. A turizmusban rejlő lehetőségek. A városban kevés a minőségi szálláshely, csupán a
46 férőhelyes Nimród**** Bioszálloda képviseli ezt a magas színvonalat. Emellett a
gyógyfürdő melletti kemping üdülőháza, faházai és néhány panzió, vendégház adják
kínálati oldalt. Turizmus szempontjából az Akácliget Gyógy- és Strandfürdő kiemelt
fejlesztése volt az elmúlt időszak legfontosabb eleme, de a vendégforgalom
nagyságában nem érzékelhető még növekedés, sőt 2010 óta kisebb, a külföldi
vendégeknél viszont már jelentős csökkenés volt tapasztalható. Karcag fürdőjének
komoly versenytársai vannak a térségben (Berekfürdő, Hajdúszoboszló, Túrkeve,
szezonálisan a Tisza-tó), melyek vendégelszívó hatása még az új Akácliget Gyógy- és
Strandfürdővel szemben is erőteljesen hat. Különösen a szomszédos Berekfürdő
szintén felújított, ismertebb fürdője jelent konkurenciát, ugyanakkor éppen a várhatóan
jelentősen megnövekvő berekfürdői vendégforgalom „farvizét” kihasználva mutatkozik
lehetőség Karcag egyéb – önmagában nem elégséges – turisztikai kínálatára,
kiegészítő programokat felfűzni. A város célturizmusának nagyságrendje és tendenciája
ellene hat a piaci alapon, magánberuházásként történő szállásférőhely fejlesztésnek.
Az aktív sport- és a gyógyvízre alapozott turizmusra épülő helyi turizmusfejlesztési
törekvések sikerének legnagyobb kockázati oldala, hogy a város turisztikai
fogadókapacitása szegényes, és versenytársakkal ellátott. A turizmusból származó
haszon pedig döntően épp a vendéglátás, a szállás szegmensben csapódik le, ami így
elvész a helyi gazdaság számára. Ha ez így marad, a turizmusra, mint
gazdaságfejlesztési tényezőre hosszabb távon sem számíthat Karcag, esélyt sem adva
a legfontosabb, több napos ott tartózkodást igénylő vendégréteg megjelenésére. Fontos,
hogy a Karcagi járás települései, de különösen Berekfürdő, Karcag együtt jelenjen meg
a piacon, hiszen a két település turisztikai kínálata komplementer, még ha a fürdőik
tekintetében inkább konkurensek. Nyilvánvaló, hogy hosszabb távon nem lehet cél a
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versengés a két fürdő között a vendégforgalom tekintetében, meg kell találni a fürdő- és
gyógyszolgáltatások közötti egyensúlyt.
A kitörési pont tehát az együttműködés kereteinek kiszélesítésében rejlik, s nem az
öncélú, a versenytársat nehezebb helyzetbe hozó fejlesztések erőltetésében. Ugyanis
az átgondolt, sikeres turizmusfejlesztésből származó helyi adóbevételek, és a helyi
gazdaságra – szolgáltatásra, kereskedelemre – gyakorolt multiplikátor hatás az
együttműködő feleknek egyaránt hasznot hoz.
4. Elérhetőségi viszonyok. Karcag közlekedési, elérhetőségi feltételei ugyan nem
tekinthetők kedvezőtlennek, hiszen a fő közúti és vasúti áramlási tengelyek mentén
fekszik, mégis az M4 gyorsforgalmi út kiépüléséig versenyhátrányban lesz Karcag.
Tudomásul kell venni, hogy a kedvező elérhetőség két élű „fegyver”, mert az egy dolog,
hogy a működőtőke főként ezen áramlási tengelyek mentén keresi helyét, de ha
megállítására és iparterületeire telepítésére képtelen a város, akkor ezen gyors áramlási
tengelyen gyorsan tovább is halad a működőtőke, keresve a legkedvezőbb feltételeket.
A városi elkerülő út megépülése, több település esetében azt eredményezte, hogy
számos, a tranzitforgalomra építő, azt kiszolgáló vállalkozás elvesztette piacát. Tehát a
helyi gazdaságot hátrányosan is érintheti egy adott közlekedésfejlesztés. Az M4
gyorsforgalmi út épp úgy előnyös lesz valamennyi mellette fekvő településeknek, mint
Karcagnak. Vagyis nagyon fontos, hogy a város ipari parkja ne csak infrastrukturális,
netán humán erőforrás kínálatával legyen vonzó, hanem az M4-ről könnyedén, a város
belterületét nem érintő módon legyen elérhető. E nélkül vajmi kevés esély mutatkozik
újabb a működőtőke megállítására, a gazdaságfejlesztésre. Nyilván alapesetben a már
megtelepedett vállalkozásoknak nagyon előnyös lesz az M4 kiépülése, őnekik tehát
kedvező lesz az elérhetőség javulása. Így elsősorban ő fejlesztésükre,
termelésbővítésükre lehet alapozni a város gazdaságának fejlesztését. Természetesen
Karcag fejlődése nem alapozhat kizárólag az M4 kiépülésére, mert annak megtörténte –
a jelen tervek szerint 2019-2020 körül várható. Mivel a kiépítés szakaszosan halad kelet
felé, ezért a nyomvonal mentén lévő települések (Cegléd, Törökszentmiklós, Kenderes
stb.) előbb kerülnek helyzetbe, így az ő tőkevonzó képességük előbb érvényesül. Ebben
az eleve hendikeppel, induló elérhetőséget javító versenyben Karcag nem várhat ölbe
tett kézzel, hanem a meglévő ökopark, zöldipar, mezőgazdasági feldolgozóipar bázisán
kell egyedi gazdaságfejlesztési lépésekkel megerősíteni a helyi vállalkozásokat, illetve
az országban is egyedinek számító zöldiparára felfűzve kell újabb befektetőket a
városba vonzani.
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A város és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és
belső tényezők összefoglaló értékelése

37. táblázat SWOT-analízis

Erősségek

Gyengeségek

1. társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák – 1.7 fejezet
Az országos és megyei átlagot is erősen
meghaladó, az 1980-as évek óta tartó
folyamatos népességfogyás.
A népesség elöregedő, a halálozások száma
jelentősen meghaladja a születések számát.
Jelentős vándorlási deficit, az elvándorlók
főleg képzettebb fiatalok, az elvándorlók
száma növekvő tendenciát mutat.
2. települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint
településfejlesztési erő – 1.7.2 és 1.7.3 fejezet
A városi civil szervezetek száma és ezek
A szűk városi elit fokozatos elkülönülése
közösségi aktivitása magas, a helyi civil
figyelhető meg.
társadalom képe sokrétű, gazdag.
A civil szervezetek, alapítványok nagy száma
A helyi civil szervezetek önkormányzati
szétaprózza a tevékenységi köröket, sok a
támogatása emelkedő tendenciát mutat.
tevékenységi átfedés egyes szervezetek
A sporttal kapcsolatos szervezetek nagyon
között.
aktívak a városban és igen sokféle sportágat
Nincs civil ernyőszervezet, érdekképviselet;
képviselnek.
Számos alapítvány is színesíti a város civil
palettáját.
A városban gazdag kulturális élet folyik
Korszerű, komplex szolgáltatást nyújtó
közművelődési intézménye van a városnak
(felújítás alatt).
3. intézmény-rendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés – 1.8 fejezet
A városban megfelelően működik a szociális,
az oktatási (óvoda, alap- és középszint) és
az egészségügyi ellátórendszer.
A város oktatási intézményei térségi szinten
is keresettek, a képzés jó színvonalú.
Az intézményrendszer több épületén jelentős
fejlesztések történtek, energiaracionalizálás
mellett.
4. gazdaság szerkezet és dinamika – 1.9 fejezet

A felújításra szoruló közintézmények száma
még mindig magas.
A szociális ellátásba kerülők visszavezetése
a munkaerőpiacra problematikus.
A képzések egy része nem konform a piaci
igényekkel.
Felsőfokú oktatási intézmény nem működik a
városban.

A város gazdaságában kiemelt helyen áll az
ún. zöldipar és a helyi agráriumra épülő
feldolgozóipar és élelmiszeripar;
Jelen van a K+F tevékenység.
Helyi kis- és középvállalkozások képviselik a
további fontos iparágakat, pl. fémfeldolgozás.
Kiváló termőhelyi adottságú mezőgazdaság.
A lakossági és üzleti szolgáltatások és a
kiskereskedelem egységei a városban
megfelelően biztosítottak (bankok, biztosítók,
áruházláncok, egyéb szolgáltatások stb.).

A vállalkozások K+F+I tevékenysége – a
zöldipartól eltekintve – nincs.
A helyi munkaerőbázis képzettségi szintje
országos összehasonlításban alacsony,
különösen a felsőfokú képzettségűek
tekintetében.
A gazdaságban jellemző az alacsonyabb
termelékenységű mezőgazdasági és ipari
munkahelyek jelentős száma, ami alacsony
bérszínvonalat eredményez megyei és
országos összehasonlításban.
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Gyengeségek

Prosperáló ipari park;
A szálláshely és vendéglátás háttere
A helyi munkaerőbázis képzettségi szintje
mennyiségi szempontból elégtelen.
megyei
összehasonlításban
kedvező,
A város gyógyfürdőjének számos térségi (pl.
különösen a felsőfokú képzettségűek
Berekfürdő, Hajdúszoboszló) versenytársa
tekintetében.
van.
46 férőhelyes, négy csillagos bioszálloda;
5. Önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya – 1.10 fejezet
A költségvetés kiegyensúlyozott, likviditása
biztosított.
Az iparűzési adó bevételek növekvő
tendenciát mutatnak.

Az állami források a feladatcsökkenésnél
nagyobb arányban csökkentek.
A helyi forráslehetőségek nagyobb léptékű,
sajáterős fejlesztéseket nem tesznek
lehetővé.

6. táji és természeti adottságok – 1.12 fejezet
táji, természeti, turisztikai adottságok
gazdagsága, védelem alatt álló természeti
környezet,
(NATURA
2000
terület:
Hegyesbor,
nemzeti
természetvédelmi
oltalom alatt álló terület: Hortobágyi Nemzeti
park)
magas a napsütéses órák száma
7. zöldfelületek – 1.13 fejezet

mélyebb fekvésű területek
átlagosnál alacsonyabb éves csapadékmennyiség
belvízveszélyeztettség

A meglévő zöldfelületek gondozottak;
Kiemelkedő
a
Kossuth
téri
park
növényállománya;
Számos védett zöldfelületi városi helyszín;
Karcag területén bővül a Hortobágyi Nemzeti
Park;

A fásítást akadályozó tényezők a történelmi
városrészekben gyakori keskeny utcák, ill. az
elaprózódott telkek.
Alacsony a város zöldfelületi ellátottsága.
Karcag
közigazgatási
területének
növényzettel
való
borítottsága,
az
erdősültség kritikusan alacsony.
A szegregált településrészek zöldfelületei, az
előkertek, udvarok gondozatlanok.

8. épített környezet (épített örökség is) – 1.14. fejezet
megmaradt, jellegzetes mezővárosi karakter
barnamezős,
hasznosítatlan
területek
a városközponti zöld terek, parkok, gyalogos
(laktanya)
tengely mentén jelentős egyházi épületekkel,
a
szegregációval
terhelt
terület
közintézményekkel,
kulturális
épülettel
környezetének degradálódása
rendelkezik;
a városközpontban elhelyezkedő autóbusz
A város a számos helyi jelentőségű művi
pályaudvar
értékvédelem alatt álló épület, ipari emlék
a
belvárosi
funkciósűrűsödés
más
mellett területi védelem alatt álló
városrészektől
elszívja
közéleti
városrésszel az ún. „Pernyés-zug”-gal is
tevékenységeket,
alközpont
hiányos
rendelkezik.
városrészeket jöttek létre
városrehabilitáció végrehajtása, megújult
a Forrás úti fuvarozó telephely a rekreációs
középületek és közterületek
terület idegen, zavaró eleme
9. közlekedési hálózat és minősége (belső és külső) – 1.15 fejezet
4. sz. főút közelsége
modern autóbusz állomás
helyi autóbuszos szolgáltatás működik, 6
helyi viszonylattal;
nincs parkolási díj
a vasút kiváló összeköttetést biztosít a

a városnak közvetlen gyorsforgalmi
úthálózati kapcsolata nincsen;
Madarasi és Kisújszállási út várost elkerülő
szakaszainak hiánya;
a belső úthálózat minősége változó, jelentős
fejlesztések szükségesek – 11,4 km
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megyeszékhely, Szolnok, illetve a Főváros
felé, továbbá pl. Debrecenbe, Szolnokra;
modern, felújított vasútállomás, ahol B+R
parkoló létesül;

belterületi út kiépítetlen;
a
kerékpárút
hálózat
kiépítettsége
szakaszos;
parkolási problémák a városközpontban;
kerékpárparkolók kevés száma (pl. a
vasútállomásnál) és leromlott állapotuk
(autóbusz állomáson);
a helyi autóbuszjáratok ritkán közlekednek,
nincs jelzőlámpás csomópont a városban,

10. közművek és elektronikus hírközlés – 1.16 fejezet
helyi kutakra alapozott ivóvízbázis, jó
a szennyvízelvezető hálózat folyamatos
vízminőség;
bővülése ellenére is csak 75%-os, a
jól kiépített és rákötési arányú települési
gázhálózat 78%-os lefedettségű;
közmű hálózat (víz, villany, infokábel hálózat)
jellemző a nyílt árkos csapadékvíz-elvezetés,
belterületének
belvízelvezetése
kellő
szikkasztás, feliszapolódott árkok
kapacitású belvízelvezető művekkel van
nem a legkorszerűbb technológiájú (LED) a
megoldva
közvilágítás
kiépült
média-hálózat
és
elérhető
mobilszolgáltatás, jó lefedettség
11. környezetvédelem – klímatudatosság / energiahatékonyság – 1.17 fejezet
szelektív hulladékgyűjtés működik;
alacsony légszennyezés
alacsony zajártalmak
kedvező sugárzás védelmi helyzet
megújuló energia potenciál, pl. napenergia
hasznosítása több intézménynél;

önkormányzati épületek egy része nem
energia hatékony, felújításra szorul;
allergén gyomok terjedése
állati eredetű hulladék átvevőhely a városban
nem üzemel;
több helyszínen illegális hulladéklerakás;
az átlagos talajvízszint általában viszonylag
magasan helyezkedik el;

Lehetőségek

Veszélyek

1. társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák – 1.7 fejezet
A
külföldi
munkalehetőségek
helyi
A külföldi munkavállalás lehetősége fokozottan
ellensúlyozása: helyben történő lakhatás,
és tartósan elszívja a helyi fiatal – és
képzés, munkához jutás támogatása.
középkorú – rétegeket.
A befelé irányuló népességmozgások
A gyermekvállalás terhei továbbra is a
kihasználása, ösztönzése.
gyermekvállalás elhalasztását vagy nem
Integrált szociális rehabilitáció az Északi és
vállalását eredményezik.
Déli cigányvárosban az infrastruktúra
A cigány nemzetiség részaránya a
kiegészítésével,
szociális
bérlakások
bevándorlás révén is növekszik.
építésével, közösségi funkciók építményeinek
és szabad tereinek létrehozásával az itt élő
közösség helyben tartása, és kultúrájának
megőrzése céljából.
2. települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint
településfejlesztési erő – 1.7.2 és 1.7.3 fejezet
A járás és a szélesebb értelemben vett térség
bekapcsolása a hagyományőrző és kulturális
eseményekbe, programokba.
A civil társadalom külső kapcsolatépítésének
támogatása.

A helyi rendezvények belterjessé válnak, a
csökkenő népességgel ”elfogy” a közönségük.
Az utánpótlás hiánya a sport, a kultúra, a
rekreációs tevékenységek területén.
A művészeti képzésben fokozódó verseny

ITS Konzorcium

Karcag város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata

HELYZETFELTÁRÓ – HELYZETELEMZŐ – HELYZETÉRTÉKELŐ
MUNKARÉSZEK

Lehetőségek

161

Veszélyek

Testvérvárosi kapcsolatok fokozott ápolása.
A helyi kulturális kínálat potenciális külső
célcsoportjainak felkutatása, vonzása.
A
sportra
épülő
kapcsolatrendszerek
fejlesztése, támogatása.

csökkenti a helyi potenciálok jelenlegi
versenyelőnyét.
A fiatal népesség elvándorlása miatt a
közösségi terek, találkozópontok kiüresedése,
funkcióinak elveszítése.
Az
városi
elit
és
szegregátumok
össztársadalmi elkülönülése fokozódik.
3. intézmény-rendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés – 1.8 fejezet
Az intézményrendszer vonzáskörzetének járási
és azon túli kiterjesztése, különös tekintettel az
oktatásra.
A helyi oktatási kínálat külső, országos szintű
potenciális célcsoportjainak vonzása.
A helyi és külső piacok oktatási-képzési
igényeinek folyamatos figyelemmel követése,
kiszolgálása.
4. gazdaság szerkezet és dinamika – 1.9 fejezet

A tulajdonban lévő intézmények fejlesztésére a
források nem állnak rendelkezésre.
Az elvándorlás és népességfogyás révén a
fiataloknál túlzott, az időseknél elégtelen
kapacitások
keletkeznek
az
intézményrendszerben.
A tulajdonosi és üzemeltetői szerepkörök
tisztázatlansága.

Az ún. zöldipar innovációs központjaként,
A Magyarországon telephelyet kereső
nemzetközi színtéren is ismertté válik a karcagi
vállalkozások igényei eltérhetnek a helyi
hulladék-újrahasznosítás, új piacok nyílnak
kínálattól.
meg.
A rendelkezésre álló helyi és térségi munkaerő
Az M4 megépítése javítja a város, az Ipari
képzettsége nem felel meg a helyi és
Park tőkevonzó képességét, versenybetelepülő vállalkozások igényeinek.
képességét.
A városba települt diszkont áruházláncok
A fürdő wellness és gyógyturisztikai
ellehetetlenítik a kisebb kereskedelmi
szolgáltatások iránti kereslet erős, fokozódó és
egységeket.
többrétű (ifjúsági csoportok, idősebbek
A multinacionális és diszkont áruházláncok
itthonról (OEP) és külföldről stb.).
kivonulása az országból, vagy üzletbezárása.
Mezőgazdasági
kísérletekkel
foglalkozó
Az Ipari Park és a majdani M4 közötti
középfokú és felsőfokú oktatási intézmények
kapcsolat újabb jelentős közlekedésfejlesztési
szomszédos elhelyezése lehetőség a
igényeket generál.
különböző oktatási szintek egymásra
A városban megjelent, népszerű ökopark,
épülésére, az együttműködésre a K+F
zöldipar funkció megjelenik más városban,
területen.
versenytársat kap Karcag.
A termál- és gyógyvíz és a kórház
összehangolt fejlesztése az egészségturizmus
célpontjává tehetik a várost.
5. Önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya – 1.10 fejezet
A 2014-2020 EU-s tervezési ciklus forrásai
esélyt adnak a tervezett és szükséges
önkormányzati fejlesztések megvalósításának
finanszírozására.
Az ipari parkba sikeresen betelepített
vállalkozások az Önkormányzat adóbevételeit
is növelik.
6. táji és természeti adottságok – 1.12 fejezet

További forrás és feladatelvonás.
A helyi adók fokozott elvonása.
Az Önkormányzat szerepkörének csökkentése.

természeti értékek helyi védelem alá
helyezése, társadalmi felértékelődése;
az idegenhonos fafajú faültetvények fokozatos
átalakítása őshonos fafajú, természetszerű
erdőállományokká;

a különböző tájhasználati módok ellentétes
érdekei;
M4 gyorsforgalmi út tájkarakter ellenes;
a védelemre érdemes természetközeli
területek további feltárásának és védelem alá
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az erdősültség javítása, a defláció elleni
védelem érdekében a mezőgazdasági
termőterületeken történő mezővédő erdősávok
telepítése
a tanyás településforma, a családi
tanyagazdaságok revitalizációja, szerepük és
funkciójuk jövőbeni felértékelődése
Hortobágyi Nemzeti Park kapuszerep
a tájsebek tematikus rehabilitációja szabadidő
eltöltésre alkalmas funkciók telepítésével
7. zöldfelületek – 1.13 fejezet

vételének elmaradása;
tájhasználati korlátok, konfliktusok a természeti
területen és környezetében;
szántók parlagon hagyása, allergén gyomok
terjedése, az inváziós és tájidegen fás- és
lágyszárú fajok elterjedése,
környezetkárosító ipari, közlekedési havária,
egyre gyakoribb szélsőséges időjárás,
a tájsebek rekultivációjának elmaradása
szemétlerakó helyeket teremt;

A településszerkezeti tervben megfogalmazott
zöldterületi fejlesztésekkel elérhető a kívánt
zöldfelületi ellátottság.
Szakmailag ellenőrzött, Önkormányzat által
támogatott növénytelepítési program.
Városrehabilitációs fejlesztések kiterjesztése a
zöldfelületek megóvására, fejlesztésére.
A kihasználatlan zöldterületek – záportározók,
Erzsébet-liget,
Zuglóger
zöldterület
rendezése és revitalizációja új rekreációs célú
közösségi funkciók területei lehetnek.
8. épített környezet (épített örökség is) – 1.14 fejezet

Klímaváltozásnak egyre kevésbé lesznek
képesek ellenállni őshonos növényeink.
Sok helyen található villamos légvezeték alatt
nagy növekedési eréllyel rendelkező fa.
A városi lakosság sok esetben nem odaillő,
tájidegen, nem megfelelő méretű és
növekedésű fafaj ültetésével a városi
utcaképet elrontja.

szociális városrehabilitáció a szegregáció és
városkép romboló hatás megszűntetésére;
a belső városterület szövetébe ékelődő
gazdasági, ipari területek áthelyezése az Ipari
Parkba, külső iparterületre;
a Déli városrészben jelenleg nem található
alközponti szerep megoldása;

a csökkenő népesség nem fogja tudni eltartani
az intézményeket;
befektetők által diktált, nem kívánatos
beavatkozás a városképbe, települési
szövetbe;
meglévő barnamezős területek, az új
kiüresedő,
alulhasznosított
építmények,
fantom-negyedek kialakulását eredményezi;
9. közlekedési hálózat és minősége (belső és külső) – 1.15 fejezet
M4
Fegyvernek-Püspökladány
közötti
szakasza szerepel a megye fejlesztési
programjában;
a helyi autóbusz közlekedés újragondolása az
utazási igényeket mobilabban és gyorsabban
kiszolgáló
rendszer
és
szolgáltatás
bevezetésével;
intermodális
közlekedési
csomópont
kialakítása a pályaudvar térségében;

a motorizáció dinamikus növekedése, mely a
gépjármű közlekedés elsőbbségét követeli a
fejlesztések során;
a gépjármű közlekedés igényeinek korlátlan
kielégítése, növekvő forgalmi nehézségek,
gyaloglási és kerékpározási kedv csökkenése;
a helyközi és távolsági közösségi közlekedés
finanszírozási hiányossága miatt romlik a
használatának arány a gépkocsik javára;
a gyalogos-kerékpáros forgalom növekedése a
közös
használatú
felületeken
a
forgalombiztonság romlásához vezethet;
a kunmadarasi repülőtér közhasználatának
elmaradása csökkenti a fejlődés esélyeit és
ütemét;

10. közművek és elektronikus hírközlés – 1.16 fejezet
A szennyvíz tisztítás során keletkező
szennyvíziszap
hasznosítása
(mg.-i
kihelyezés, komposztálás stb.)

klímaváltozással együtt járó szélsősége
időjárási események (káresemények, belvíz,
csapadékvíz-hálózat túlterhelése);
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csapadék- vízelvezető hálózat fejlesztése
a gázfogyasztók aránya csökken, áttérés a
alternatív
energiahordozók
(biomassza)
szilárd tüzelésre, ami által romlik a
alkalmazása
levegőminőség, emelkedik a CO2 kibocsátás;
a megújuló energiák szélesebb körű
ivóvízbázis szennyeződése külső havária
alkalmazása;
okból;
11. környezetvédelem – klímatudatosság / energiahatékonyság – 1.17 fejezet
szennyvízcsatorna-rákötésre vonatkozó jogi
szabályozási lehetőséggel ösztönzés a
rákötésre;
energetikai
korszerűsítések
folytatása,
megújuló energiák minél szélesebb körű
alkalmazása, pl. nap- és szélenergia;
környezetterhelő anyagok helyi feldolgozása,
hasznosítása a meglévő zöldipar bázisán;

3.1.3

a felszín alatti víz állapota szempontjából
Karcag érzékeny területen fekszik;
a környezetvédelmi és a gazdálkodási érdekek
ellentéte;
globális
éghajlat-változás
kedvezőtlen
felgyorsulása;
illegális hulladéklerakók felszámolásának
nehézségei, a romló talajszennyezés okán;

A településfejlesztés és rendezés kapcsolata, a fejlesztés
területi korlátai és lehetőségei

38. táblázat: Településrendezési eszközök változásai a fejlesztési igények alapján
Változás (szerkezeti, vagy szabályozási terv, év)
Mezőgazdasági terület beépíthető területté történő
átsorolása (2001-2013 TSZT egységes
szerkezetben)
Záportározó kijelölése (2001-2013 TSZT egységes
szerkezetben)
Karcag-Berekfürdő települések közötti kerékpárút
kijelölése (2001-2013 TSZT egységes
szerkezetben)
Belterületi kerékpárút hálózat fejlesztés (20012013 TSZT egységes szerkezetben)
Hulladéklerakó rekultivációja (2001-2013 TSZT
egységes szerkezetben)
Nagykunság főterének kialakítása (2001-2013
TSZT egységes szerkezetben)
Mezőgazdasági terület beépíthető területté
minősítése 2015.
Ipari gazdasági terület övezeti szabályozásának
megváltoztatása 2012

Célzott fejlesztés
0710/2 hrsz.-ú földrészleten különleges
mezőgazdasági üzemi területfelhasználást jelöl ki a
terv
2957 hrsz.-ú telken záportározó létesül
Két ütemben elkészült a turizmust élénkítő és a
munkahelyi forgalmat is szolgáló kerékpárút
A város két belterületi kerékpárútjának belvárosi
részen történő összekötése közlekedésbiztonsági
szempontból a város rehabilitációs pályázat keretei
között
Karcag Kistérség hulladéklerakóinak rekultivációs
programja keretében megtörtént a karcagi
telephelyen a végleges lezárás.
Cél: a városi funkciók bővítése keretében a
városközpont térrendezése, a közlekedési
területek, terek, közparkok egységes gyalogos
zónájának kialakítása, funkciógazdag közösségi
terek létrehozása. A projekt folyamatos.
Ipari gazdasági fejlesztés céljából területbővítés az
egykori téglagyár területén a Kisújszállási út
mentén
Telekalakítás miatt történő szabályozási mutatók
megváltoztatása beépíthetőség céljából a
Kunmadarasi és Kunhegyesi út között
Beépítési mutatók változtatása az igényeknek
megfelelő beépíthetőség céljából a Püspökladányi
út mellett
4. sz. főút és II. sz. főcsatorna között feltáró út
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Célzott fejlesztés
kiszabályozása és telekalakítás
A vasút és 4.sz. főút között feltáró út
kiszabályozása és telekalakítás mélyfekvésű,
mocsaras területen
Különszintű vasúti csomópont a Püspökladányi
útnál, körforgalom a 4. sz. főút és a
laktanyaterületet feltáró út csatlakozásánál
Madarasi - Kórház úti csomópontban a körforgalom
megvalósítását

Közlekedési csomópont módosítása 2010

Forrás: saját szerkesztés

Az önkormányzati és fejlesztői változtatási igényeket a településrendezési tervek követték,
megvalósulásuknak nem volt szabályozási akadálya.
Az egységes szerkezeti terv szerint a Kisvénkert lakóterület fejlesztése külterületen történő
fejlesztés, mely akadályozhatja a megvalósulást. A tervfelülvizsgálatnál javasolt a belterületbe
vonása.
A tervben elhatározott fejlesztések egy része forráshiány miatt nem került kivitelezésre, pályázati
lehetőségre várnak.
Karcag-Kunhegyesi út megépítése
A Karcagot Kunhegyessel összekötő közút megépítése régóta szerepel minden megyei és
regionális fejlesztési tervben, jelenleg nincs lehetőség tisztán állami pénzből való megépítésére.
Tervek elkészültek, a kormánynak a feladatra pályázati úton forrást kell bevonni az építési
költségek fedezetére.
4. sz. főútra csatlakozó teljes belterületet elkerülő út megépítése
Megvalósulásának akadálya forráshiány. Pályázati lehetőséget kell keresni.

3.2

Problématérkép / Értéktérkép
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39. táblázat Karcag értékei és problémái városrészenként
ÉRTÉK

PROBLÉMA

MI

HOL

MI

HOL

Városközpont
Református templom műemlék

Kossuth tér hrsz.: 1.

Átmenő forgalom környezetterhelése

Madarasi út – Püspökladányi út –
Kisújszállási út

Zsinagóga műemlék

Kertész József u. 7. hrsz.:185

Autóbusz- pályaudvar környezetterhelése

Rákóczi út 2.

Magyar ortodox templom (Szent
György) műemlék

Horváth Ferenc u. 2. hrsz.: 49

Keleti oldalon, Szent István sugárút
térségében

Református Általános Iskola
műemlék

Kálvin u. 2. hrsz.: 3

Kossuth tér egységes térfalában idegen
elemek a lapostetős épületek
Ökológiai kapcsolatok hiánya a belterületet
karéjozó zöldfelületek és városközponti
zöldterülete között: sugárirányú utak hiányos
fásítása, vagy a fásítás teljes hiánya

Lakóház műemlék

Püspökladányi u. 9.
hrsz.: 3926

Bogdi Pap-kúria
(Győrffy István Nagykun Múzeum)
műemlék
Szent István templom
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ
Polgármesteri Hivatal
Vásárcsarnok Piac
Szociális Otthon
Kézművesek Háza
Kossuth tér Kossuth szoborral,
Országzászlóval

Dózsa György út, Szent István
sugárút, Ady Endre ú; Püspökladányi
út, Kisújszállási út, Madarasi út

Parkoló terület hiánya

Kálvin u. 4. hrsz.: 3918/1
Püspökladányi út
Dózsa György út 5-7.
Kossuth tér 1.
Szent István sugárút –
Kacsóh Pongrác u. sarok
Horváth Ferenc u. 1.
Táncsics krt. 46.
Kossuth tér

Északi városrész
Szélmalom műemlék
Szélmalom fogadóház

Vágóhíd u. 20-22.
hrsz. 2123-1859

Szegregátum jelenléte

Vágóhíd u. - Napsugár u. - Damjanich
u. - Kátai G. u. - névtelen u. - Gyep u.
- Napsugár u. - belterületi határ –
Északi u. a Gyep utcától – Cserepes
u. - Daru u

Lakóház műemlék

Dózsa György u. 62.
hrsz.: 1380

Lakóterülete közpark hiányos

Zöldfa u. és városközpont között
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ÉRTÉK
MI

HOL

Csőszház műemlék

Zöldfa u. 19a. hrsz.: 2065

Zádor híd (műemlék) felé vezető út
(Vágóhíd u.)

hrsz.: 02314

Kátai Gábor Kórház
együttműködés a Városi Gyógy- és
Strandfürdő
Nagykiterjedésű összefüggő
zöldterülete van
Mezőgazdasági kertes területén
lakóterületi fejlesztési lehetőségekkel
rendelkezik
Történelmileg kialakult, ma is meglévő
halmazos telekszerkezet

Összefüggő területen történelmileg
kialakult roma közösségi kultúra
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PROBLÉMA
MI
HOL
Alapellátást biztosító alközpont hiánya
tekintettel a lakóterületi fejlesztési
lehetőségekre
Ökológiai kapcsolatok hiánya a belterületet
Dózsa György út, Kórház u. – Zöldfa
karéjozó zöldfelületekhez: utak hiányos
u. Vágóhíd u.
fásítása, vagy a fásítás teljes hiánya

Zöldfa u. 8.
Közjóléti erdő, közpark

Kórház u. – Zöldfa u. – Füredi
u. – Rimaszombathy u. Dózsa György út – Táncsics
krt. – Rákóczi u. által határolt
tömbök területe
- Vágóhíd u. - Napsugár u. Damjanich u. - Kátai G. u. névtelen u. - Gyep u. Napsugár u. - belterületi határ
– Északi u. a Gyep utcától –
Cserepes u. - Daru u.

Keleti városrész
Lakóház műemlék
Városi Csokonai Könyvtár
Történelmileg kialakult, ma is meglévő
halmazos telekszerkezet

Dózsa György u. 62.
hrsz.: 1380
Dózsa György út 29.
Kacsóh Pongrác u. – Szív u.
– Tavasz u. - Reggel u. Püspökladányi út –
városközpont által határolt
tömbök területe

Különleges hulladékkezelő terület
védőzónája érinti
Dögkút a belterület határánál
Lakóterületbe ékelődött ipari területe van
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ÉRTÉK
MI
Kálvária-domb

HOL
Kálvária u.

Sistak térségének rekreációs fejlesztési
lehetősége
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PROBLÉMA
MI
HOL
Közpark hiányos lakóterület
Ökológiai kapcsolatok hiánya a belterületet
karéjozó zöldfelületekhez: utak hiányos
Ady Endre u; Püspökladányi út
fásítása, vagy a fásítás teljes hiánya

Déli városrész

Morgó Csárda műemlék

Lakóház műemlék
(Nagykunsági tájház)
Római katolikus templom
Orvos- és Patikatörténeti Múzeum

Történelmileg kialakult, ma is meglévő
halmazos telekszerkezet

Összefüggő területen történelmileg
kialakult roma közösségi kultúra

Baross u. 1. hrsz.: 6071

Jókai u. 16. hrsz.: 4041
Széchenyi sugárút
Széchényi sugárút 45.

Szegregátum, illetve szegregálódó terület
jelenléte

Közpark hiányos lakóterület, a városrész
szélén sincs zöldfelület
Alapellátó központ hiánya
Ökológiai kapcsolat hiánya a belterületi
zöldfelülethez: utak hiányos fásítása, vagy a
fásítás teljes hiánya

Püspökladányi út –
Szivárvány út – Mészáros u.
– Baross u. – Szabó József u.
– Arany János u. – József
Attila u. - városközpont által
határolt tömbök területe
Délibáb u. – Gyarmati út –Tó
u. – Rácz L. u. - Pálya u. –
Széchényi I. sugárút –
névtelen u. - Jókai u. - Dankó
P. u. – Széchényi I. sugárút –
Nyár u. – Arany J. u.
- Jókai u. keleti oldala a
Dankó P. utcától – Délibáb u.
- Nyár u.
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Délibáb u. – Gyarmati út –Tó u. –
Rácz L. u. - Pálya u. – Széchényi I.
sugárút – névtelen u. - Jókai u. Dankó P. u. – Széchényi I. sugárút –
Nyár u. – Arany J. u.
- Jókai u. keleti oldala a Dankó P.
utcától – Délibáb u. - Nyár u.

Széchényi sugárút
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ÉRTÉK
MI

PROBLÉMA
HOL

MI

HOL

Déli ipartelep
Az áthaladó Budapest – Debrecen
vasútvonal az iparterület feltárási
lehetősége
Vasútállomás

Hiányos vagy korszerűtlen infrastrukturális
ellátás
Vasútvonal és pályaudvar is korszerűsítést
igényel
Ökológiai kapcsolatok hiánya a belterületet
karéjozó zöldfelületekhez: utak hiányos
fásítása, vagy a fásítás teljes hiánya

Szivárvány u.

A 4. sz. főút feltárási lehetősége
Nagykiterjedésű ipari-gazdasági
funkciójú bővítési lehetőséggel
rendelkezik

4. sz. főút és honvédelmi
terület között

Karcagi Ipari Park jelenléte

4. sz. főút és vasút között

Kisföldek és Kertváros
Az áthaladó Karcag – Tiszafüred
vasútvonal

Vasútvonal korszerűsítést igényel
A volt Kenyérgyár területe hasznosítása,
revitalizálása szükséges, jelenleg barna
mezős terület

Aldi és Tesco Áruházak
Karcagi Általános Iskolai Központ Kiskulcsosi Tagiskola

5300 Karcag, Kisújszállási u.
112.

Szentannai Sámuel Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium

5300 Karcag, Szentannai
Sámuel u. 18.

Debreceni Egyetem Agrártudományi
Központ Karcagi Kutatóintézete

5300 Karcag, Kisújszállási út
166.

Kerékpárút a Kisújszállási út mentén

Karcag, Kisújszállási út
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27. ábra Érték- és problématérkép Karcag városában

Forrás: saját szerkesztés
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3.3

Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek

3.3.1

A településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, lehatárolás
indoklása

A 2008-ban készült IVS-ben a városrészi lehatárolása változatlanul érvényes jelen ITS
készítésénél, így lehetőség nyílik a korábbi és a frissebb népszámlálási adatok részbeni
összevetésére, értékelésére.
Meg kell jegyezni, hogy miként a korábbi IVS-ben, úgy jelen ITS-ben sem kerül sor - városrészi
szinten - Karcag külterületének részletes elemzésére. Ezen túlmenően nem indokolt elemezni a
KSH által szolgáltatott 2011. évi népszámlálás, társadalmi, foglalkoztatási és lakáshelyzetre
vonatkozóan adatait a Déli ipartelep városrészben sem, mert ott csupán 44 fő lakott. (Érdekes
módon 2007-ben, az önkormányzati nyilvántartások szerint itt már nem volt lakónépesség!) Az
elkészített grafikonok ugyan tartalmazzák a Déli ipartelep adatait is, de azok nem alkalmasak a
többi városrésszel való összehasonlításra, ezért szöveges értékelésük nem történik meg.
Az egyes városrészek lehatárolásához komplex módszertani elemzés alapján jutott el az IVS.
Alapján a helyben lakók tudatában visszaigazolható, mentális térképe rajzolta meg az egyes
városrészek hozzávetőleges elhelyezkedését, de azok pontos határai nem voltak egyértelműek.
Ezért további finomításra volt szükség funkcióanalízis segítségével, a településrendezési terv
övezeteinek figyelembevételével és a közös életterek feltárásával. Végeredményben egy, a
stratégia és a célok tekintetében viszonylag egységesen kezelhető lehatárolás került elfogadásra,
mely a jelen ITS-ben is követésre és elemzésre kerül.
18. térkép Városrészek Karcagon (2015)

Forrás: saját szerkesztés
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40. táblázat Karcag városrészeinek lehatárolása
Városrész

Lehatárolás

Városközpont

Táncsics M. krt. – Dózsa Gy. út – Kacsóh u. – Kuthlen u. – Kazinczy u. – József A. u. –
Széchenyi I. sgrt. – Szabó J. u. – Kisújszállási út – Forint u. – Varró u.
Táncsics M. krt. – Dózsa Gy. út – Vágóhíd u. – belterülethatár – Madarasi út
Dózsa Gy. út – Vágóhíd u. – belterülethatár – Telep u. - Attila u. - Püspökladányi út Kazinczy u. - Kuthlen u - Kacsóh u.
Püspökladányi út – Szivárvány u. – Vasút u. – Gyarmati u. – Tó u. – Rácz L. u. – Pálya
u. – lakóövezet határ – Villamos u. - Kisújszállási út - Szabó J. u. - Széchenyi I. sgrt. József A. u. – Kazinczy u.
Kecseri-csatorna (belterülethatár) – Gyarmati út – Pálya u. - Rácz L. u. - Tó u. Gyarmati u. - Vasút u. - Szivárvány u. - Attila u. - Telep u. - belterülethatár
Kenderesi út – Akácos út – Villamos út – vasút – Gyarmati út – 4. sz. főút –
belterülethatár – Kisújszállási út – Tisza u. (belterülethatár)
Kisújszállási út – Forint u. – Varró u. Madarasi út – belterületi és zárkerti határ Kenderesi út – Akácos út

Északi
Keleti
Déli
Déli Ipartelep
Kisföldek és
Kertváros
Nyugati

Forrás: KSH, önkormányzati adatszolgáltatás;

Városrészi adatok
28. ábra A lakónépesség számának megoszlása
városrészenként, 2011

29. ábra A lakások számának megoszlása
városrészenként, 2011
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Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját
szerkesztés

Városközpont
; 1230

Északi
városrész;
1643

Keleti
városrész;
1273

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját
szerkesztés

Karcag lakossága az egyes városrészek között egyenlőtlenül oszlik meg. Ugyanis a legnépesebb
Déli (5523 fő) és a legkevesebb lakosú Kisföldek és Kertváros (2144 fő) városrész között több
mint két és félszeres a különbség. A közigazgatásilag Karcaghoz tartozó külterületen 522 fő lakik,
míg a Déli Ipartelepen (a statisztika szerint 44 fő). A lakosszám alapú sorrend: Déli – Északi –
Keleti – Városközpont – Nyugati - Kisföldek és Kertváros; A 2001. évi népszámlálási adatokhoz
képest, a sorrend nem változott. Minden városrészben csökkent a népesség, legnagyobb
arányban a városközpontban, 18,6%-al, a legkevésbé az Északi városrészben 2,6%-al. A városi
népesség 8,6%-al csökkent, s e fölötti arányban csökkent még a Kisföldek és Kertváros (8,96%)
és a Déli városrész (8,92%) lakossága.
Karcag lakásállományának városrészenkénti megoszlása – nem meglepő módon – lakosság
megoszlásához hasonló, azaz egyenlőtlen. A legtöbb lakás a Déli (2070 db), a legkevesebb
lakosú Kisföldek és Kertváros (715 db) városrészben, míg Karcag külterületén (298 db) lakás
van. A lakásszám alapú sorrend azonos a lakosságszámúval, de a Városközpont lakásszáma
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alig marad el a Keletiétől, ami azt jelzi, hogy a Városközpontiban egy lakásában átlagosan
kevesebb élnek, mint a többi városrészben. Míg a Városközpontban nem éri el 2 főt az egy
lakásban élők száma, addig Kisföldek és Kertváros majdnem 3 fő él átlagosan.
Az alacsony komfort fokozatú lakások aránya igen jelentős átlagos csökkenést mutat, városi
szinten 14,1%-ra csökkent. A városrészek között a Városközpontinak messze legjobb (1,2%) a
mutatója, utána a Kisföldek és Kertváros következik 9,9%-al. Ugyanakkor a Déli városrészen - a
nagyarányú javulás ellenére is – a lakások csaknem ötöde (18,6%) alacsony komfortfokozatú.
30. ábra A lakónépesség korcsoportos összetétele városrészenként, 2011
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Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés

A lakónépességen belül a 0-14 évesek aránya a városi átlagtól (16,9%) két városrészben mutat
szignifikáns eltérést. A Városközpontban az átlagnál alacsonyabb (13,1%), míg a Déli
városrészben jóval magasabb (19,6%).
A munkaképes korúak aránya (15-59 év közöttiek) lényegében a városi áltag (60,3%) körül
ingadozik minden városrészben, de a Kisföldek és Kertváros városrészben 66,3%, kiugróan
magas, míg a Nyugatiban a legalacsonyabb (56,4%).
A 60 éven felüliek arányában a városi átlaghoz (22,8%) képest a Nyugati, a Keleti és a
Városközponti városrészben az átlagnál magasabb, a Kisföldek és Kertváros, az Északi és Déli
városrészben az átlagtól kisebb arányban vannak jelen az 60 év fölöttiek. Egyértelműen
kimutatható, hogy a Városközpont és Keleti városrész lakossága elöregedő, míg az Északi és
Déli városrész populációja a legfiatalabb.
A 2001. évi népszámlálási adatokhoz képest Karcagon kedvezőtlen tendencia, hogy a fiatalok
aránya csökken, az idősek aránya pedig nő. (2001-ben 19,3% volt a 60 év felettiek aránya, 2011ben 22,8%.) Ez valamennyi városrészben tetten érhető, de különösen a Városközpontban.
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31. ábra A lakónépesség iskolai végzettsége városrészenként, 2011
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Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés

A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek)
belül 10 év alatt, 2001 és 2011 között minden városrészben erőteljesen csökkent. A 2001. évi
35,6%-os városi átlag 23,2%-ra csökkent. Kiugróan magas még mindig ez a mutató az Északi és
Déli városrészekben. A legalacsonyabb mutató a Városközpontban van (10,1%), ami 2001-ben
18,7% volt. Városi szinten alacsonynak számít még a Keleti (15,1%) és Nyugati (12,7%)
városrész mutatója, melyek 2001-ben még 29-32% között mozogtak.
Ennél érdekesebb a felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában mutató
változása. Az örvendetes növekedés ugyan elmarad az országos átlagoktól, Karcag értéke az
emelkedés ellenére is elég alacsony, ám ebben a városrészek nagy eltéréseket mutatnak. A
városi átlag (12,6%, ami 2001-ben még csak 8% volt) jelentősen elmarad az országos 19%-tól.
Van azonban egy városrész, amely meghaladja az országos átlagot is, kirajzolva egyben a
városon belül az értelmiség által lakott területet: a Városközpontban (20,6%); Még az Északi és
Nyugati városrész mutatója nagyobb a városi átlagnál. Eközben a Keleti és a Déli városrész
mutatója alacsonyabb, a Kisföldek és Kertváros városrészé pedig közel azonos a városi átlaggal.
32. ábra A lakónépesség foglalkoztatási és munkanélküliségi adatai városrészenként, 2011
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Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés
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A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek)
belül városi szinten (a 2001-es 47,5%-ról 45,8%-ra) és az összes városrészben is csökkent 2001
óta. Az Északi és Déli városrész 50% körüli aránya kiemelkedik a városrészek közül, hiszen rajta
kívül valamennyi városrész mutatója városi átlag alatti. A Városközpont és Nyugati városrész
2001 után 2011-ben is legjobb mutatójú (38,0% körüli) városrész, de a Kisföldek és Kertváros,
valamint a Keleti városrész is a városi átlag alatt van. Érdekes módon ezzel párhuzamosan a
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya a városi átlag (43,4%) körül szóródik valamennyi
városrészben, miközben a Kisföldek és Kertváros városrészben látványosan a legkisebb 32,6%.
E mögött az húzódik meg, hogy a Kisföldek és Kertváros városrészben lakó családok esetében
arányaiban kevesebb az olyan család, ahol legalább egy kereső ne lenne, míg például a Keleti
városrésznél a Kisföldek és Kertváros városrésszel hasonló rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya azt jelzi, hogy a Keleti városrészben több olyan család van, ahol egy
kereső sincs.
A munkanélküliség adatok városrészenkénti megoszlása egyenetlen. A városi átlag (16,5%) alatt
van a Városközpont (11,1%) és a Nyugati (12,0%) városrész, átlag körül a Kisföldek és Kertváros
városrész (15,7%), míg a legrosszabb mutatója az Északi (21,2%) és Déli (17,7%) városrésznek
van.
Városrészenkénti elemzés
1. Városközponti városrész
19. térkép Karcag Városközponti városrésze

Forrás: IVS 2008 alapján, saját szerkesztés
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41. táblázat A Városközponti városrész adatai
Karcag
összesen

Mutató megnevezése
Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya
Lakónépességen belül 60-X évesek aránya
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (1559 évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül
Forrás: KSH, Népszámlálás 2011
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Városközpont
A városba érkező utak torkolatánál alakult ki, helyi és távolsági autóbuszjáratok végállomásával.
A Járási Központ szerepet is ellátó településrész funkciótúlsúlyos. A minőségi fejlesztése a
folyamatban lévő városrehabilitációs projekt által valósul meg.
A tudatos lehatárolása révén került a városrészbe szinte valamennyi, a város mindennapi
életéhez kapcsolódó intézmény, szolgáltatás. A központban lévő zöld terek, parkok, gyalogos
tengely mentén jelentős egyházi épületek, közintézmények, kulturális épületek találhatók:
Református Nagytemplom, Szent István Templom, Görögkeleti Templom, Zsinagóga, Városháza,
Győrffy István Nagykun Múzeum, Nagykun Református Általános Iskola, Déryné Kulturális,
Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár, Ifjúsági Ház, a négycsillagos Nimród Biohotel, szociális
otthon, stb.
A városrészt - a Déli Ipartelep és a Kisföldek és Kertváros városrészek kivételével – négy további
városrész öleli körbe. Ezek közötti határvonalakat azonban inkább a tervezési szükséglet hívta
életre, sem mint tényleges társadalmi-gazdasági elkülönülés.
A 2011-es népszámlálási adatok alapján, a Városközpontban lakik Karcag népességének 11,5%a. 2001-ben ez az arány még 12,9% volt. A népességfogyás üteme kirívóan magas ebben a
városrészben, hiszen a 10 év alatt 18,6%-át vesztette el a városrész.
A lakónépesség korcsoportos megoszlása alapján idősebb városrésznek tekinthető, mert a 60 év
felettiek aránya az egyik legmagasabb, míg a gyermekek aránya jelentősen elmarad a városi
átlagtól. A lakosság képzettségi szintje viszont kiemelkedően a legjobb Karcagon, hiszen a
felsőfokú végzettségűek aránya 20,6%, ami a 2. helyezett Északi városrész 13,4%-os
mutatójánál is sokkal jobb. A városi átlag (12,6%) a Városközpont jó mutatójának köszönhető, e
nélkül a városi átlag csak 9% lenne. A városrészi lakások komfortossága messze a legjobb
Karcagon. A városrészen élők magasabb képzettségi szintje megmutatkozik a foglalkoztatottsági
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és munkanélküliségi helyzetben is, mert minden mutató tekintetében a legjobbak között van, de
különösen a munkanélküliségi ráta alacsony szintje tér el a városi átlagtól.
Városközponti városrész – SWOT analízis
Erősségek

Gyengeségek

Az elérhető humán, igazgatási, közösségi és
gazdasági funkciók magas száma.
Nagyszámú pénzügyi és egyéb üzleti,
kereskedelmi szolgáltató jelenléte.
Városon belül kedvező foglalkoztatottsági és
munkanélküliségi
helyzet,
kedvező
iskolázottsági mutatók.
Turisztikai vonzerők széles tárháza.
Autóbusz pályaudvar léte.
Ingyenes parkolás.

Lehetőségek
A folyamatban lévő és további integrált
városrehabilitációs
program,
projektek
végrehajtása;
Kereslet a minőségi szálláshelyek, igényes
vendéglátás fejlesztésére;
Geotermikus
energiák
multifunkciós
felhasználhatósága.
A
külföldi
munkalehetőségek
helyi
ellensúlyozása: helyben történő lakhatás,
képzés, munkához jutás támogatása.
A
befelé
irányuló
népességmozgások
kihasználása, ösztönzése.

A városban leggyorsabb ütemű, folyamatos
népességfogyás,
és
a
népesség
elöregedése.
Átmenő
személygépjármű
forgalom
nagysága és környezetszennyezése
Egységes városkép hiánya, az autóbuszpályaudvar térszövet romboló hatása.
Kerékpárút hálózat kiépítettségének hiánya.
A nyilvános szociális helységek hiánya
(mozg. korl. wc, pelenkázó, etc.)
Közterületek védelme és biztonsága nem
megfelelően megoldott (térfigyelő rendszer
szükségessége).
Kevés parkolóhely.
Veszélyek
Kiskereskedők
számának
drasztikus
csökkenése (multinacionális cégek okozta
versenyhelyzet),
a
foglalkoztatottság
csökkenése, a belváros „kiürülése”.
A külföldi munkalehetőségek elszívják a
városrész képzettebb fiatal népességét.
A fejlesztési források bizonytalansága és
városfejlesztésre fordítható mértékének
csökkenése.
Az átmenő forgalom környezetterhelése és
balesetveszélyessége.
A funkciók túlcsordulása a környező
városrészek
rovására
történik,
az
alközpontosítás ellehetetlenül.
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2. Északi városrész
20. térkép Karcag Északi városrésze

Forrás: IVS 2008 alapján, saját szerkesztés

42. táblázat Az Északi városrész adatai
Karcag
összesen

Mutató megnevezése
Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya
Lakónépességen belül 60-X évesek aránya
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül
Forrás: KSH, Népszámlálás 2011
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Északi városrész: Fanzug, Nagyvénkert, Északi újtelep
Itt található a település, kistérség egészségügyi központja a Kátai Gábor kórház, a mentőállomás,
és a Szélmalom műemlék. Nincs oktatási intézmény a városrészben, csupán egy tagóvoda
működik. A Madarasi út mentén koncentrálódnak egyéb szolgáltatók (vendéglő, benzinkút, kisebb
üzletek). Jelentős nagyságú, történelmileg kialakult roma közösség él a városrész nyugati
szegletében, ami egységesen kezelhető szegregált terület alkot.
A városrészt határoló utak (Madarsi út, Táncsics u., Dózsa Gy. u., Vágóhíd u.) meghatározó
városszerkezeti tengelyek, területileg jól beazonosítható városrész.
A 2011-es népszámlálási adatok alapján, az Északi városrészen lakik Karcag népességének
több mint egyötöde, (22,4%-a). 2001-ben ez az arány még csak 21% volt, azaz a
népességfogyás üteme sokkal lassabb, mint Karcagon bárhol másutt. A vonatkozó 10 évben
csupán 2,6%-os volt a népességfogyás, szemben mondjuk a városi 8,6%-os átlaggal, vagy a
Városközpont 18,6%-os mutatójával.
A lakónépesség korcsoportos megoszlása alapján - a Déli városrész mellett - a másik
legfiatalabb városrész, mert a 14 év alattiak aránya itt az egyik legmagasabb, de a 60 év fölöttiek
aránya is messze alatta marad a városi átlagnak. A lakosság képzettsége megosztó képet mutat,
mert míg a felsőfokú végzettek aránya (13,4%) magasabb a városi átlagnál, addig a legfeljebb
általános iskolai végzettségűek aránya (29,3%) az egyik legmagasabb Karcagon. Ez azt mutatja,
hogy kettészakadt a városrész népessége képzettségük tekintve, a középfokú aránya kisebb. Az
alacsony komfortfokozatú lakások aránya a 2. legmagasabb (13,9%) a városrészek között, de
alatta marad városi átlagnak, amit egyébként a Déli városrész igen magas, 18,6%-os mutatója
húz fel. A városrészen élők foglalkoztatottsági és munkanélküliségi helyzete is a legrosszabbak
között van városban. Különösen nagy a munkanélküliség, mert ebben a városrészben a
legmagasabb (21,2%). Az Északi városrész jelentős létszámú és területi kiterjedésű
szegregátumnak ad helyet, mely részben eredményezi a társadalmi-gazdasági mutatók terén
kialakult igen kedvezőtlen helyzetet.
SWOT analízis
Erősségek

Gyengeségek

Az egyik legkedvezőbb öregedési index, sok
a fiatal;
Egészségügyi intézmények (kórház, szociális
otthon, mentők);
Egységes
települési
szövet,
területfelhasználás;
Városi átlagnál magasabb a felsőfokú
végzettségűek aránya;
Szélmalom
Lehetőségek

Jelentős a szegregált roma lakosság
részaránya;
A városi átlagnál ugyan sokkal lassabb, de
tartós népességfogyás;
A legrosszabbak a lakosság képzettségi és
foglalkoztatottsági mutatói;
Közigazgatási, közösségi funkciók hiánya –
magas gyereklétszám mellett nincs általános
iskola és csak egy tagóvoda működik;
Veszélyek

A kórház egészségturizmus, rehabilitációs
célú bevonása;
Oktatásfejlesztés célterülete;
A helyben történő lakhatás, képzés,
munkához jutás támogatása.
Szociális városrehabilitáció célterülete;
Idegenforgalmi potenciál - szélmalom;

Fejlesztési források bizonytalansága;
A szegregáció, a kedvezőtlen társadalmi
folyamatok felerősödése;
A Madarasi út menti iparterületek fejlesztése,
bővülése zavarja a lakhatási feltételeket;
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3. Keleti városrész
21. térkép Karcag Keleti városrésze

Forrás: IVS 2008 alapján, saját szerkesztés

43. táblázat A Keleti városrész adatai
Karcag
összesen

Mutató megnevezése
Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya
Lakónépességen belül 60-X évesek aránya
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül
Forrás: KSH, Népszámlálás 2011
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Keleti városrész: un. Katolikus város.
Vállalkozásokban gazdag része a városnak (pl. volt BHG alkatrészgyártó épülettömb), városi
szintű infrastrukturális építményei a szennyvíztisztító, záportározó. Idegenforgalmi célterületek: a
Sistak-domb, a Szélmalom Fogadóház, mint a Hortobágyi Nemzeti Park Déli Fogadókapuja és
bemutatóterme, Csokonai Könyvtár épülete, s városrészt határoló Vágóhíd utca folytatásaként
érhető el a Zádor-híd. Itt van a Szent Pál Marista Általános Iskola is. Alapvetően lakóövezet, de
azoktól távolabb több temető (izraelita is) elhelyezkedik.
A városrészt északról a Vágóhíd utca, illetve az Északi városrész szegregált területe határolja, de
körbeöleli a Városközponti városrészt is. Délről határos a Déli Iparterülettel, de az ott működő
vállalkozások nincsenek zavaró hatással a lakóterületek irányába.
A 2011-es népszámlálási adatok alapján, a Keleti városrészen lakik Karcag népességének
14,8%-a. 2001-ben ez hasonló arányú volt (14,66%), azaz a népességfogyás üteme hasonló, de
valamivel lassabb ütemű, mint a város egészében.
A lakónépesség korcsoportos megoszlása alapján idősebb városrésznek tekinthető, mert a 60 év
felettiek aránya az egyik legmagasabb, míg a gyermekek aránya elmarad a városi átlagtól. A
lakosság képzettségi szintje valamivel rosszabb, mint a városi átlag. A városrészi lakások jobb
komfortfokozatot képviselnek a lakásállományon belül, mint város egészé. A városrészen élők
foglalkoztatottsági és munkanélküliségi helyzete hasonló város egészével, de itt meghatározóan
alacsonyabb a munkanélküliségi ráta.
SWOT analízis
Erősségek

Gyengeségek

Magas a vállalkozási aktivitás;
Turisztikai vonzerővel bír;
A városrészben nem jellemző nagyobb
létszámú
és
arányú,
társadalmi
feszültségeket keltő szociális helyzetű
népesség vagy etnikum jelenléte.
Lehetőségek
Idegenforgalom fejlesztések célterülete,
turisztikai fogadóterület, kiindulópont;
A
külföldi
munkalehetőségek
helyi
ellensúlyozása: helyben történő lakhatás,
képzés, munkához jutás támogatása.
A befelé irányuló népességmozgások
kihasználása, ösztönzése;

A városi átlagnál magasabb az öregedési
index;
Tartós népességfogyás;
Jelentős vándorlási deficit, az elvándorlók
főleg képzettebb fiatalok, az elvándorlók
száma növekvő tendenciát mutat.
Közigazgatási funkciók hiánya.
Veszélyek
Fejlesztési források bizonytalansága
A
külföldi
munkavállalás
lehetősége
fokozottan és tartósan elszívja a helyi fiatal –
és középkorú – rétegeket.
A
szomszédos,
Északi
városrészi
szegregátum, ebben a városrészben
terjeszkedik tovább, nyer teret.

ITS Konzorcium

Karcag város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata

HELYZETFELTÁRÓ – HELYZETELEMZŐ – HELYZETÉRTÉKELŐ
MUNKARÉSZEK

182

4. Déli városrész
22. térkép Karcag Déli városrésze

Forrás: IVS 2008 alapján, saját szerkesztés

44. táblázat A Déli városrész adatai
Karcag
összesen

Mutató megnevezése
Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya
Lakónépességen belül 60-X évesek aránya
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül
Forrás: KSH, Népszámlálás 2011

Déli városrész: Rétoldal, Déli külváros
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Idegenforgalmi látványosságai: az Orvos és Patikatörténeti Kiállítás, a klasszicista Morgó Csárda,
Nagykunsági tájház. Itt található az Arány János Általános Iskola, több tagóvoda és egy
bölcsőde. A városrész déli része a város egyik roma közösség által lakott szegregációs területe.
A városrészt délről a Déli Ipartelepek, illetve vasútvonalak határolják. A vasútállomás ezen a
városrészen keresztül közelíthető meg. A többi irányból fontos, városi utak, a Kisújszállási és a
Püspökladányi út határolja, s közvetlenül szomszédos a városközponttal. Jellemzően lakóterület,
csak néhány intézmény, kereskedelmi és vendéglátó egység ékelődik be.
A legnépesebb városrész, a 2011-es népszámlálási adatok alapján, a Déli városrészen lakik
Karcag népességének több mint egynegyede, (26,7%-a). 2001-ben ez hasonló arányú volt, azaz
a népességfogyás üteme hasonló, de valamivel gyorsabb ütemű, mint a város egészében.
A lakónépesség korcsoportos megoszlása alapján a legfiatalabb városrész, mert a 14 év alattiak
aránya itt a legmagasabb, de a 60 év fölöttiek aránya is alatta marad a városi átlagnak. A
lakosság képzettsége a legrosszabb a városon belül. Az alacsony komfortfokozatú lakások itt
vannak jelen a legmagasabb arányban. A városrészen élők foglalkoztatottsági és
munkanélküliségi helyzete is a legrosszabbak között van városban. A Déli városrész jelentős
létszámú és területi kiterjedésű szegregátumnak ad helyet, melynek köszönhetők a városon belüli
legkedvezőtlenebb helyzet.
SWOT analízis
Erősségek

Gyengeségek

Az egyik legkedvezőbb öregedési index, sok
a fiatal;
Egységes települési szövet,
területfelhasználás;

Lehetőségek
Bérlakás-építési program célterülete
A helyben történő lakhatás, képzés,
munkához jutás támogatása.
Szociális városrehabilitáció célterülete;
Idegenforgalmi potenciál;

Jelentős a szegregált roma lakosság
részaránya;
A városi átlagnál gyorsabb, tartós
népességfogyás;
A legrosszabbak a lakosság képzettségi és
foglalkoztatottsági mutatói;
Közigazgatási funkciók hiánya.
Veszélyek
Fejlesztési források bizonytalansága;
A szegregáció, a kedvezőtlen társadalmi
folyamatok felerősödése;
Déli Iparterület fejlesztése, bővülése zavarja a
lakhatási feltételeket;
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5. Déli Iparterület városrész
23. térkép Karcag Déli Ipartelepek városrésze

Forrás: IVS 2008 alapján, saját szerkesztés

45. táblázat A Déli Ipartelepek városrész adatai
Karcag
összesen

Mutató megnevezése
Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya
Lakónépességen belül 60-X évesek aránya
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül
Forrás: KSH, Népszámlálás 2011
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Déli Ipartelep
A városrészen halad át a 4. sz. főút, a Budapest-Debrecen vasútvonal. Jelentős gazdasági
létesítményei: az Ipari Park (hulladék feldolgozás és újrahasznosítás – a zöldipar bázisa),
logisztikai központok (Penny), a volt laktanya és téglagyár. A barnamezők revitalizációja,
szennyezett területek rekultivációja a mezőgazdasági feldolgozóipar, logisztika számára további
fejlesztési lehetőségeket kínálnak.
Az önkormányzati nyilvántartás szerint nincs lakossága, ezért a KSH adatai is csak
mértéktartással vehetők figyelembe, illetve el is tekintünk azok elemzésétől!
A városrész Karcag meghatározó gazdasági centruma, a prosperáló Ipari Park, illetve az
iparterületek hasznosítása, a foglalkoztatottságban betöltött szerepük okán. Autókereskedés,
benzinkút az átmenő és helyi forgalomra települve.
SWOT analízis
Erősségek

Gyengeségek

Kiépített, jól funkcionáló Ipari Park, betelepült
iparterületek, hasznosított barnamezős terület
(laktanya), megfelelő telephelykínálat;
Kiváló közúti és vasúti elérhetőség;
Lakott területektől való elkülönülés, de mégis
a város felől is jó megközelíthetőség;
Lehetőségek

rekultiválásra váró területek;
belső feltártsága gyenge;

A barnamezős területek hasznosítása.
A 4. sz. főút átmenő forgalmának megállítása,
nem csak ipar céllal.
A zöldipar országos centruma és a hulladék
újrahasznosítás K+F központja;

Fejlesztési források bizonytalansága
A barnamezők revitalizációja elmarad.
A 4. sz. főút Gyarmati út kereszteződése
balesetveszélyes.

Veszélyek
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6. Kisföldek és Kertváros városrész
24. térkép Karcag Kisföldek és Kertváros városrésze

Forrás: IVS 2008 alapján, saját szerkesztés

46. táblázat A Kisföldek és Kertváros városrész adatai
Karcag
összesen

Mutató megnevezése
Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya
Lakónépességen belül 60-X évesek aránya
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (1559 évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül
Forrás: KSH, Népszámlálás 2011
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Kisföldek és Kertváros, azaz Kiskulcsos
A Kisújszállásra vezető út tárja fel. Karcag jelentős oktató, kutató funkciójú létesítményei
találhatók itt: Szentannai Sámuel Szakközépiskola, Gimnázium, Kollégium, tagóvoda,
egészségügyi intézmény, a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centruma Kutatóintézete. Itt

található a horgásztó és a Kisújszállás úti temető, illetve a Tesco és az Aldi.

A 2011-es népszámlálási adatok alapján, a Nyugati városrészen lakik Karcag népességének
10,4%-a. 2001-ben ez hasonló arányú volt, azaz a népességfogyás üteme hasonló, de valamivel
gyorsabb ütemű, mint a város egészében.
A lakónépesség korcsoportos megoszlása alapján a fiatalabb városrésznek tekinthető, mert a 60
év felettiek aránya itt a legkisebb, míg a munkaképes korúaké a legmagasabb, miközben a
gyermekek aránya elmarad a városi átlagtól. A lakosság képzettsége megegyezik a városi
átlaggal. A városrészi lakások jobb komfortfokozatot képviselnek a lakásállományon belül, mint
város egészé. A városrészen élők foglalkoztatottsági és munkanélküliségi helyzete is valamivel
kedvezőbb, mint a városi átlag.
SWOT analízis
Erősségek

Gyengeségek

Alközponti funkció megjelenése – a
városközponttól való relatív távolság
ellensúlyozására.
A kedvezőbb öregedési index.
Kiskereskedelmi multik jelenléte (Aldi, Tesco)
A városrészben nem jellemző nagyobb
létszámú
és
arányú,
társadalmi
feszültségeket keltő szociális helyzetű
népesség vagy etnikum jelenléte.
Lehetőségek

A városi átlagnál gyorsabb, tartós
népességfogyás.
A 14 év alattiak aránya rosszabb a városi
átlagnál.
Jelentős vándorlási deficit, az elvándorlók
főleg képzettebb fiatalok, az elvándorlók
száma növekvő tendenciát mutat.
Közigazgatási funkciók hiánya.

A barnamezős területek (kenyérgyár, SZIM)
hasznosítása.
A 4. sz. főút átmenő forgalmának megállítása.
A
külföldi
munkalehetőségek
helyi
ellensúlyozása: helyben történő lakhatás,
képzés, munkához jutás támogatása.
A befelé irányuló népességmozgások
kihasználása, ösztönzése.
Nagykiterjedésű rehabilitációs területei a
felsőfokú
képzés,
idegenforgalom
fogadóterületeivé válhatnak.

Fejlesztési források bizonytalansága
A
külföldi
munkavállalás
lehetősége
fokozottan és tartósan elszívja a helyi fiatal –
és középkorú – rétegeket.
Az illegális hulladéklerakás, a rekultiváció
megoldatlansága.

Veszélyek
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7. Nyugati városrész
25. térkép Karcag Nyugati városrésze

Forrás: IVS 2008 alapján, saját szerkesztés

47. táblázat A Nyugati városrész adatai
Karcag
összesen

Mutató megnevezése
Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya
Lakónépességen belül 60-X évesek aránya
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (1559 évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül
Forrás: KSH, Népszámlálás 2011
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Nyugati
városrész

20632
16,9
60,3
22,8

2350
15,5
56,4
28,1

23,2

12,7

12,6
8217
14,1

14,6
966
12,6

45,8

38,3

17,1

8,9

50,3
43,4
38,4
59,2
16,5
7,8
12,3
6,0

57,0
42,0
34,4
58,1
12,0
5,8
12,1
5,0
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Nyugati városrész: Pernyés-zug, Kisvénkert, Erzsébet-liget
É-D-i irányban átszeli a Karcag-Tiszafüred vasútvonal. Pihenő, sport (sportpálya), rekreációs
központ, szabadtéri és fedett kulturális, sport rendezvénytereivel. Vendéglátás és turisztikai
szempontból jelentős terület a város Akácliget Gyógy- és Strandfürdőjével, a Kisvénkert és a
Karcagi Méntelep létesítményeivel.
A városrész déli határa a Kisújszállási út, keletről a Városközpont rövid szakasza, északkeletről a
Madarasi út, nyugatról a jellemzően a belterülethatár határolja.
A 2011-es népszámlálási adatok alapján, a Nyugati városrészen lakik Karcag népességének
11%-a. 2001-ben ez hasonló arányú volt, azaz a népességfogyás üteme hasonló, de valamivel
kisebb ütemű, mint a város egészében.
A lakónépesség korcsoportos megoszlása alapján az egyik leginkább elöregedő városrész. A
lakosság képzettsége jobb a városi átlagnál. A városrészi lakások hasonló komfortfokozatot
képviselnek a lakásállományon belül, mint város egészé. A városrészen élők foglalkoztatottsági
és munkanélküliségi helyzete jobb a városi átlagnál, különösen a munkanélküliségi rátája
kedvezőbb.
SWOT analízis
Erősségek

Gyengeségek

A városi gyógyfürdő, a lovassport centrum
léte.
A
városi
átlagnál
kedvezőbb
foglalkoztatottsági helyzet.
A városrészben nem jellemző nagyobb
létszámú
és
arányú,
társadalmi
feszültségeket keltő szociális helyzetű
népesség vagy etnikum jelenléte.
Lehetőségek

A városi átlagnál ugyan kisebb, de tartós
népességfogyás.
A népesség elöregedő.
Jelentős vándorlási deficit, az elvándorlók
főleg képzettebb fiatalok, az elvándorlók
száma növekvő tendenciát mutat.
Hiányos államigazgatási, közösségi és
humán-szolgáltatási funkciók.
Veszélyek

A meglévő sport és rekreációs bázis
kiszélesítése.
A
külföldi
munkalehetőségek
helyi
ellensúlyozása: helyben történő lakhatás,
képzés, munkához jutás támogatása.
A befelé irányuló népességmozgások
kihasználása, ösztönzése.
Az Erzsébet-liget – Zuglóger turisztikai célú
hasznosítása.

Fejlesztési források bizonytalansága
A
külföldi
munkavállalás
lehetősége
fokozottan és tartósan elszívja a helyi fiatal –
és középkorú – rétegeket.
A kedvezőtlen társadalmi folyamatok a városi
rekreációs, sportélet kihasználtságára is rossz
hatással lesznek.
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Az elemzés
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háttere
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Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek
lehatárolása, térképi ábrázolása, helyzetelemzése

Jelen fejezetben a területi szegregációs folyamatok kerülnek bemutatásra. A város egész
területére vonatkozó ágazati szegregációs mechanizmusok az ITS Anti-szegregációs terv
fejezetében kerülnek elemzésre.
Az értékelő rész a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztésért és
Építésügyért Felelős Szakállamtitkársága által kiadott Városfejlesztési kézikönyv (2. kiadás, Bp.
2009. január 28.) és a Belügyminisztérium Útmutató a kis- és középvárosok számára az Integrált
Településfejlesztési Stratégia 2014 – 2020 elkészítéséhez (Munkaanyag, Bp. 2014. december
11.) útmutatása alapján készült.
A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 10. melléklete meghatározza a település szegregált és
szegregációval veszélyeztetett területeinek lehatárolásához és térképi ábrázolásához szükséges
adatokat. A területek lehatárolása a szegregációs mutató alapján történik, ez pedig a legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezők és munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az
aktív korúakon (15-59 év) belül. A mutató úgy kerül kiszámításra, hogy a település területén belül
olyan területileg egybefüggő tömbök kerülnek kiválasztásra, amelyekre együttesen jellemző, hogy
a szegregációs mutató határértékének megfelelnek. A tömb népszámlálási célra létrehozott,
általában közterületek és/vagy természetes és mesterséges tereptárgyak (pl. vasútvonal,
vízfolyás partja stb.), valamint rácshálós térinformatikai megoldás eredményeképpen kialakított,
településen belüli kisterületi egység.
A szegregátumok és szegregációval veszélyeztetett területek a Központi Statisztikai Hivatal
2011. évi népszámlálási adatai alapján kerültek meghatározásra. Azon tömböket tekintjük
veszélyeztetett területeknek, illetve szegregátumoknak, ahol a szegregációs mutató aránya
meghaladja a 30, illetve a 35 százalékot.
Meghatározásra került a kormányrendeletben továbbá az is, hogy a 200 főnél népesebb
települések esetében szegregátumnak, illetve szegregációval veszélyeztetett területnek azok az
egybefüggő területek tekintendők, melyek megfelelnek a fenti mutatók egyikének, és a terület
lakónépességének száma eléri az 50 főt.
A 2011. évi népszámlálási adatok az Önkormányzat birtokában lévő adatbázisokból nyert adatok
alapján kerültek aktualizálásra.
3.3.2.1 Helyzetértékelés
az
alacsony
státuszú
lakosság
területi
koncentrációjáról, annak válzozásairól, a 2001-es, valamint a 2011-es
népszámlálási adatok alapján.

A 2001. évi
népszámlálás óta
eltelt időszakban
bekövetkezett
változások

Karcag város 2008-ban készült Integrált Városfejlesztési Stratégiája (IVS) a 2001. évi
népszámlálási adatok, és az IVS elkészítéséhez kiadott központi útmutató alapján, azon
területeket tekintette szegregátumoknak, ahol az alacsony státuszú lakosság aránya meghaladta
az ötven százalékot, veszélyeztetett területeknek pedig, ahol meghaladta a negyven százalékot.
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26. térkép Karcag szegregátumokat bemutató térképe 2001. évi népszámlálás alapján

Forrás: KSH

A 2001-es népszámlálási adatok, és az akkor érvényes szegregációs mutatók mentén az alábbi
területeket határolta le a KSH:
1. szegr.: Gépgyár – Településhatár – Sajó - Rába
2. szegr.: Jókai-településhatár – Pálya – Tó – Gyarmati – Villamos – Fás – Kinizsi – Gyarmati –
Villamos –Arany – Nyár – Széchenyi - Délibáb utcák
3. szegr.: Zöldfa – Sándor – Magyar - Selyem utcák
4. szegr.: Kátai – Cserepes – Daru – Vágóhíd - Északi u. - településhatár
A KSH 2011-es népszámlálási adatai, valamint a szegregációs mutató határértékének
csökkentése némileg módosította a város szegregátum térképét.
A korábban 1. sz. szegregátumként lehatárolt terület elhelyezkedése alapvetően nem változott,
most ezt a területet 3. sz. szegregátumként nevesíti a KSH.
A 2008-as IVS-ben 2. sz. szegregátumként jelölt terület a jelenlegi KSH térképen is 2. sz.
szegregátumként szerepel. Elhelyezkedése nem, de kiterjedése a 35%-os mutatónak
köszönhetően növekedett. Ugyanezen az összefüggő területen egy nagyobb kiterjedésű
veszélyeztetett területet, és ezen belül egy nagyobb, és egy kisebb kiterjedésű leromlottabb
tömböt azonosított a KSH. A nagyobb tömböt 2. sz. szegregátumként, a kisebb kiterjedésű
területet 4. sz. szegregátumként jelöli. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az egész egy nagy
összefüggő telep, ahol jellemzően roma családok élnek. Mivel az egész terület szegregációs
mutatója is jóval meghaladja a 35%-ot, ezt az egybefüggő területet fogjuk 2. sz.
szegregátumként elemezni.
A másik nagy kiterjedésű telep a 2008-as IVS-ben 4. sz. szegregátumként szerepelt, most a KSH
1. sz. szegregátumként nevesítette. A korábbi lehatároláshoz képest a szegregátum
elhelyezkedése nem változott, de kiterjedése növekedett. Ez a terület hagyományosan cigányok
által lakott telep volt korábban is.
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A korábbiakban 3. sz. szegregátumként lehatárolt terület a 2011-es adatok mentén nem minősült
szegregátumnak. Megjelölt a KSH két további veszélyeztetett területet, Zártkert, illetve Tilalmas
külterület néven. A helyszíni bejárás, és az Önkormányzattal folytatott adategyeztetés során
azonban ezeket a területeket nem lehetett szegregátumként beazonosítani.
27. térkép Karcag szegregátumokat bemutató térképe. 2011. évi népszámlálás

Forrás: KSH

28. térkép Karcag szegregátumokat bemutató térképe. 2011. évi népszámlálás

Forrás: KSH

A szegregátumok helyzetértékelése26
1. számú szegregátum

A KSH az Északi városrészben található, Vágóhíd u. - Napsugár u. - Damjanich u. - Kátai G. u. névtelen u. - Gyep u. - Napsugár u. - Belterületi határ - Északi u. a Gyep utcától - Cserepes u. Daruutca által határolt tömböt szegregátumként határolta le. Az itt található utcák: Vágóhíd utca,

26

A területek az 1. számú térképen – városi áttekintő térkép – lettek jelölve
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Napsugár utca, Damjanich utca, Kátai G. utca, Gyep utca, Északi utca, Cserepes utca, Daru
utca, Pacsirta utca, Szélmalom utca.
A területen élők száma 1067 fő, a szegregációs mutató: 59,2%. A szegregátumok közül itt a
második legmagasabb a 0-14 évesek aránya, 29,4%. (városi arány 16,9%). A 60 év felettiek
aránya 6,5% (városi arány 22,8%) Az aktív korúak 80,6%-a nem rendelkezik rendszeres
munkajövedelemmel. A háztartások több mint 70 %-ban egyetlen foglalkoztatott sincs. Felsőfokú
végzettséggel rendelkezők aránya 0,2%.
A területen élők közül 59 fő vesz részt a közfoglalkoztatásban, lakásfenntartási lakásfenntartási
támogatásban 124 háztartás, rendszeres szociális segélyben (aktív korúak ellátása) 221 fő,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben198 család részesül.
29. térkép Az 1. számú szegregátum

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH.

A területen található lakások száma 230, ezek 51,3%-a alacsony komfortfokozatú. A lakások
8,8%-a egyszobás. A házak többsége szociálpolitikai kedvezmény felhasználásával épült, tipikus
falusi kockaház. A lakások jellemzően magántulajdonban vannak, de 3 önkormányzati bérlakás is
található a szegregátumban.
Magas a területen található nem lakófunkciójú épületek száma: 172 db
A 2010.01.01.-óta elrendelt bontások számáról nincs adat, építési engedélyt 3 esetben adott a
hatóság.
A hulladékszállítás és a közvilágítás mindenhol megoldott, nincs adat arra vonatkozóan, hogy a
vezetékes víz- és szennyvízhálózat mely utcákban nincs kiépítve, illetve a szolgáltatásokból
kikapcsolt háztatásokról.
Az alábbi utcákban hiányzik a pormentes út: Damjanich utca (a Kátai G. utca és a Napsugár utca
között), Gyep utca, Északi utca, Daru utca, Pacsirta utca, Szélmalom utca. A szegregátum nem
különül el a város szövettől, de annak szélén található, a városközponttól távolabb. A
szegregátum szélén helyi tömegközlekedés keretében autóbusz megálló van, így biztosított az itt
lakók számára is a szolgáltatások igénybevétele.
A területről az óvodás korú gyermekek jellemzően a Madarász Imre Egyesített Óvoda – Kinizsi
utcai tagóvodába járnak, az iskolás gyermekek a Karcagi Általános Iskola Kováts Mihály
tagiskola és a Karcagi Arany János Általános Iskola tanulói. A terület problémáinak kezelésében
Karcag Város Önkormányzata mellett Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, illetve a
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szociális területen a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltatási Központ vesz
rész intenzíven.
3.3.2.2 A 2. számú szegregátum

A KSH a Déli Városrészen található Délibáb u. - Gyarmati út - Tó u. - Rácz L. u. - Pálya utca Széchenyi I. sugárút - névtelen u. - Jókai u. - Jókai u. mindkét oldala a névtelen utcától a Nyár
utcáig - Nyár u. - Délibáb u. - Jókai u. nyugati oldala a Villamos utcáig - Nyár u. - Arany J. u által
határolt területet veszélyeztetett területnek minősítette. Ezen belül egy nagy kiterjedésű tömböt 2.
sz. szegregátumként határolt le a KSH, a Délibáb u. - Gyarmati út - Tó u. - Rácz L. u. - Pálya utca
- Széchenyi I. sugárút - névtelen u. - Jókai u. - Dankó P. u. - Széchenyi I. sugárút - Nyár u. Arany J. utca által határolt tömböt) és szintén a 2. sz. veszélyeztetett területen belül, 4 sz.
szegregátumként nevesít egy kisebb kiterjedésű tömböt: Jókai u. keleti oldala a Dankó Pista
utcától - Délibáb u. - Nyár u.; Hangsúlyozni kell azonban, hogy ez egy egybefüggő telep, így a
továbbiakban egy szegregátumként mutatjuk be.
A szegregációs mutató: 56,3 %. A területen élők száma 1554 fő. A 0-14 évesek aránya, 32,1%. A
60 év felettiek aránya viszont 7,7%. Felsőfokú végzettséggel az itt lakók 0,6%-a rendelkezik. Az
aktív korúak 77,4%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. A háztartások 61,7%ában egyetlen foglalkoztatott sincs.
A területen élők közül több mint 80 fő vesz részt a közfoglalkoztatásban, lakásfenntartási
támogatásban több mint 240 háztartás, rendszeres szociális segélyben több mint 310 fő részesül.
Közel 300 család jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre.
30. térkép A 2. számú szegregátum és veszélyeztetett terület, 30% feletti mutató alapján

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH.
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31. térkép A 2. számú szegregátum, 35% feletti mutató alapján

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH.

32. térkép A 4. sz. szegregátum térképe

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH

A területen található 390 lakás 47,7%-a alacsony komfortfokozatú, a lakások 15,4%-a egyszobás.
Jellemzően magántulajdonban vannak, de van 16 önkormányzati bérlakás is a szegregátumban.
A 2010.01.01.-óta elrendelt bontások számáról nincs adat, építési engedélyt 3 esetben adott a
hatóság.
A hulladékszállítás mindenhol megoldott, a közvilágítás a Déli utcában hiányzik. Nincs adat arra
vonatkozóan, hogy a vezetékes víz- és szennyvízhálózat mely utcákban nincs kiépítve, illetve a
szolgáltatásokból kikapcsolt háztatásokról.
A szegregátum nagy részén nincs pormentes út (Tó utca, Pálya utca, Báthori utca, Jónás B. utca,
Haladás utca, Albert utca, Bihari utca, Bura S. utca, Déli utca, Dankó P. utca, Jókai utca egy
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része, Nyár utca egy része, Széchenyi sugárút egy része, Arany J. utca egy része, Jókai utca
egy része, Délibáb utca egy része, Nyár utca egy része)
A városszövettől nem különül el, de a város szélén elhelyezkedő terület a városközponttól távol
esik. A szegregátumtól nem messze helyi tömegközlekedés keretében autóbusz megálló van, így
az alapszolgáltatások az itt élők számára is elérhetőek.
A területről az óvodás gyermekek jellemzően a Madarász Imre Egyesített Óvoda – Kinizsi utcai
tagóvoda, Takács Péter úti tagóvoda és a Jókai úti tagóvoda intézményekbe járnak, az iskolás
gyermekek a Karcagi Arany János Általános Iskola és Karcagi Általános Iskola Györffy István
tagiskolája tanulói.
3.3.2.3 A 3. számú szegregátum

A KSH a Rába u. déli oldala és a Hegyesbori utca meghosszabbított vonala által határolt tömböt
szegregátumként határolta le. A területen élők száma 88 fő, a szegregációs index: 52,6%. A 014 évesek aránya, 26,1%, a 60 éven felüliek aránya 9,1%. Az aktív korúak 75,4%-a nem
rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. A háztartások 60 %-ában egyetlen foglalkoztatott
sincs.
A területen élők közül 10 fő vesz részt közfoglalkoztatásban, lakásfenntartási támogatásban12
háztartás, rendszeres szociális segélyben 19 fő részesül. Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre 26 család jogosult.
32. térkép A 3. számú szegregátum térképe

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH.

Az itt található 22 lakás 50%-a alacsony komfortfokozatú, 9,1%-a egyszobás. Valamennyi lakás
magántulajdonban van.
A területen található 17 nem lakófunkciójú épület is. 2010. 01. 01-óta sem bontási, sem építési
engedélyt nem adott ki a hatóság
Az érintett területen minden utcában ki van építve a pormentes út, a hulladékszállítás és a
közvilágítás mindenhol megoldott. Nincs adat arra vonatkozóan, hogy a vezetékes víz- és
szennyvízhálózat mely utcákban nincs kiépítve, illetve a szolgáltatásokból kikapcsolt
háztatásokról.
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Ez a terület helyi tömegközlekedéssel jól megközelíthető, így az itt élők a szolgáltatásokat el
tudják érni.
Az óvodás gyermekek jellemzően a Madarász Imre Egyesített Óvoda – Gépgyár úti „SZIM”
tagóvoda intézménybe járnak, az iskolás gyermekek a Karcagi Általános Iskola Kiskulcsosi
tagiskolája tanulói.
Összegzés, a szegregátumok összehasonlítása:
48. táblázat A szegregátumok és veszélyeztetett területek összehasonlítása
szegregátumok és
veszélyeztetett
területek

város öszszesen
(városi átlag)

1. sz.
szegregátum

2. sz.
szegregátum

3. sz.
szegregátum

20 632

1 067

1 554

88

17,1

59,2

56,3

52,6

16,9

29,4

32,1

26,1

22,8

6,5

7,7

9,1

45,8

80,6

77,4

75,4

43,4

70,4

61,7

60,0

14,1

51,3

47,7

50,0

lakónépesség
száma, fő
szegregációs mutató,
%
lakónépességen belül
0-14 évesek aránya, %
lakónépességen belül
60-X évesek aránya, %
Rendszeres
munkajövedelemmel
nem rendelkezők
aránya az aktív
korúakon (15-59
évesek) belül, %
Foglalkoztatott nélküli
háztartások aránya, %
Alacsony komfort
fokozatú lakások
aránya, %
Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH.

Az 1. sz. szegregátum és a 2. sz. szegregátum mutatói hasonlóan kedvezőtlenek. Mindkét terület
etnikailag is szegregált, nagy kiterjedésű telep.
Az északi városrészen kialakult 1. sz. szegregátum a hagyományos cigánytelep Karcagon, ahol
generációkra visszamenően cigány családok éltek. Az infrastruktúra hiányos, a házak állaga,
állapota nagyon különböző, frissen felújított, és nagyon szegényes, elhanyagolt házak is
találhatóak itt.
A Déli városrészen található 2. sz. szegregátum a legnagyobb kiterjedésű, és legnépesebb
cigánytelepe a városnak. Valamivel később keletkezett, mint az Északi Városrészen található
telep, de itt is elmondható, hogy az eleve gyenge minőségben épült házak erősen leromlott
állapotban vannak, az infrastruktúra hiányos.
A 3. sz. szegregátum egy sokkal kisebb kiterjedésű terület, amely a kertváros egy része, az
infrastruktúrája jobb, mint a másik két területé, de egyéb mutatói hasonlóak.
Mindhárom szegregátumban nagyon magas a munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya,
szintén figyelemre méltó a komfort nélküli lakások aránya. Demográfiai szempontból a
gyermekkorú népesség rendkívül magas, míg az idősek alacsony száma jellemző.
2010. 01.01. óta nagyobb infrastrukturális és humán fejlesztés nem történt egyik területen sem.
Mindhárom szegregátumban csak az utak kátyúzását tudta megoldani az Önkormányzat.
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Egészségre ártalmas üzem, árvíz- és belvízveszélyes terület, legális vagy illegális szeméttelep a
terület határától számított 500 méteren belül nincs. Ugyanakkor az 1. sz. és a 2. sz. szegregátum
területe is elhanyagolt, néhol a háztartási hulladék felhalmozódása is látható.
A terület problémáinak kezelésében Karcag Város Önkormányzata mellett Karcag Városi Cigány
Nemzetiségi Önkormányzat, illetve a szociális területen a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás
Szociális Szolgáltatási Központ vesz rész intenzíven.
3.3.3

Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek

A városban olyan terület, mely sajátos beavatkozást igényelne nem található. A volt laktanya
barnamezős területként számításba vehető ugyan, de annak a fejlesztése, hasznosítása
folyamatban van. Tehát olyan terület, mely egyedi fejlesztési igényt hordozna, s nem lehet
általános intézkedési körbe bevonni nincs Karcagon.
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Mellékletek
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1. melléklet: Karcag városban megvalósult jelentősebb
beruházások
49. táblázat: A városban megvalósult jelentősebb beruházások (2007-2015)
Forrás magán,
Beruházás
önk., állami,
költsége
EU-s, egyéb
Közszolgáltatások fejlesztésére irányuló beruházások
Karcagi Többcélú Kistérségi
EU és
Társulás Idősek Otthona
180.000.000 Ft
önkormányzati
fejlesztése
Kátai program" Kórházfejlesztés a
EU és állami
1.416.705.470 Ft
Nagykunságiak egészségéért
Szentannai Sámuel Gimnázium
Szakközépiskola és Kollégium
állami
550.000.000 Ft
területén új oktatási épület
Madarász Imre Egyesített Óvoda
Jókai úti és a Táncsics krt.-i
EU és
130.000.000 Ft
óvodákban teljes körű felújítás és
önkormányzati
akadálymentesítés
Madarász Imre Egyesített Óvoda
EU és
Kuthen utcai tagintézményének
126.315.789 Ft
önkormányzati
felújítása, korszerűsítése
Karcag, Széchenyi sgt. 27. szám
alatt található Háziorvosi Intézmény EU és
60.000.000 Ft
felújítása, részleges
önkormányzati
akadálymentesítése
Gazdaságfejlesztésre irányuló beruházások
PENNY Áruházlánc Logisztikai
magán
Központ raktárbázisa
ÉAOP 1.1.1/A-2F A Karcagi Ipari
Park alapinfrastruktúrájának
EU
361.000.000 Ft
kiépítése
ÉAOP 1.1.1/AB-11; Infrastrukturális
fejlesztés és a szolgáltatási kör
EU
283.000.000 Ft
bővítése a Karcagi Ipari Parkban
ÉAOP 1.1.1/C-12 Elektronikai
Hulladékhasznosító Kft. Karcagi
Támogatás:
EU és magán
Hulladékfejlesztési Központ
1 670 453 889 Ft
fejlesztése
GOP 1.2.1-12/B Recy-Pet
Hungária Kft. - "Food-Grade"
Támogatás:
Élelmiszeripari PET
EU és magán
1 993 764 500 Ft;
műanyaghulladék újrahasznosító
Innovációs.
Közlekedésfejlesztésre irányuló beruházások
Karcag-Berekfürdő kerékpárút
építése
Karcag-Kunmadaras útfelújítás
Környezetvédelmi célú beruházások
Karcag - Kenderes (Bánhalma)
EU és
602.764.286 Ft
ivóvízminőség-javító projekt
önkormányzati
Beruházás megnevezése
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Megvalósítás
ideje

Megvalósítás
helyszíne
(városrész)

2013-2015

Északi
városrész

2010-2012

Északi
városrész

2009-2010

Kisföldek és
Kertváros
Városközpont,
Déli városrész

2014-2015

Városközpont

2014-2015

Városközpont

2007

Déli
iparterület

2008-2009

Déli
iparterület

2012-2013

Déli
iparterület

2012-2013

Déli
iparterület

2013-2014

Déli
iparterület

2011-2015

Több
települést és
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városrészt
érint
Városfejlesztési célú beruházások
Nagykunság főtere – Karcag
EU és
városközpont funkcióbővítő
447.845.622 Ft
önkormányzati
fejlesztése
Turisztikai beruházások
Nagykun Látogatóközpont építése
EU
130.000.000 Ft
Nimród**** Bioszálloda és étterem
magán
ÉAOP 2.1.1/A-2f; A városi
EU és
865.948.000 Ft
gyógyvizű termálfürdő fejlesztése
önkormányzati
Egyéb, fenti kategóriákba nem besorolható beruházások
Érted és a közösségért-karcagi
fiatalok társadalmi integrációját
EU
44 261 363 Ft
segítő programok
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2014-2015

Városközpont

2009-2010
2008

Városközpont
Városközpont
Nyugati
városrész

2010-2012

2012

Több
városrészt
érintett
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2. melléklet: OTrT - Karcag térségi övezetei
Országos ökológiai hálózat övezete

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete

Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete

Tájképvédelmi
szempontból
kezelendő terület övezete

Világörökségi és világörökségi várományos terület
övezete

kiemelendően
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Országos vízminőség-védelmi terület övezete

Rendszeresen belvízjárta terület övezete,
nagyvízi meder övezete

Ökológiai hálózat térségi övezetei

Kiváló termőhelyi adottságú
Erdőtelepítésre alkalmas területek

Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület
övezete, földtani veszélyforrás területének övezete

Országos illetve térségi jelentőségű tájképvédelmi
terület övezete
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erdőterületek.

Karcag város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata

HELYZETFELTÁRÓ – HELYZETELEMZŐ – HELYZETÉRTÉKELŐ
MUNKARÉSZEK

Világörökség, és világörökség-várományos terület
övezete, történeti települési terület övezete
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Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete
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3. melléklet: Karcagot érintő természeti értékek, területek
Hortobágyi bioszféra-rezervátum

Érzékeny természeti terület

Kiemelt jelentőségű természet megőrzési terület

Különleges madárvédelmi terület
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Világörökségi helyszín és tervezett védőzónája

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő
terület övezete

Hortobágy Ramsari-terület

Országos jelentőségű védett természeti terület
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sorszám

azonosító

lelőhely

név
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1

30441

7

Ágota-halom

0940, 0941/1, 0974/2, 0975, 0976,
02317

2

25515

1

Mezőgazdasági Kutatóintézet
központja

01098, 01099

3

28294

2

Hegyesbori-Kis-halom

4
5

32758
32759

3
4

Fekete-halom
Apavárai-halom

6

32760

5

Asszonyszállási-halom

7

32762

6

Bócsai-halom

8

32763

7

Disznó-halom

9
10
11
12
13
14
15
16

32764
32765
32766
32906
32770
32771
32772
32774

8
9
10
11
12
13
14
15

Gergely-halom
Hegyesbori-Nagy-halom
Kápolna-halom
Bócsai-domb
Kis-Péntek-halom
Konta-halom
Kontai-Kettős-halom
Magyarkai-halom

17

32775

16

Kis-Görgető-halom

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

32776
32777
32778
32779
32912
32783
32784
32785
32786
32788
32789

17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28

Nagy-Görgető-halom
Kis-Orgonda-halom
Nagy-Orgonda-halom
Péntek-halom
Papné-halma
Szentmiklósi-halom
Telek-halom
Tibuc-halom
Törökbori-halom
Vermes-halom
Zádor-halom

29

32900

29

Tetves-halom

30

32901

30

Halas-tó

31

32902

31

Kecskeri-tó I.

32

32903

32

Kecskeri-tó II.

33
34
35

32904
32905
36944

33
34
35

Kecskeri-tó III.
Kecskeri-tó IV.
Köves-part

36

36946

36

Tilalmasi Állami Gazdaság
központja

37

36947

37

Ecsezug

38
39

65586
36949

37
38

Ecse-zug
Kápolnás-halom
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01138, 01437/3, 01437/5, 01445,
01438, 01437/4, 01437/6, 01437/7
02460, 02448, 02454, 02459
01954/6, 01954/7, 01954/8
02401/3, 02401/5, 037/6, 037/5,
037/4, 036/1
0705/48, 0705/49, 0705/50, 0705/51,
0705/52
02456/1, 02456/2, 02494, 02499,
02495/14
0319, 0314/8, 0314/9
01097, 01098
1223, 1179, 1222, 1217, 1221, 1216
0860/15
01709/1, 01710/1, 01712/1, 01721/1
0858/1, 0863, 0881/7, 0881/8, 0881/9
0864/29
01411/4
080, 081/10, 081/11, 081/15, 081/7,
081/8, 081/9, 082
086/15
0133/36, 0133/37, 0133/38, 0133/35
0133/15, 0133/16
01463/1
0714/82
0356, 0366, 0367
02412/2, 02412/9
0564/8, 0564/9
0519/1, 0588, 0368/1
0860/13
02292/21, 02292/24, 02314
02502, 02513, 02514/1, 02514/2,
02515/2
01024, 01025, 01036, 01032, 01033
01000, 01005, 01006, 01017, 01019,
01036, 0984/9, 01018, 0984/10,
0984/11
01000, 01017, 0984/3, 0984/9, 0985,
01005, 01018
01002, 01005, 01006, 01003
01002, 01005, 01006, 0965
0864/30, 0864/31
050/18, 050/19, 050/20, 050/21,
050/22, 050/23, 050/24, 050/25,
050/26, 050/27, 050/28, 050/29,
050/30, 050/31, 050/32, 047, 050/16,
050/13, 049/15, 049/14, 049/13,
049/12, 049/19, 049/18, 049/20,
049/21, 049/17, 049/22, 049/16,
049/33, 049/32, 049/31, 049/30,
049/29, 049/27, 049/28, 049/23,
049/26, 049/25, 049/24, 036/2
02550/1, 02550/2, 02552, 02553,
02556
02552, 02556, 02550/2, 02557, 02553
02190/8
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40
41
42
43

49363
49373
49374
49376

40
42
43
44

Nagy-Pattog-halom
Boros-legelői-halom
Borosi-halom
Tilalmasi-halom

44

49377

45

Zug-kerti-halom

45

49387

46

Nyugati-bekötőút melletti halom

46

49389

48

Csonka-dűlői-halom

47
48
49
50
51
52

49391
49401
49406
49409
49410
49412

49
50
52
53
54
55

Nagy-legelői-halom
Bengecseg-dűlői-halom
Nagy-Cigány-halom
Aranyos-halom
Hármas-halom
Egyes-halom

53

65596

56

Törő-tanya

54

65610

58

Sebes-éri-dűlő

55

65580

59

Karcag belterület, Arany János u.
2/a környéke

56

68627

60

Kerékpárút 1 lh.

57

68629

61

Kerékpárút 2 lh.

58

68631

62

Kerékpárút 3 lh.

59

68633

63

Kerékpárút 4 lh.

60

71727

64

Halastó 2.

61

25540

65

Bugyogói-halom

62

32787

66

Vágott-halom

63
64
65

32773
32769
32768

68
69
70

Lozér-halom
Kis-Kettos-halom
Kis-Gergely-halom

66

32911

72

Bócsai Juhász-tanya

67

76957

73

68

78555

74

69

78557

75

Keserves, Hortobágy-Berettyófőcsatorna partja
Nagy-legelő, Puskás-tanya (1.
lelőhely)
Nagy-legelő, Tilalmasi és Kereszt
út kereszteződése (2. lh.)

ITS Konzorcium

209

02242/10, 02242/11
0736
0720/10, 0720/11, 0720/9
0390/7
0437/12, 0437/13, 13749, 13519,
13748, 13750, 13752, 13754, 13753,
13755, 0437/8
0881/2
0311/25, 045/18, 02/3, 0462/1, 0301,
0302
02328
02287/8, 02287/7
02328, 02329, 02330/1
02392/5, 02392/6
02379/2, 02379/3, 02379/4, 02366
033/15
01082/1, 0844/1, 0844/22, 0844/19,
0844/21, 0844/18, 0844/20, 0882,
01083, 01084/5, 0847/2, 0849/1,
0844/43, 0844/45, 0851/6, 0845,
0844/44, 0842/7, 0844/42, 0844/41,
0847/1, 0844/40, 0844/39, 0844/38,
0844/37, 0844/36, 0844/32, 0844/31,
0844/30, 0844/29, 0844/33, 0844/35,
0844/34, 0844/28, 0844/27, 0844/26,
0844/25, 0844/24, 0844/23, 0843
01748/3, 01746, 01748/4, 01748/2
6068, 6796, 6794/2, 6787/1, 6786,
6779/1, 6073, 6779/2, 6787/2, 6788,
6792, 6794/1, 6790, 6044, 6069,
6043, 6072, 6071, 6408, 6070, 6795,
6789
0284/2, 0303/3, 0303/5, 0303/6,
0286/26, 0285, 0301, 0302, 0286/25
0301, 0302, 0337/1, 0337/2, 0286/25,
0336/14
0301, 0302, 0337/1, 0286/9, 0286/11,
0286/10, 0337/2, 0336/14
0301, 0302, 0359/3, 0191/42, 0196/5,
0196/69, 0192, 0191/44, 0191/43,
0196/68, 0359/1
0314/8, 0314/9
0264, 0263, 0262, 0261, 0260, 0259,
0258, 0257, 0256, 0253, 0254, 0255,
0252, 0280, 0265, 0288, 0287, 0286,
0120, 0119, 0121, 0152/1, 0148, 0149
02282, 02283, 02292/1, 02292/3,
02292/4, 02292/6, 02292/5, 02292/7,
02292/8, 02254/10, 02254/11,
02254/13
02314, 02292/25
033/11, 033/12, 033/13, 033/14
0387
0629, 0632, 0640/1, 0639, 0637/2,
0597/11, 0597/10
01809/4, 01796, 01800, 01805
081/13, 081/14
026/1, 084/5, 083, 082, 081/14,
081/13, 084/6, 084/7
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70

78573

76

Kerek-fenéki-halom

71

78721

77

Kiss-tanya, Kun-lapos (1. lelőhely)

72
73
74
75

87937
87939
87941
87943

78
79
80
81

Sárrét I.
Hegyesbori-fenék
Csillag-úti-dűlő
Csukai-tanya

76

25548

5

Hármas-halom

77
78

32913
32725

4
6

Ravaszlyuk-halom
Ecse-halom

ITS Konzorcium

210

02314, 02300
02314, 02292/14, 02292/18,
02292/17, 02292/16, 02292/15
01249/4, 01249/6
01559/5, 01729, 01559/6
01954/7, 01954/6
01957/3
0109, 0950, 0916, 0507/2, 0499,
0507/1, 0505/2, 0432/1
01208, 0359/4
02623, 0536, 0537

