
KÁRÁSZ
A Mecsek keleti kapuja



Beszámoló a 2018-as évről



Kötelező 
feladatok

helyi infrastruktúra működtetése 

helyi oktatási feladatok ellátása 

szociális és bizonyos kulturális feladatok 
működtetése. 



Egészségügyi 
ellátás

Ügyeleti ellátásban 2012-ben Bonyhádról 
Komlóra váltottunk

Házi orvosi rendszer működéséről nem 
érkezett panasz

Orvosi rendelő gázkazán csere, 900 e FT (várjuk 
a pályázati lehetőségeket az épület 
korszerűsítésére)



Házi gondozói 
rendszer 

 2014-ig térítésmentesen működött a 
szolgáltatás

 2014. májustól szolgáltatási díj bevezetés

 2017-ben az önkormányzat átvállalta a térítési 
díj felét a szolgáltatást igénybe vevőktől.



Kárász kulturális élete 

 A kulturális élet szervezését az egyesületek: Kárászért Egyesület, 
Pálinkabarátok Kárászi Egyesülete magukra vállalják, és nyártól már 
a Kárászi Összefogás Egyesület tagjai is sok rendezvényt szerveztek 

 Az elmúlt időszakban az önkormányzat is jelentős forrást használt 
fel a kulturális élet szervezésére

 Könyvtár üzemeltetése

 IKSZT, Teleház 



„Kárász 
mindnyájunknak egy 
állomás az életében, 
kinek rövidebb, kinek 

hosszabb ideig.”

„De egy bizonyos: ami itt 
történt és történik, 
meghatározó lesz 

számunkra életünk 
végéig.”

Kárászi Hunczutságok 2014



Falusi 
Disznótoros

2018. február

EFOP-1.3.5.-16-2016-000486 számú 
Együtt egymásért a komlói 

kistérség fejlesztéséért elnevezésű 
pályázati támogatásból létrejött 

rendezvények.



1848/49 
forradalom 

megemlékezés
2018 március

Önkormányzati finanszírozás

Faluház, mint közösségi szolgáltató 
tér eseménye

Önkéntesek: Elmont Luca, Pap 
Áron, Nagy Lilla, Heller Patrik



Húsvét váró 
napok

2018. március

Önkormányzati finanszírozás

Faluház, mint szolgáltató tér 
foglalkozása, 2 napos

Önkéntesek: Pap Judit Elza, Lép 
Jánosné, Szemes János, Óbert
Sándorné



Borverseny
2018. április

Borbarátok rendezték

Bírák: Csepeli Zoltánné, Dr Khinan
Khidir, Bakó Attila

Faluház bérlet

A kistérség legtöbb mintája, 3 
napos rendezvény



Majális és 
Jenczer Gábor 

emléknap
2018. április

EFOP-1.3.5.-16-2016-000486 számú 
Együtt egymásért a komlói 

kistérség fejlesztéséért elnevezésű 
pályázati támogatásból létrejött 

rendezvények.



VIII. Kárászi 
Nemzetközi 

Pálinkafesztivál 
és Párlat-Tárlat 

Verseny

EFOP-1.3.5.-16-2016-000486 számú 
Együtt egymásért a komlói 

kistérség fejlesztéséért elnevezésű 
pályázati támogatásból létrejött 

rendezvények.

Önkormányzati finanszírozás

Kárászért Egyesületi  finanszírozás

Közel 1000 fő látogató

Kézműves vásáron megjelent helyi, 
környékbeli kézművesek és 
termelők:

 Fazekas
 Foltvarró
 Házi szappan készítő
 Gyertyaöntő
 Mesekönyv író
 Gombászok
 Pincészet
 Horgolók
 Bőrdíszműves
 Fajátékokat készítő
 Kürtöskalács
 Kenyérlángos
 Kézműves fagylalt
 Édesség árus
 Méztermelők

Gyerekprogramok, Falusi körséta



VIII. Kárászi 
Nemzetközi 

Pálinkafesztivál 
és Párlat-Tárlat 

Verseny

1000 fős rendezvény

!!Fesztivál törvény is vonatkozik rá 
2019-ben már.

A rendezvény fő célja a Pálinka, mint Hungarikum népszerűsítése, a pálinka már 

kialakult pozitív arculatának erősítése és ez által a belföldi és esetlegesen a külföldi 

értékesítés növelésének segítése.

Célja továbbá:

 a helyi közösségek fejlesztése,

 a környező települések, a térség közösségi kezdeményező- és 

cselekvőképességének fejlesztése, 

 a közösségi szerepvállalás erősödése,

 a helyi identitás erősítése,

 a helyi gazdaság támogatása és fellendítése.



Nyári gyerek-
programok

Önkormányzati finanszírozás

Önkéntes: Pap Áron, Szamos 
Szabolcs, Horváth Szilvia

Helyszínek: Állatkert, Faluház és 
Mesekert



Elszármazottak 
találkozója

2018. augusztus

EFOP-1.3.5.-16-2016-000486 számú 
Együtt egymásért a komlói 

kistérség fejlesztéséért elnevezésű 
pályázati támogatásból létrejött 

rendezvények.



Kulturális 
Örökség Napok

2018. 
szeptember

Országos rendezvény sorozathoz 
kapcsolódtunk

Körséta program és tárlatvezetés



Köszi Kávé Nap
2018. 

szeptember

Adománygyűjtés a Szemem Fénye 
Alapítvány Dóri Házának

Helyszín: Gáti Papa Pálinkafőzde és 
Fogadó

Lakossági felajánlások

Autókiállítás

117.250,- Ft adomány



Megemlékezés 
az aradi 

vértanúkról
2018. október

Önkormányzati finanszírozás

Faluház, mint szolgáltató tér 
eseménye



Idősek Napja –
Tisztelet az 
időseknek

2018. október

EFOP-1.3.5.-16-2016-000486 számú 
Együtt egymásért a komlói 

kistérség fejlesztéséért elnevezésű 
pályázati támogatásból létrejött 

rendezvények.



Októberi és 
novemberi 

programjaink

 1956-os megemlékezés

 Halloween a kárászi boszorkánytanyán

 Halloween bál

 Bormustra

 Márton napi lámpás készítés

 Borszentelés

 Búcsúbál

Főként Önkormányzati finanszírozású 
események és foglalkozások

Közösségek Háza (Komló) hozta az 
őszi napközit hozzánk Halloween-re.

A boros rendezvényeken a Borbarátok 
segítettek vagy rendeztek.

A Búcsúbál a Kárászi Összefogás 
Egyesület szervezésében valósult meg 
önkormányzati támogatással.



Megvalósult 
állandó 

programok

 Nemes Balázs fogadóórái

 Tartás- és közérzetjavító torna

 Masszázs

 Háziasszony találka

 Egyesületek megbeszélései, találkozói

 Posta

 Gyereksarok

 DJP Pont

 Több alkalommal fogadtunk Zentagunarasról érkező vendégeket

 Születésnapok, Baba köszöntők, Keresztelő, Esküvő

 Gombászok programjai

Olyan programok, amelyekhez az 
Önkormányzat helyet biztosított.

Szolgáltatások köre bővült idén a 
Faluházban (áthelyezéssel vagy újra 
szervezéssel, pályázatból).

Eseti jelleggel Faluházban 
rendezett események



Tervezett 
programok 

2018. végére

 Adventi készülődés

 Mikulás Nap

 Adventi vásár

 Luca napi búzafű ültetés

 Karácsonyfa díszítés és állítás



Kárász 
kulturális 
élete

 Egyesületek évenkénti támogatása(50 000 Ft-tal, 
és a busz 500 km-ig üzemanyag költéségen)

 2019-től pályázatos formában fog történni az 
egyesületek támogatása

 Krónika szerkesztése, írása Mezei Attiláné

 Helyi roma Nemzetiségi Önkormányzat 
támogatása

 Tourinform iroda üzemeltetése a felújított 
faluházban – Szamosné Áman Orsolya, Bartalovics
Gabriella



Önkormányzat
gazdálkodása

 Az államtól kapott település finanszírozása 2013. 
óta jobb lett

 Saját bevételek: 
 Kommunális adó(2014-ben új adózók 

felkutatása)—szemétszállítás

 Iparűzési adó bevétel: 2 500 000 Ft

 Gépjármű adó 40 %-a marad nálunk

 Kommunális adó bevétel:  1 962 000 Ft
 Jelenleg 12 000 000 Ft szabad felhasználású pénz 

van a számlánkon



Közös önkormányzati
hivatal

 2012-ben Szászvári hivatali hozzájárulás 
összege 3,1 millió Forintot volt

 2013. január 1-től tartozunk az Egyházaskozári 
Közös Önkormányzati Hivatalhoz

Kárászon napi 6 órás érdemi ügyintézés, Nem 
kell utazni az ügyek intézésé érdekében

Hivatali hozzájárulás nincs! 



Közösen 
fenntartott 
szolgáltatás
ok

Védőnői rendszer 110 000 Ft/év

Labor 73 000 Ft/év

Óvodai hozzájárulás 0 Ft/év

Óvodai étkeztetés 0 Ft/év 

 Iskolai étkeztetés 0 Ft/év

Kistérségi tagdíj 166 500 Ft/év

Gyepmesteri teendők 54 530 Ft/év

Háziorvosi ügyelet 149 850 Ft/év

Házi segítségnyújtás 181 202 Ft/év



Önkormányzati 
vállalt feladatok

 Falugondnoki szolgálat

Különjárati szolgáltatás---Panyor Andrea

Bursa Hungarica ösztöndíj, 2010-től már 
kétszer emeltük az önkormányzati 
hozzájárulást, ami jelenleg 5000 Ft/hó/fő

 Jó tanulók jutalmazása 5000 Ft-tal

Posta további működtetése 2018. július 11-től

Tourinform iroda

Testvér kapcsolatok ápolása

Szociális tűzifa támogatás– 2018-ban 64 
köbméter



Önkormányzati 
vállalt feladatok

Település népszerűsítése:

Komlóért Expo, média megjelenések

Környező települések kulturális 
fesztiváljain megjelenés:

Magyaregregy, Máza, 
Hosszúhetény, Egyházaskozár



Közfoglalkoztatás

2011-ben indult

Átlagban évente 12 fő foglalkoztatása

Eszközbeszerzés(traktor,pótkocsi,fűkasz
ák, motoros lyukfúró, motoros fűrész,  
motoros sövényvágó



Közfoglalkoztatás

Kert művelés: kukorica, cukkini, tök, 
cékla,termesztése, fűszerpaprika

 2018-ban 2000 darab fenyőcsemete ültetése

Gyümölcsfák pótlása

Sertések nevelése 

Szarvasmarha tenyésztés



Közfoglalkoztatás

 A sikeres pályázatoknak köszönhetően évente az 
alábbi összegek érkeztek:

 2011: 14 000 000 Ft

 2012: 14 000 000 Ft

 2013: 16 000 000 Ft

 2014: 12 000 000 Ft

 2015: 16 000 000 Ft

 2016: 17 000 000 Ft

 2017: 18 500 000 Ft

 2018: 15 100 000 Ft

 Összesen: 122 600 000 Ft!!!!!!!



Település
fejlesztés 2018

Elsősorban pályázatok segítségével, 
az egyesületekkel együttműködve

Önerős beruházások a következő 
diákon felsorolva láthatják



2018-as 
önerős 
fejlesztések 

Ady Endre utcából nyíló kisutca mart aszfalttal történő burkolása



2018-as 
önerős 
fejlesztések 

Gázfűtés korszerűsítés az orvosi rendelőben



2018-as 
munkaügyi 
központ által 
biztosított 
forrásból 

2000 darab fenyőcsemete ültetése



2018-as 
önerős 
fejlesztések 

Gyümölcsfák pótlása



2018-as 
önerős 
fejlesztések 

Temetői munkák(korlát készítés, 
folytatódik, lépcsők javítása)



2018-as 
önerős 
fejlesztések 

Temetői munkák(támfal építés)



2018-as önerős 
fejlesztések
-részben
Mecsekerdő Zrt. 
támogatásával 

Fürdő utca kátyúzása



Benyújtott 
pályázatok

Kamera rendszer korszerűsítés



Benyújtott 
pályázatok

Fitnesz park kialakítása



Benyújtott 
pályázatok

Temetői  napelemes ledes
közvilágítás



Benyújtott 
pályázatok

Mesekert   felújítás, kiszolgáló 
épület kialakítása

A képek illusztrációk!



Beadott EFOP-os pályázat a Faluház felújítására, és 
eszközbeszerzésre,--- sajnos ez nem nyert!

Kis Pap „féle” istállóból üveges műhely kialakítása a 
padlás térben, alul vendéglátó hely kialakítása



Zárt kerti utak felújítása---tartalék listán vagyunk )

Benyújtott
pályázatok



Köszönöm a figyelmüket!

Készítette: Lép Péter 

2018. Október 23.


