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BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 
 

VÁLTOZÁSOK ÉVE JÖN! 
A 2013-as évben jelentős változásokhoz kell 

alkalmazkodniuk az önkormányzatoknak az élet minden 

területén. A változások érintik az oktatást, a közigazgatást, a 

kistérségi feladatellátást, a kötelező és önként vállalt 

önkormányzati feladatokat valamint a hozzájuk kapcsolódó 

állami finanszírozás feltételeit. A változások megkezdődtek, 

de folyamatosan újabb és újabb megoldandó problémákkal 

találkozunk, ami állandó plusz munkát jelent a megszokott 

napi feladatok mellett. 

2013. január 1.-től a törvénynek megfelelően az általános 

iskola működtetését és üzemeltetését átvette az állam. A 

bölcsőde és az óvoda továbbra is önkormányzati 

üzemeltetésben marad, de megváltoznak a finanszírozás 

feltételei. 

Ennek következménye, hogy a Rigó József ÁMK-ból 

kikerült az iskola. A megmaradt ÁMK a bölcsődét, az 

óvodát, a könyvtárat, a művelődési házat, a konyhát foglalja 

magába. Az új ÁMK vezetésével a testület Szatmáriné 

Sándor Olgát bízta meg, amíg a kiírásra kerülő vezetői 

pályázat le nem zajlik. A Rigó József Általános Iskola 

igazgatói feladatait továbbra is Kiri Sándorné végzi, de az 

iskola dolgozóinak és neki is az állami fenntartású 

Klebensberg Intézményfenntartó Központ lett a 

munkáltatója. A 2012/2013-as tanév hátralévő részében az 

eddig megszokott szolgáltatások szerint zajlik az oktatás. 

Már most közösen dolgozunk azon, hogy az önkormányzat 

anyagi támogatásával 2013 szeptemberében is megkapják 

diákjaink a plusz szolgáltatásokat.  

Létrejöttek a járások, amelyek bizonyos államigazgatási és 

szociális feladatokat (ápolási díj, időskorúak járadéka, szoc. 

alapú betegbiztosítás, alanyi jogú és normatív közgyógy 

ellátás) átvettek az önkormányzatoktól. A járás 

alkalmazottai, szerdán délelőtt fél 9-től 11 óráig Bugacon a 

Polgármesteri Hivatalban, fél 12-től fél 13-ig 

Bugacpusztaházán az IKSZT-ben várják az ügyfeleket. Az 

ügyek ügyfélbarát intézése érdekében, minden, eddig is a 

hivatalban intézett üggyel, továbbra is forduljanak 

bizalommal ügyintézőinkhez. Minden nap, - csütörtök 

kivételével- segítünk Önöknek, minden nyomtatvány tőlünk 

is beszerezhető. Céljaink között szerepel az év folyamán egy 

önkéntes kormányablak kialakítása. Ezen keresztül minden 

nap, minden államigazgatási ügy intézése helyben 

elindíthatóvá válik, azok is, melyekért ma még 

Kiskunfélegyházára kell utazni. 

A 2013-as évtől feladatfinanszírozásra tért át az állam az 

önkormányzatok tekintetében, ezáltal nehéz helyzetbe hozva 

őket, mert a költségvetés tervezése során már látható, hogy 

egyes feladatokhoz jóval kevesebb támogatást rendelt az 

állam, mint amennyibe azok ellátása korábban került. 

Tovább rontja a helyzetet, hogy az oktatás állami átvételével 

párhuzamosan jelentős - korábban önkormányzati- bevételt 

von magához az állam.  
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********************************** 
Azzal, hogy az SZJA korábban helyben maradó részét teljes 

egészében, a gépjárműadó 60%-át, a helyi iparűzési adó 

0,25%-át nem kapják meg az önkormányzatok, jelentősen 

csökken a mozgásterük. A saját bevételük, amit szabadon 

felhasználhatnak, minimálisra csökken, ezáltal nem tudnak 

fejleszteni. A beruházások előfinanszírozásához és 

önerejéhez, kormányzati jóváhagyás után lehet csak hitelt 

felvenni. 

Bugac speciális helyzetben van, mert 2008-ban, pontosan a 

fejlesztéseink megvalósítása érdekében bocsátottunk ki 

kötvényt. A kötvényből származó pénz, és annak hozama 

biztosította a beruházásaink zavartalan bonyolítását. 

Településeink életében meghatározó, pozitív változás, hogy 

a konszolidációs törvény értelmében, 2012.12.28.-án az 

állam teljes kötvénytartozásunkat kiegyenlítette. A 2013- as 

évet „tiszta lappal”, hitel vagy bárminemű tartozás nélkül 

kezdhettük meg, jelentős tartalékkal úgy, hogy 

hiteltörlesztési kiadást nem kell terveznünk. 

Az önkormányzatok jövőbeni lehetőségét a fejlesztési 

tartalékuk nagysága egyértelműen meghatározza. Ez a 

pénzeszköz jelent most megoldást arra, hogy a megnyirbált 

saját bevételek ellenére is tudjunk fejlődni.  

                                                       Szabó László 

 

SSZZOOCCIIÁÁLLIISS  TTŰŰZZIIFFAA  TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSS              

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Önkormányzatunk 

szociális célú tűzifa vásárlásához a Belügyminisztériumtól 
1.524.000.-Ft kiegészítő támogatást pályázott, és nyert. A 

támogatásból - 254.000.-Ft önkormányzati hozzájárulással 
kiegészítve - 100 (erdei) m3 tűzifa megvásárlására van 

lehetőségünk. Fentiek figyelembevételével természetbeni 

szociális juttatásként családonként/háztartásonként, házhoz 
szállított tűzifát tudunk biztosítani az arra rászorulóknak. A 

házhoz szállítás költségét is az önkormányzatnak kell vállalnia a 

BM rendelet alapján. A szociális tűzifa támogatás igényléséhez 

kérelmet kell beadni, melyet a Polgármesteri Hivatalban és a 

Szociális Szolgáltató Központban lehet igényelni, vagy a 

www.bugac.hu honlapról letölthető. A kérelmeket 2013. 

január 31. napjáig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal 

szociális ügyintézőjéhez. A kérelmet a lakásfenntartási 

támogatásra, a rendszeres szociális segélyre, a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásra és az időskorúak járadékára jogosultak 

nyújthatják be. Nem jogosult tűzifa támogatásra, az aki 

erdőgazdálkodó; aki a 2012/2013 fűtési szezonban tűzifa 
juttatásban részesült; aki az önkormányzattól 2012. évben egyéb 

lakáscélú támogatást kapott., és azon ingatlan vonatkozásában, 

mely tűzifával egyáltalán nem fűthető. A kérelmek elbírálása az 
önkormányzati rendeletben szabályozott további feltételek 

alapján történik. A támogatási forrás felhasználását követően 

benyújtott kérelmeket el kell utasítani. A tűzifa kiszállításának 

várható ideje: 2013. február 8. napját követően.                                                                 

                                      Szabó László 
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NYELVI ÉS INFORMATIKAI KÉPZÉSEK 

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL 

Erre most a TÁMOP 2.1.2/12-1-2012-

0001: „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák 

fejlesztése”elnevezésű, képzésekkel Önnek is 

lehetősége van!   

MILYEN KÉPZÉSEK LESZNEK A PROGRAMBAN? 

Informatikai: 
 Alapfokú képzések 

 Középfokú képzések 
 

Idegennyelvi /bármely élő nyelv/ képzések: 
 Alapfokú, középfokú /legfeljebb középfokú C 

típusú nyelvvizsgának megfelelő szintre 

felkészítő/ idegen nyelvi képzések   

KI JOGOSULT RÉSZTVENNI A KÉPZÉSEKBEN? 

 

A támogatás alanya lehet minden 18. életévét betöltött 

felnőtt, akik nem vesznek egyéb támogatott képzéseken. 

A támogatás alanyai között kiemelten szerepelnek a 

hátrányos helyzetű térségekben élők és a 45 év felettiek.  

Felső korhatár nincs. 

MEKKORA TÁMOGATÁST KAPHAT AZ, AKI RÉSZT 

VESZ A PROGRAMBAN? 

A támogatásban a képzésben résztvevő egyének 

részesülnek, de a képzési támogatást közvetetten kapják 

meg, azaz a képző intézményhez érkezik a képzés díja, 

amely egyénenként maximum – a sikeres képzéseknél - 

90.000 Ft lehet.  
 

MENNYI A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE? 

• Maximum 90 000 Ft/fő 

• A képzési díja tartalmazza a képzés során használt 

tananyag díját! 

Egy óra maximum ezer forint lehet, tehát ez minimum 90 

óra képzést jelent. 

  
ÖNRÉSZT KELL FIZETNI? 

 

• Önrész a képzési díj  5%-a /max.  4500 Ft/. 
A képző intézmény eTanácsadó mentorok részvételével 

segíti a hallgatók képzési aktivitását. 

A KÉPZÉSEK MIKORTÓL INDULNAK ? 

• 2013 – 2014-ben folyamatosan  

Bővebb információ: 

Burján Mária eTanácsadó 

Könyvtár Bugac 

tel: 0676-575104 

email cím: bnmaria@gmail.com 

www.tudasodajovod.hu honlapon. 

 
 

BÁLI BEHARANGOZÓ! 
 

AZ ISKOLAI SZÜLŐI KÖZÖSSÉG EZ ÉVI 

BÁLJÁT 

2013. FEBRUÁR 23.-ÁN TARTJA. 

Részletek a következő számban… 

KKOOLLOOSSTTOORROOKK  KKIINNCCSSEEII  KKIIÁÁLLLLÍÍTTÁÁSS  
 
Nagy érdeklődés mellett nyitották meg január 18-án, 
pénteken a Cifrapalotában azt az interaktív 
régészeti kiállítást, amely az egykori bugaci kolostor 
működésének korába,  a 12. századba, illetve a 13. 
század elejére viszi vissza a látogatót. A kiállítást 
Rosta Szabolcs, a kecskeméti Katona József 
Múzeum igazgatója rendezte, aki a bugaci 
ásatásokat is vezeti. A kiállítás fővédnöke Lezsák 
Sándor, a magyar Országgyűlés alelnöke. 
Megnyitóbeszédében dr. Bábel Balázs, a Kalocsa-
Kecskeméti Főegyházmegye érseke a kolostorok 
világát idézte meg, Zombor Gábor Kecskemét város 
polgármestere méltatta a múzeum munkáját, 
valamint a kiállítás újszerűségét. 
A kiállítás gerincét a Bugac határában lévő 
Pétermonostora régészeti feltárás leletei adják. 
Ennek apropóján iskolánk 5. osztályának legjobb 8 
történelem tanulója részt vehetett a kiállítás 
megnyitóján. Bár az alapítás körülményeiről nem 
maradt fenn írásos emlék, Pétermonostora jelenleg 
is tartó régészeti feltárása szerint a monumentális, 
háromhajós apátsági templom és a tőle északra 
elhelyezkedő kolostor felépítésére a 12. század 
közepén, valamikor 1140-1150 körül került sor. A 
század végéről vagy a 13. század legelejéről 
származhatnak azok a kőfaragványok is, melyek 
kifejezetten igényes kivitelezésűek és a monostor 
gazdagságáról árulkodnak, csakúgy, mint a 
gazdagon aranyozott tárgyi emlékek, a limoges-i 
típusú kegytárgyak, amelyek különösen a 13. 
század első felében voltak népszerűek az 
országban. 
A kiállítás különleges digitális installáció 
segítségével igyekszik színesebbé varázsolni a 
bemutatott gazdag régészeti anyagot. A tárlathoz 
kísérőprogramok is kapcsolódnak, melynek 
keretében történeti, numizmatikai, művészettörténeti 
előadások, valamint múzeumpedagógia programok 
közül válogathatnak az érdeklődők. A 
múzeumpedagógiai programokon a 12-13-dik 
századi kolostori élet érdekességeit, a szerzetesek 
mindennapi feladatait, szokásait dolgozzák fel 
kézműves foglalkozások és szituációs játékok 
segítségével. A programsorozat igényes és 
élményekben gazdag tanulási és kikapcsolódási 
lehetőséget kínál az 5-18 éves  korosztályok 
számára. A kiállítás 2013. június 30-áig 

látogatható. 

   Szabó László 
 

 

FARSANGI HAGYOMÁNYŐRZŐ 

DÉLUTÁN ÉS TÁNCHÁZ 

2013. FEBRUÁR 16.  

/szombat/ 

  1133..0000  ÓÓRRÁÁTTÓÓLL  

A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 

"Alattad a föld, fölötted az ég, 

 benned a létra" pályázat  keretében 
/Részletek a következő számban./  

mailto:bnmaria@gmail.com
http://www.tudasodajovod.hu/

