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Bevezetés

A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
91. § -ában megfogalmazott kötelezés alapján került sor.
A gazdasági program elkészítésének célja, hogy Bugac- Bugacpusztaháza Önkormányzat
Képviselő-testülete a ciklusának időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, fejlődjön.
A Képviselő-testület tudomásul veszi azt, hogy a jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe kell venni minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél.
A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a Képviselő-testületnek két
irányba is koncentrálnia kell:
- egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, másrészről
- a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére.
A célkitűzések megvalósításakor a Képviselő-testületnek ügyelnie kell arra, hogy az egyes elképzelések úgy valósuljanak meg, hogy azok a legfőbb célként meghatározottakat segítsék,
járuljanak hozzá a részcélok megvalósításához.
A jelen gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a Képviselő-testületnek biztosítani kell a szükséges anyagi eszközöket, valamint vagyont.
Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos, évről
évre keletkező források (állami támogatások), hanem szükség van
- a pályázati lehetőségek felkutatására, illetve
- az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére, illetve a
meglévő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására.
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A Bugac és Bugacpusztaháza települések
gazdasági helyzete és a várható változások
Bugac és Bugacpusztaháza Önkormányzatának fő célkitűzése a pénzügyi gazdálkodás terén a
működőképesség biztosítása, és a költségvetési egyensúly megtartása. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az állami forrásból származó bevételek egyre csökkennek. A következő években sem számolhatunk az állami normatív támogatásból és az átengedett bevételekből származó költségvetési bevétel növekedésével, kedvező esetben ez a jelenlegi szinten stabilizálódik, és nem csökken tovább. A központi szabályozásban olyan irányú elmozdulás várható, amely a központi források lehívhatóságát hatékonysági feltételekhez kötik, vonatkozik
ez a működési és fejlesztési forrásokra egyaránt. Ha ez valóban bekövetkezik, akkor törekednünk kell arra, hogy a hatékonysági elvárásoknak maximálisan
meg tudjunk felelni.
A központi költségvetési források csökkenéséből következik, hogy az önkormányzat saját bevételei, elsősorban a helyi adókból származó bevétel, felértékelődnek. A helyi adóbevételek
növekedésének feltétele a következetes adóbehajtási és adó ellenőrzési tevékenység, és ennek
következtében az adómorál javulása.
A bevétel növelési lehetőségek feltárására kiemelt figyelmet kell fordítani a következő években – az önkormányzati vagyon hasznosításának hatékonyabbá tételével.
Az egyre szűkülő költségvetési források, valamint a növekvő társadalmi szükségletek miatt
jelentkező beruházási, felhalmozási feladatok egyre nagyobb mértékben igénylik az önkormányzatoktól a hitel, mint külső forrás igénybevételét. (Eddig hitelt az önkormányzataink
nem kényszerültek igénybe venni.)
Önkormányzataink 2008. évben 450 millió Ft értékű kötvényt bocsátottak ki.
A működési források bővítése érdekében együttműködési lehetőségeket kell feltárni a
kistérségi társulásokkal, a civil szervezetekkel, helyi vállalkozásokkal.
A költségvetési egyensúly biztosításához nem elégséges a bevételek növelése, szükséges a kiadási oldal csökkentése is. A költségvetés legjelentősebb kiadási tétele az önkormányzati
intézményrendszer fenntartása. Míg a felhalmozási, felújítási kiadások a rendelkezésre álló
forrásokhoz igazítva ütemezhetők, addig a működési kiadások évről-évre, fokozatosan növekvő mértékben jelentkeznek. A bevételi és a kiadási oldal közötti különbség csökkentése érdekében elengedhetetlenül szükséges az intézményrendszer működtetésének hatékonyabbá tétele, vagyis a közszolgáltatások megőrzése mellett a működtetési költségek csökkentése. Ennek
érdekében felül kell vizsgálni az Önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak létszámát.
Emellett az Önkormányzat takarékos gazdálkodást vár el a Polgármesteri Hivataltól és az önkormányzati intézményektől egyaránt, valamint szakáganként áttekinti az intézményrendszerben rejlő megtakarítási lehetőségeket.
Az önkormányzati finanszírozási rendszer változása azonban még sürgetőbbé teszi a teljes
áttekintést, a feladatellátás szervezeti kereteit, a fenntartható intézményhálózat, a hatékony és
költségtakarékos gazdálkodás megvalósíthatósága érdekében.
A működtetés költséghatékonyabbá tétele érdekében folytatni kell annak felülvizsgálatát,
hogy egyes feladatok, illetve a központi költségvetésben az önkormányzatok számára megfogalmazott prioritások elsőbbséget kell, hogy kapjanak a tervezés során.
A költségvetési tervezés során a feladatalapú tervezést kell erősíteni.
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A nem csökkenthető kötelezettségek, az önkormányzat által meghatározott kiemelt feladatok,
illetve a központi költségvetésben az önkormányzatok számára meghatározott prioritások teljesítése elsőbbséget kell, hogy kapjon a tervezés során.
Az oktatási és nevelési intézményekben a normatív támogatások csökkenése és az energiaárak
rohamos emelkedése egyre nagyobb deficitet eredményez. A helyzet tarthatatlansága miatt
szükségessé vált az intézményrendszer finanszírozásának átvilágítása a kiadások ésszerűsítése. Az intézmények működési feltételeit biztosítani kell annak érdekében, hogy azok megfeleljenek a szakmai feltételeknek. A nem kötelezően ellátandó feladatok finanszírozási feltételeit újra kell gondolni.
Az uniós forrásokból elnyert projektek és a vállalt kötelezettségek aránya miatt új fejlesztések
indítására kevesebb a lehetőség. Ezt a szűk mozgásteret az újabb források, sikeres pályázatok
útján történő elnyerése révén lehet tágítani.
2.1. A vagyoni helyzet
Az Önkormányzat vagyona a 2010 évi zárómérleg alapján 1.740.650 millió forint.
Az elmúlt időszakban tapasztalt vagyonnövekedés oka, hogy az Önkormányzat vagyongazdálkodási politikája segítségével sikeres pályázatokon vett részt, és azok eredményeképpen
nőtt a vagyon.
Az Önkormányzat vagyonszerkezete a következő:

Vagyonelem megnevezése

Ingatlan

Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, nem terhelhető, a
kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon)
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott feltételekkel értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon)
Egyéb (forgalomképes vagyon, amely szabadon értékesíthető és megterhelhető)
Településen kívül fekvő

328 + 38
B. + Bph.
20 + 2
B. + Bph.
61 + 63
B. + Bph.
6+6
B. + Bph.

db száma

Az összes
vagyonból
a vagyon
részaránya

1/1
1/1
1/1
részarány

A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: Önkormányzati Hivatal, intézmények, továbbá közterületek, terek, utak stb.
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó főbb vagyonelemek: piactér, vásártér, önkormányzati lakások.
Egyéb vagyon körébe tartoznak a következő ingatlanok: építési telkek, illetve a következő
más vagyon: tartalék területek, nem lakás célú épületek
A vagyon vagyonelem szerinti megoszlása:
kedvezőtlen, mert nagyon nagy a forgalomképtelen, illetve a korlátozottan forgalomképes vagyon aránya.
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1.2. A pénzügyi helyzet
Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt öt évben az alábbiak jellemezték:
- az Önkormányzatnak a fizetőképessége fenntartásához külön állami támogatást
nem kellett igénybe vennie.
- működési hitel felvételére
nem került sor,
- fejlesztési hitel felvételére nem került sor.
- kötvényt bocsátott ki.
1.3. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése
Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához
szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti:
- Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni. Törekedni kell olyan helyi adó rendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi adópolitika elvárásainak, és hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrás növelésének.
- A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket (azaz
a feladatokat igyekszik olyan formában, illetve feltételekkel megteremteni, hogy a legkedvezőbb összegű támogatást kapja).
- Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az
egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak kihasználására,
(különösen a bérbeadás lehetőségére), valamint az egyes vagyontárgyak esetleges értékesítésére.
- Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa
meg.
- Az Önkormányzat keresi annak a lehetőségét, hogy a kötvényből származott bevételből minél magasabb összegű kamat, illetve lehetőség szerint árfolyam nyereséget realizáljon.
1.4. Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések:
- IKSZT Bugacpusztaháza,
- „Öregiskola” felújítása,
- Kerékpártároló építése,
- Piaccsarnok építés.
2. A különböző szintű fejlesztési, szolgáltatási, illetve egyéb programokkal
kapcsolatos érintettség
Az Önkormányzat gazdasági programját alapvetően befolyásolják azok a fejlesztési, szolgáltatás megvalósítási és biztosítási, illetve egyéb programok, melyekben területi elhelyezkedése,
illetve céljai miatt érintett.
Az Önkormányzat nem érintett országos programokban.
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Az Önkormányzatot érintik az alábbi régiós programok:
- Dél-alföldi Ivóvízminőség javító Program
- Homokhátsági Regionális Önkormányzati Társulás
Az Önkormányzat részt vesz a következő kistérségi programban:
- Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
3. A gazdasági program
3.1. Fejlesztési elképzelések
Bugac és Bugacpusztaháza Önkormányzatok Képviselő-testületei a 2011-2014. évekre a következő általános fejlesztési elképzeléseket határozzák meg.
Ipar és mezőgazdaság
A helyi iparral, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések megvalósítása azért fontos
feladat, mivel a vállalkozások közvetve-közvetlenül a település fejlődését segítik, javítják a
termékekkel, szolgáltatásokkal való ellátottságot, munkahelyet teremtenek, adóbevételekhez
juttatják az Önkormányzatot.
A helyi ipari területtel kapcsolatos fejlesztési elképzelések:
- A helyi ipar számára a településen egy külön területet kell kijelölni (Figyelembe kell
venni a rendezési tervet, illetve kezdeményezni kell a rendezési terv módosítását.)
A vállalkozók támogatásával kapcsolatos fejlesztési elképzelések:
- A helyi vállalkozások támogatása, érvényesülésének segítése érdekében össze kell állítani az ún. Vállalkozói térképet, mely tartalmazza, hogy a településen mely vállalkozások mivel foglalkoznak és milyen címen található a telephelyük.
- Az Önkormányzat honlapján bemutatkozási lehetőséget biztosítanak a helyi vállalkozásoknak.

Idegenforgalom
Az idegenforgalom a település azon ágazata, ahol még vannak kiaknázatlan lehetőségek. Ki
kell használni azt, hogy Magyarország népszerű turisztikai célpont a külföldi lakosság számára, s jó ütemben fejlődik a belföldi turizmus is. A turisztikai kínálat az igényeket figyelembe
véve egyre szélesedik, ahol a településnek meg kell találnia, illetve ki kell alakítania saját arculatát, és tovább kell fejlesztenie a turisztikai vonzerejét.
A turisztika fontos azért is, mert munkahelyteremtő és megtartó képessége is jelentős lehet.
Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések:
- Fejleszteni kell a település turisztikai arculatát. Kiemelten kell kezelni azokat a fejlesztéseket, melyek turisztikailag is kiemelkedő jelentőséggel bírnak, vonzerőt jelentenek.
- Keresni kell egyéb ifjúsági szálláshelyek, táborozási lehetőségek kialakításának módjait.
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- A helyi idegenforgalmi, illetve kereskedelmi egységeket is fel kell venni a Vállalkozói térképre. (Ez hozzájárul ismertségük növeléséhez.)
- Turisztikai kiadványt kell készíteni (pl.: füzet, prospektus, túratérkép stb.).
- Az idegenforgalmi megítélés szempontjából fontos közterületeken megfelelő pihenőhelyek kialakítását célul kell kitűzni (pad, asztal, szeméttároló edény).
További célkitűzés:
- Országos rendezvényekkel kell újra a településeknek felhívniuk magukra a figyelmet.
- A Nemzeti Lovas programmal kapcsolat keresése.
- Lehetőséget kell teremteni arra, hogy a különböző programok megszervezésébe
bekapcsolódhassanak a civil szervezetek és ezáltal a működésükhöz szükséges
plusz pénzeszközre tegyenek szert.
- Figyelemmel kell kísérni és segíteni a termálvíz hasznosítására irányuló turisztikai
beruházásokat.
Egyéb, idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések:
- Támogatni kell az idegenforgalom, illetve a település látogatottságát, ismertségét
segítő rendezvényeket, biztosítani kell azt, hogy a rendezvények időpontja, programja a honlapra felkerüljön.
- Fel kell tüntetni az Önkormányzat honlapján a turisztikai lehetőségeket, valamint a
Vállalkozói térképet, továbbá megjelenési lehetőséget kell biztosítani az idegenforgalommal foglalkozó vállalkozások számára is.
- Keresni kell a lehetőségét további testvértelepülés felvételének.
Infrastruktúra
Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését. Az infrastruktúra-fejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve a
megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve megnyitja a továbblépés lehetőségét.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete ezért fontosnak tartja a közúthálózat, a járda, a vízvezetékrendszer, a szennyvízcsatorna rendszer, a villamos energia, a gáz, a közvilágítás, illetve
telefon, internet, kábeltelevízió szolgáltatások biztosítását, összhangba hozva a településrendezési tervvel.
Az informatikai lehetőségek biztosítása a települési önkormányzatok számára a modern kor
követelményeihez való igazodás, felzárkózás követelményét jelenti. Az informatika terén meg
kell valósítani azt, hogy
- az Önkormányzat korszerű honlapján az Önkormányzattal és intézményeivel kapcsolatos fontosabb tájékoztatás biztosítható,
- az internet hozzáférés biztosítva legyen a lakosság széles köre számára, kiemelten
kezelve Bugacpusztaházát és a bugaci Alsómonostor településrészt,
- kábeltévé rendszer kiépítése mindkét településen, helyi televízió beindításával,
- az önkormányzati feladatellátásban közreműködő, az informatikai eszközök használatát is igénylő területeken történjen meg az érintett személyek számítógépkezelési képzése.
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3.2. Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése
Bugac és Bugacpusztaháza Önkormányzatok Képviselő-testületei a 2011-2014. évekre az
alábbi feladatokat és célokat határozza meg a munkahelyteremtés feltételeinek javítása érdekében:
Általános foglalkoztatást segítő célok és feladatok
A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen fontos feladat. A munkanélküliség
ellen küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az Önkormányzat szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt.
A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat:
- a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a helyi ipart, a helyi vállalkozásokat, valamint az idegenforgalomban érintett vállalkozókat,
- a közszolgáltatások megtartása, illetve bővítése révén munkahelyet tart fenn a köztisztviselők, közalkalmazottak foglalkoztatásával, megfelelő kapacitás kihasználtságával,
- aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, ehhez
a honlapján igyekszik megteremteni a hirdetési lehetőséget,
- rendszeresen együttműködik a munkaügyi hivatallal.
Közfoglalkoztatás
A közfoglalkoztatás előnyt biztosít az állás nélküli személynek azáltal, hogy a foglalkoztatás
ideje munkavégzésnek minősül, másrészt előnyt jelent a foglalkoztatónak, mivel kedvező
anyagi feltételekkel (részben a munkaügyi központ pályázati finanszírozásával) tud elláttatni
közcélú feladatokat.
A közfoglalkoztatással kapcsolatban az Önkormányzat
- megvizsgálja a bérpótló juttatásban részesülők foglalkoztatásának lehetőségeit,
- kihasználja, amennyiben a lehetőségek engedik, a közfoglalkoztatás finanszírozási
előnyeit.
3.3. A településfejlesztési politika célkitűzései
Bugac és Bugacpusztaháza Önkormányzatok településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy az önkormányzati vagyon a Képviselő-testület ciklusa alatt tartósan ne csökkenjen. Csak olyan fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a
működtetés során is zökkenőmentesen finanszírozni tudja.
A településfejlesztés széles nyilvánossága
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település
számára ismert módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a biztosítéka annak, hogy az elméleti fejlesztési tervekből azok valósuljanak meg, melyek tényleg a település jövőjét, hosszú távú fejlődését, fejlesztését szolgálják.
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A településfejlesztés nyilvánosságával kapcsolatos célkitűzések:
- Folyamatosan karban kell tartani a település honlapját.
- A honlapon biztosítani kell a helyet
- a Képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatoknak,
- a Vállalkozói térképnek,
- a turisztikai kiadványoknak,
- a település intézményeinek,
- a helyi civil szervezeteknek,
- a településen megrendezett programoknak.
- A településfejlesztésbe be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozókat és önszerveződő közösségeket.
A településfejlesztés átgondoltsága
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés során azok
az igények kerüljenek előtérbe,
- melyek olyan probléma megoldására, igény kielégítésére irányulnak, amelyek alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak.
A településfejlesztés átgondoltságát segíti a jelen gazdasági program, valamint az éves költségvetési tervek, melyek sorrendbe állítják a célokat, illetve részcélokat valósítanak meg a
ciklus évei alatt.
A településfejlesztés során – az alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási célú fejlesztések kivételével – figyelembe kell venni a következőket:
- azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni:
- melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés
eredményeként az Önkormányzat tartósan (legalább 4 éven keresztül) a
korábbi éveknél magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással számol
hat,
- melyek hosszú távon a népességszám emelkedését idézik elő,
- melyekre pályázaton támogatási összeget lehet igénybe venni.
- háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, melyek:
- a lakosság, vagy a vállalkozók nagyon szűk körét érintik, és mely fejlesztésekkel megvalósuló beruházás aránytalan nagy működtetési kiadásokkal jár,
- során létrejött beruházás üzemeltetése aránytalanul nagy terhet ró az Önkormányzatra, és adott közszolgáltatás más módon, kedvezőbb anyagi feltételekkel
biztosítható.
A településrendezési terv
Az Önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma, amely
kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét és terület felhasználásokat.
A Képviselő-testület feladata, hogy
- a ciklus ideje alatt áttekintse a településrendezési tervet önkormányzati és tulajdonosi
igényeknek megfelelően lépéseket tegyen a rendezési terv módosítására.
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Pályázatok
A településfejlesztés egyik fontos eszköze a pályázati tevékenység.
A sikeres pályázatok érdekében:
- a pályázatok megírására a szükséges szakértelemmel és tehetséggel rendelkező
személyt/személyeket kell keresni és megbízni (lehet külsős is),
- lépéseket kell tenni az adott fejlesztés megyei, kistérségi, illetve régiós fejlesztési
programba való illesztéséhez.
Településfejlesztési célok
Az Önkormányzat következő településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település általános fejlesztését segítik elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához kapcsolódnak.
Településfejlesztési célok:
- szennyvízcsatorna kiépítése,
- Egészségügyi Centrum megépítése,
- építési telkek kialakítása,
- belterületi közutak szilárd burkolattal történő kiépítése,
- Aladár-hegyi összekötő út építése,
- járda építés,
- középületek környezetének rendezése,
- egészséges ivóvíz vezetékrendszer felújítása, építése szükség szerint,
- nem hasznosított külterületi önkormányzati ingatlanok erdősítése, pihenő parkká
alakítása,
- megújuló energia hasznosítás közintézményekben
- turisztikai jellegű területek kialakítása,
- Polgármesteri Hivatal épületének felújítása,
- Alsómonostori belvíz csatorna kiépítése,
- a települések közterületein parkoló tehergépjárművek, pótkocsik alternatív parkolási
lehetőségének biztosítása
- kerékpárút építése Bugac – Alsómonostor között
- természetvédelmi domb környezetének rendezése
- Félegyházi út melletti villanyhálózat korszerűsítése (Mikszáth K. utcában)
3.4. Az adópolitika célkitűzései
Bugac és Bugacpusztaháza Önkormányzatai fontosnak tartják a helyi adópolitikai célkitűzések megfogalmazását, mivel az jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját bevételt,
illetve hatással van a településen élő magánszemélyek és vállalkozók anyagi terheire.
A helyi adókkal kapcsolatos adópolitikai célkitűzések
A helyi adók esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatást úgy kívánja kialakítani, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az Önkormányzat
biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően.
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A helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselő-testülete:
- minden évben, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva megvizsgálja a helyi
adóztatás által nyújtott bevételszerzési lehetőségeket,
- adófajtákat összehasonlítva dönt a bevezetendő, illetve fenntartandó adókról, az
adórendelet módosításokról,
Az adóbevételek növelése érdekében a Képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy
- az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik az
adókintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, illetve a szükséges
adóvégrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért
eredményekről,
- az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön,
- az adózók tájékoztatást kapjanak az adóbevételek felhasználásról, mivel az adóforintok ismert felhasználási célja, illetve elért eredményei segítik az önkéntes befizetést (a honlapon közzé kell tenni az adóbevételek nagyságát, és az adóbevételek
felhasználási célját, valamint a tényleges felhasználást).
3.5. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldások
Bugac és Bugacpusztaháza Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági elképzelései között
fontosnak tartja az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó
intézkedéseket.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati és egyéb közigazgatási feladatait a
Polgármesteri Hivatal útján látja el.
A Képviselő-testület – az Önkormányzati törvényben meghatározott sorrendet követve - a következő közszolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik:
- épített és természeti környezet védelme,
- lakásgazdálkodás,
- vízrendezés és csapadékvíz elvezetés,
- szennyvízcsatornázás,
- köztemető fenntartás,
- helyi közutak és közterületek fenntartása,
- köztisztaság és településtisztaság fenntartása,
- helyi tűzvédelem,
- közbiztonság helyi feladatainak ellátása,
- közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban,
- közreműködés a foglalkoztatás megoldásában,
- gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról,
- gondoskodás az egészségügyi ellátásról,
- gondoskodás a szociális ellátásról,
- gondoskodás gyermek és ifjúsági feladatokról,
- közösségi tér biztosítása, közművelődési tevékenység, sport támogatása.
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Közigazgatás
Az Önkormányzat közigazgatási feladatait a Bugac és Bugacpusztaháza Községek Polgármesteri hivatala látja el.
A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges:
- a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése,
- az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése,
- az információs szolgáltatás működtetésének kiterjesztése (nem csak a szociális
területekre),
- a közigazgatás tárgyi feltételeinek további javítása (számítógép, gyors internet hozzáférés stb.)
- az intézmény akadálymentesítése.
Az önkormányzati hivatallal kapcsolatos konkrét fejlesztési elképzelések:
- elhasználódott számítógépek folyamatos cseréje,
- a hivatal épületének felújítása.
Az épített és természeti környezet védelme
A Képviselő-testület az épített és természeti környezet védelme érdekében
- áttekinti a védelmet igénylő, vagy védelem alá vonandó építészeti, illetve természeti értékeket,
- szükség szerint megalkotja, illetve módosítja a helyi védelemről szóló rendeletét,
A településkép javítása érdekében javaslatokat dolgoz ki, intézkedési tervet fogad el a gondozatlan ingatlanok rendbetétele, az életveszélyessé vált ingatlanok bontása/felújítása érdekében.
A lakás és egyéb önkormányzati helyiség gazdálkodása
Az Önkormányzat lakásgazdálkodási tevékenysége során
- kezdeményezi az önkormányzati lakás állomány állagának javítását.
Az Önkormányzat az egyéb, nem lakáscélú helyiségei kihasználása lehetőségeit rendszeresen
megvizsgálja. A hasznosítás során figyelembe veszi a közszolgáltatások biztosításának elsőbbségét, majd a felesleges kapacitások gazdaságos kihasználására törekszik.
A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés
Az Önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátás szolgáltatást.
Az ivóvízzel történő ellátás a BÁCSVÍZ ZRt. szolgáltatón keresztül történik. (A szolgáltatónál az Önkormányzat részben tulajdonos.)
Az ivóvíz hálózat felújítása, bővítése a Dél-alföldi Ivóvízminőségjavító Program által elindított vizsgálat eredményének függvényében történik.
A közkutak üzemeltetését fenn kell tartani.
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A vízelvezető árkok folyamatos karbantartása és szükség szerinti kiépítése fontos feladat.
Szennyvízcsatornázás
A településeken szorgalmazni kell a teljes csatornahálózat kiépítését.
A kiépítéshez az önkormányzat pályázatot nyújtott be, mivel a beruházást csak önerőből a települések nem tudják megvalósítani.
A köztemető fenntartás
Az Önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemető fenntartással kapcsolatos
feladatokat.
A köztemető fenntartás, mint közszolgáltatás biztosítása, és színvonalának emelése érdekében:
- Köztemető: a Bugac 381 hrsz-on található, melynek üzemeltetését a
„Könnycsepp” Temetkezési Szolgáltatás (Kiskunfélegyháza) végzi,
- Köztemető: a Bugac Alsómonostor 825 hrsz-on található, melynek
üzemeltetését a „Könnycsepp” Temetkezési Szolgáltatás (Kiskunfélegyháza)
végzi.
- Folyamatosan biztosítani kell azt, hogy a köztemetők megfeleljenek
jogszabályokban meghatározott követelményeknek.
A helyi közutak és közterületek fenntartása
A Képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan kialakítására törekszik, melyek megfelelnek a település igényeinek.
- Szükséges a belterületi utak folyamatos karbantartása, felújítása.
- A meglévő utak szilárd burkolattal történő kiépítése szükséges a lehetőségek figyelembevételével. (Bugacpusztaházán a Pásztor utca, későbbiekben a Betyár utca ki
építése. Bugacon Hunyadi utca, Alkotmány utca, Árpád utca)
- Járda építés, felújítás
- A külterületi utak rendbetételének folyamatossága a lakosság megtartó képességének biztosítása érdekében.
A Képviselő-testület kívánatosnak tartja a közterületek megfelelő színvonalon történő fenntartását, ennek érdekében a következő feladatokat határozza meg:
- Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására,
parlagfű irtására.
- Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák kivágásá
ról és pótlásáról.
- Nagyobb figyelmet kell fordítani a köztéri építmények állagának megőrzésére.
- Látványelemekkel (pl. szobor, szökőkút, stb.) lehetne gazdagítani a közterületeket. Így 1848/49-es emlékmű készítése.
- A központi park – felújítás utáni – folyamatos karbantartása.
A közterület fenntartási feladatokat a Polgármesteri Hivatal karbantartó brigádja látja el.
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Az Önkormányzat Képviselő-testülete a játszóterekkel kapcsolatban az alábbi feladatokat határozza meg:
- A pályázati támogatásból megépített alsómonostori és bugacpusztaházi játszóterek, valamint a központi parkban lévő játszótér folyamatos karbantartását biztosítani kell,
- folyamatosan gondozni, ápolni kell a játszóterek eszközeit, valamint zöldfelületeit,
- évente egy alkalommal balesetvédelmi megelőző karbantartást kell végezni.
A köztisztaság és településtisztaság fenntartása
A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az Önkormányzat
- továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról a Homokhátsági Regionális Önkormányzati Társulás által.
- propagandát folytat a szemétszállítási szolgáltatás kihasználása érdekében – tájékoztatva a lakosságot a szemétégetés negatív környezeti hatásáról,
- szorgalmazza a szelektív hulladékgyűjtést. Gondoskodik arról, hogy a településen
további helyekre kihelyezésre kerüljenek a szelektív hulladéktároló edények,
- évente 1 alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót,
- biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő számban
legyenek kihelyezve, illetve rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek,
- gondoskodik az önkormányzati szilárd burkolatú közutak téli síkosság mentesítéséről és a hó eltakarításról.
- A közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról a Polgármesteri Hivatal karbantartó brigádja gondoskodik.
- Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása.
- Bugac Alsómonostoron lévő szeméttelep rekultivációja.
A helyi tűzvédelem
Az Önkormányzat a helyi tűzvédelmi feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében
- támogatja a helyi tűzoltó egyesületet,
- az Önkormányzati hivatal, illetve az önkormányzati intézmények vonatkozásában
figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szabályzattal való rendelkezést.
A közbiztonság helyi feladatainak ellátása
Az Önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében
- támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését,
ilyen programok tartását kezdeményezi a rendvédelmi szerveknél,
- támogatja polgárőrség működtetését (szorgalmazza a polgárőr szervezet aktív tevékenységét, helyet biztosít számukra, anyagilag támogatja az eszközbeszerzéseket),
- javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá tételére,
- felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető
körülményekre,
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-

anyagilag támogatja a rendőrség működtetését és biztosítja számukra a Bugac, Béke utcai iroda helyiséget.
Közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban

Az Önkormányzat a következők szerint működik közre a helyi energiaszolgáltatásban:
- szorgalmazza a lakossági bekötéseket,
- pályázati lehetőségeket keres az energiaellátás korszerűsítésére,
- a tanyás külterületi lakosság megtartó erejének növelése érdekében szorgalmazza a
tanyák villamos energiával történő ellátását,
- szorgalmazza a belterületi hálózat elavult oszlopainak cseréjét,
- kezdeményezi a Mikszáth K. utcában lévő villanyhálózat áthelyezését az utca közepéről.
Gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról
Az Önkormányzat, mint közoktatási intézmény fenntartó elkészítette a közoktatási feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati minőségirányítási programját.
A minőségirányítási program meghatározza a közoktatási intézményrendszer egészére vonatkozó fenntartói elvárásokat, az intézmények által ellátandó feladatokat.
Az Önkormányzat a közoktatás biztosítása, és színvonalának javítása érdekében a következő
feladatokat látja el:
- Felülvizsgálja az önkormányzati minőségirányítási programot.
- Továbbra is gondoskodik
- bölcsődei ellátásról (az ÁMK Napközi Otthonos Óvoda- Bölcsőde),
- az óvodai ellátás megszervezéséről (az ÁMK Napközi Otthonos Óvoda)
- az általános iskolai ellátás biztosításáról (az ÁMK Általános Iskola)
- Áttekinti az alkalmazotti létszámadatokat a meglévő feladatok tükrében.
- Az intézményeknél kezdeményezni kell
- az energiatakarékossági szempontok előtérbe kerülését: a fűtés, a víz, és
villamos energia költségek csökkentését, alternatív megoldások keresésével.
- Intézkedéseket tesz az intézmények kihasználtságának növelésére, ennek érdekében támogatja az intézményt népszerűsítő programok szervezését.
- Az Önkormányzat segíti az intézmények pályázati tevékenységét, figyelemmel kíséri a benyújtott pályázatokat és azok megvalósulását.
Gondoskodás az egészségügyi ellátásról
Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselőtestület a gazdasági program időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a következő módon kívánja biztosítani.
- Fenntartja
- a háziorvosi ellátást (2 rendelőben 2 praxissal),
- a védőnői ellátást,
- a fogászati ellátást (1 rendelőben közalkalmazotti jogviszonyban ),
- orvosi ügyeleti ellátás tekintetében együttműködik Kiskunfélegyháza
és térségével.
- Támogatja az egészségügyi ellátás (nem vállalkozói) színvonalát szinten tartó, illetve
növelő fejlesztéseket, ezekhez pályázati lehetőségeket keres.
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- Az önkormányzat Egészségügyi Centrum kialakítását sürgető feladatának tartja.
- A parlagfű elleni védekezésre nagyobb hangsúlyt fektet. Tájékoztatót kér az Önkor
mányzati hivatal ez irányú hatósági tevékenyégéről, az elért eredményekről, támogatja a témával kapcsolatos ismeretterjesztést, illetve a parlagfű terjedése ellen küzdő akciókat.
Gondoskodás a szociális ellátásról
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását,
olyan szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának. A szociális ellátások területén az Önkormányzat a következő feladatokat látja el:
- A Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal – illetve központi jogszabályváltozások miatt szükség szerint – felülvizsgálja a helyi szociális ellátások rendszerét
meghatározó rendeletét.
- A következő szociális ellátásokat és szolgáltatásokat biztosítja:
- házi segítségnyújtás,
- idősek nappali ellátása,
- szociális étkeztetés,
- falu- és tanyagondnoki szolgálat,
- családsegítés.
Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás
Az Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat. A kapcsolódó szolgáltatások körében ellátandó feladatok:
- Évente felül vizsgálja a helyi gyermekvédelmi, gyámügyi rendeletet.
- A rendelet módosításnál figyelembe kell venni a gyermekvédelmi rendszer által tett
jelzéseket, észrevételeket.
- Az Önkormányzat a következő gyermekvédelmi szolgáltatásokat, ellátásokat bizto
sítja:
- gyermekjóléti szolgálat,
- gyermekek napközbeni ellátása.
Közművelődési tevékenység, (közösségi színtér) és a sport támogatása
Az Önkormányzat a közművelődés és kultúra tevékenységekkel kapcsolatban az önkormányzati rendeletben, illetve a jogszabályokban előírt szolgáltatások biztosítása és a szolgáltatások
színvonala emelése érdekében a következő feladatok ellátásának szükségességét fogalmazza
meg:
- Felül kell vizsgálni a helyi közművelődési rendeletet.
A könyvtár működtetése során:
- intézkedéseket kell tenni a könyvállomány gyarapítása érdekében, ehhez ki
kell használni a pályázati lehetőségeket, fogadni kell a magánszemélyek, intézmények,
vállalkozások könyv, elektronikus információhordozó, folyóirat, felajánlásait, illetve
anyagi támogatását.
- ismertté kell tenni a könyvtári szolgáltatások körét.
-

- A művelődési ház működésével kapcsolatban:
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- biztosítani kell a szükséges költségvetési forrásokat,
- pótolni kell az elhasználódott eszközöket,
- fejleszteni kell a meglévő eszközállományt, megfelelő pályázatokon történő
részvétellel,
- gondoskodni kell arról, hogy a különböző civil szervezetek számára
biztosítva legyen a működésükhöz szükséges közösségi hely,
- pályázati tevékenységét segítse az Önkormányzat.
- Bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi művészek számára (kiállítások,
bemutatók szervezésével).
- Szorgalmazni kell a település múltját bemutató helytörténeti gyűjtemény látogatottságának megszervezését, és a tárlat bővítését.
A Képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások
további biztosítását is. Ennek érdekében:
- gondoskodik a település sportéletének helyet adó épületek és pályák fenntartásáról,
- támogatja a település sportegyesületeit.

B u g a c, 2011-03-21.

Szabó László
Bugac polgármestere

Kovács György
Bugacpusztaháza polgármestere

Záradék:
A Gazdasági Programot a Társult Képviselő-testület a 2011. március 30-án tartott ülésén a
17/2011. TKt. sz. határozatával fogadta el.

Heródekné Szász Ágota
jegyző
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