
 

 

 

 

 

TISZTELT BUGACI LAKOSOK! 

 

„Szép TündérorSzág Támad föl Szívemben 
Ilyenkor decemberben. 

A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörŰ igézet, 

Ilyenkor decemberben. 

…bizalmaS Szívvel járom a világoT, 
S amit az élet vágott, 

Beheggesztem a sebet a szívemben, 
És hiszek újra égi szeretetben, 

ilyenkor decemberben.” 

                                                          (Juhász Gyula) 

Talán mostanában nem volt szükségünk még ennyire a 4 

gyertya fényéből sugárzó hitre, reményre, örömre és 

szeretetre, mint idén az adventi ünnepkör alatt.  

Különleges, nehéz, kitartást, erőt megkövetelő, 

kiszámíthatatlan, bizonytalan és elbizonytalanító, 

sokféleképpen értelmezett és magyarázott 2020-as év 

érkezett a végére… 

Köszönjük Mindenkinek, akik ebben a nehéz, gyorsan 

változó helyzetben tudtak és akartak segíteni az 

Önkormányzat munkájában… Köszönjük 

intézményeinknek a rugalmasságot, a megértő 

Bugaciaknak az alkalmazkodást, az egymásra 

odafigyelést. Lakosainknak, civil szervezeteinknek, 

intézményeinknek kívánjuk, hogy az új esztendőben 

visszaállhasson az élet egy olyan kerékvágásba, ahol 

elfelejthetjük félelmeinket, ahol megoldást találhatunk 

bizonytalanságunkra, ahol újra együtt ünnepelhetünk 

felhőtlenül megtörve a hétköznapokat!  

A béke, a szeretet, a megnyugvás, az öröm legyen 

mindenkié ezen a különleges karácsonyon, járjanak 

bizalmas szívvel - ahogy a költő mondja, és vigyázzanak 

nagyon magukra és szeretteikre! 

Áldott ünnepeket kíván településünk minden lakosának: 

Bugac Nagyközség Önkormányzata és Képviselő-

testülete nevében: 
        Szabó László 

                                                                   polgármester 
 

 
 
 
 
 

 

 

IGAZGATÁSI SZÜNET 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Bugaci 

Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi 

munkarendjében – a téli időszakban az igazgatási 

szünet 2020. december 21. napjától – december 

31. napjáig tart. Az azonnal intézendő ügykörök – 

haláleset anyakönyvezése, illetve soron kívül 

intézendő szociális ügyek a +3630/160-3210 

telefonszámon, előzetes egyeztetést követően 

elintézhetők.  

Szíves megértésüket köszönjük! 

Rádiné dr. Tabi Anita jegyző 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

Tájékoztatni kívánjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az 

FBH-NP Nonprofit Kft,. mint hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási tevékenységet ellátó szerv 

közszolgáltatási területén 2020. december 21. 

(hétfő) napjától – 2021. január 04. (hétfő) napjáig 

a személyes ügyfélfogadás szünetel. 

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyek 

intézésével ez idő alatt is kereshetik Társaságunkat 

(konténer megrendelés, lomtalanítás igénylése stb.) a 

megszokott elérhetőségeken. 

Tájékoztató a fenyőfagyűjtés rendjéről 

Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja 

tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy 2021. január 

hónapban 2 alkalmas díjmentes fenyőfa begyűjtést 

szervez. 

A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre 

szíveskedjenek kihelyezni a gyűjtési napon reggel 6 

óráig és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt 

kint hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző 

gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel 

mozgatható legyen. 

Fenyőfabegyűjtés időpontjai: 2021. január 11. 

2021. január 18. 

FBH-NP Nonprofit Kft. 



2021-TŐL VÁLTOZIK A GÉPJÁRMŰVEK 

ADÓZTATÁSA 

 

2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos 

adóhatósági feladatokat a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal látja el. 

 

2021. január 1-jét megelőző időszakra eső 

gépjárműadó ügyekben (2020. december 31-ig 

terjedő időszak adókötelezettségének megállapítása, 

ezen időszak adójának beszedése, végrehajtása, erre az 

időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók 

megállapítása) az adóhatósági feladatokat - a 

Gépjárműadó törvény 2020. december 31-ig hatályos 

szövege alapján - továbbra is az illetékes Bugaci 

közös Önkormányzati Hivatal adóhatósága végzi 

 

Az önkormányzati adóhatóság továbbra is élhet a 

végrehajtás lehetőségével, vagy akár a gépjármű 

forgalomból való kivonására vonatkozó 

kezdeményezés lehetőségével, ha az adótartozás az egy 

évi adótételt meghaladja, feltéve, hogy a fizetési 

kötelezettség 2020. december 31-ig keletkezett (a NAV 

a 2021-től keletkező egy évi gépjármű-adótartozás 

esetén kezdeményezheti a gépjármű forgalomból való 

kivonását). A befolyó bevétel a központi költségvetést 

illeti meg. 

 

Általánosságban a gépjármű tulajdonosoknak és 

üzembentartóknak továbbra sem kell 

adatbejelentést tenni az adóhatóság felé. A közúti 

közlekedési nyilvántartási szerv a 

járműnyilvántartásából a január 1-jei állapotnak 

megfelelő adatokat január 20. napjáig közli majd az 

állami adó- és vámhatósággal. Ezt követően havonta 

frissül az adatbázis. Az önkormányzati adóhatóság 

2021. január 15-ig adatot szolgáltat az állami adó- és 

vámhatóság számára a nála 2020. december 31-én 

nyilvántartott, 2020. december 31-én hatályos 5. § a), 

d), e) és f) pontja szerint adómentes* gépjármű 

forgalmi rendszámáról és a gépjármű 

üzembentartójának, tulajdonosának azonosító 

adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így 

ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell 

tenniük. 

 

2021. január 1-jét követően új mentességekről 

(Gjt.5.§), vagy adókedvezményekről (Gjt.8.§), 

kizárólag az adózó bejelentéséből értesülhet a NAV. 

Az adózók bejelentési kötelezettsége csak azon 

esetekben szükséges, amelyekben az állami adó- és 

vámhatóság nyilvántartásából a mentességre való 

jogosultság ténye nem állapítható meg.  

Ezzel kapcsolatos információk, majd az állami adó- és 

vámhatóság hivatalos honlapján lesznek 

megtekinthetők. /https://www.nav.gov.hu/ 

 

A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó 

tartozásokat továbbra is az önkormányzati adóhatóság 

számlájára kell megfizetni. /Bugac Nagyközségi 

Önkormányzat Gépjárműadó beszedési számla 

11732071-15337881-08970000 vagy a 

Bugacpusztaházához tartozók esetében 

Bugacpusztaháza Község Önkormányzat Gépjárműadó 

beszedési számla 117322071-15540296-08970000/ 

 

A gépjárműadó nyomtatványokat 2021-től az 

adópolitikáért felelős miniszter honlapján lehet majd 

fellelni. megtalálni 

https://kormany.hu/penzugyminiszterium 

 

Köszönjük az adózóknak, hogy az elmúlt 28 évben a 

gépjárműadó kötelezettségek betartásával és 

adófizetéseikkel hozzájárultak Bugac Nagyközség 

fejlődéséhez! 

 

JÖVŐRE A NAV-HOZ LEHET BENYÚJTANI A 
HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSOKAT 

2021. január 1-jétől csak a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatalhoz lehet benyújtani az esedékes és 

megelőző években esedékessé vált helyi iparűzési 

adóbevallásokat javításokat és önellenőrzéseket. 

 

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. 

évi CXVIII. törvény több pontban is érinti a helyi 

iparűzési adóbevallás benyújtásának szabályait. A 

helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 

módosulása(*) alapján az adóalanyok a jövőben nem az 

önkormányzati, hanem kizárólag az állami 

adóhatósághoz kötelesek benyújtani helyi iparűzési 

adóbevallásukat. A nyomtatványok majd a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján 

https://www.nav.gov.hu/ lesznek ÁNYK formátumban 

megtalálhatók! 

 

Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás 

feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati 

adóhatóságnál történik és az adófizetést is az 

önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni. 

A helyi iparűzési adó és adóelőleg fizetési 

kötelezettséget Bugac Nagyközség esetében az 

önkormányzat iparűzési adó beszedési számlájára lehet 

megfizetni. Bugac Nagyközségi Önkormányzat 

Iparűzési adó beszedési számla: 11732071-

15337881-03540000 

 

https://www.nav.gov.hu/
https://kormany.hu/penzugyminiszterium
https://www.nav.gov.hu/


Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő 

magánszemély iparűzési adóalany az iparűzési 

adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja, 

tekintve, hogy e minőségében nem kötelezhető 

elektronikus kapcsolattartásra. Ha a papíralapú 

bevallás-benyújtást választja, akkor azt az 

önkormányzati adóhatósághoz teheti meg. A 

nyomtatványok 2021. január második felétől lesznek 

elérhetők honlapunkon /www.bugac.hu/. 

 

Az adózónak a 39/B. § (9) bekezdése szerinti 

körülményről (pl.: a kisadózó vállalkozások tételes 

adója hatálya alá tartozó vállalkozó tételes adóalap-

megállapítás (KATA) választását a vállalkozó - az 

önkormányzati adóhatóság által rendszeresített - 

bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatványon, a 

kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá 

tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül vagy 

február 15-ig jelenti be az adóhatóság számára), 

valamint képviselőjéről az önkormányzati 

adóhatóságnak bejelentést tehet. 

 

Ha a bejelentkezéssel, változásbejelentéssel 

összefüggésben adóelőleget vagy jogszabály alapján az 

adatszolgáltatásban nem szereplő más adatot is be kell 

jelenteni, akkor e bejelentés megtételére az adózót a 

székhelye és a telephely szerinti önkormányzati 

adóhatóság külön felhívja. 

 

Ezen bejelentéseket változatlanul az Elektronikus 

Önkormányzati Portálról https://ohp-

20.asp.lgov.hu/nyitolap lehet megtenni. 

 

Jó egészséget kívánunk minden kedves adózónknak, és 

családtagjainak egyaránt! 

   Rádiné dr. Tabi Anita jegyző  

OVI-BÖLCSI HÍREK 

 2020. október 22-én Óvodánk részt vett az Országos 

Rendőr-főkapitányság – Országos Balesetmegelőzési 

Bizottság és Közlekedéstudományi Intézet 

közreműködésével meghirdetett „Biztonságos Óvoda” 

programban. A program keretében a nagy csoportos 

gyermekek Szeleczki Brigitta óvó néni 

közreműködésével játékos feladatokon keresztül 

sajátíthatták el a biztonságos közlekedés feltételeit és 

szabályait. Ezúton köszönjük Brigi óvó néninek, hogy 

Óvodánk is részt vehetett ebben a programban. 

 

 November 04-én Intézményünk udvarán két új 

madáretetőt tudtunk kihelyezni a gyermekekkel, 

melyet ezúton is köszönünk a Kiskunsági Nemzeti 

Park munkatársainak.  

A madáretetők mellé kaptunk plakátot is különböző 

védett madarakról, amelyekről az óvó nénikkel 

közösen beszélgettek. 

 November 16-án Ortopédiai szakorvosi vizsgálatra 

volt lehetőség a gyermekek részére, aki igényelte 

kedvezményes áron vásárolhatott gyógycipőt. 

 November 27-én meggyújtottuk az óvodában és a 

bölcsődében az első Adventi gyertyát. 

 Ebben az évben December 04-én rendhagyó módon 

érkezett Intézményünkbe a Mikulás. A Mikulás Manói 

már előző este minden kisgyermek cipőjébe 

belerejtették a csomagot, így reggel nagy meglepetés 

várta őket. A délelőtt folyamán minden 

kisgyermekhez eljutott a Mikulás személyre szóló 

üzenete is, amely nagy öröm és meglepetés volt. 

Néhány gyermek aranyosan meg is köszönte a kedves 

szavakat. Köszönjük a Szülői Közösség munkáját, 

anyagi támogatását és a csemegéket! 

 December 17-én feldíszítettük az óvoda és bölcsőde 

közös karácsonyfáját a gyermekek örömére. Itt 

szeretnénk megköszönni Eőri Máténak, hogy az idei 

évben is biztosította intézményünk részére a fenyőfát. 

 Nagy örömmel értesültünk róla, hogy a Magyar Falu 

Program keretében Tornaszoba kialakításának 

pályázata nyert, így Intézményünk 2021-es évben 

bővül egy Tornaszobával. Köszönjük a 

Fenntartónknak a pályázat lebonyolítását!  

 Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy 2020. 

december 28-31-ig az óvoda és a bölcsőde zárva tart. 

Nyitás: 2021. január 04. Megértésüket köszönjük! 

 Ezúton szeretnénk megköszönni a Kedves Szülőknek, 

hogy a különböző óvintézkedéseket betartják és 

együttműködnek, mindannyiunk védelme érdekében. 
 

Mindenkinek Kellemes 

Karácsonyi Ünnepeket és 

Boldog Új Évet Kíván az 

Óvoda és Bölcsőde Dolgozói!  

 

Endre Edit 

ÁMK Intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÁLDOTT, BÉKÉS ÜNNEPEKET 

kívánunk 
minden kedves Ellátottunknak 

 és Hozzátartozóiknak! 

Szociális Szolgáltató Központ 
Dolgozói nevében 

Szatmári Anett intézményvezető 
 

http://www.bugac.hu/
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap


ISKOLAHÍREK- NOVEMBER-DECEMBER 

Versenyeztünk  

Iskolánk 5-6.-os diákjai Magyar Anett tanárnő 

koordinálásával on-line angol versenyen vettek részt, ahol 

nagyon szépen szerepeltek. A verseny iskolán belüli 

dobogós helyezettjei: I. Tóth Andor, II. Gyóni Liliána, III. 

Kullai Áron 

Köszönjük a gyerekeknek az eredményes részvételt, 

Magyar Anettnak pedig a felkészítést! 

 
A pálmonostori Gárdonyi-verseny online térben zajlott az 

idén. Iskolánkat a 7. osztályos Cseh Petra, Gherghel 

Natália, Jarábik Nikolett, Makó Eszter – alkotta csapat 

képviselte. Gratulálunk a kiváló eredménynek: a dobogós 

II. helyen végeztek! Köszönjük a felkészítést Lantos- 

Czakó Szimonettának! 

Köszönjük: 

 A Diákönkormányzat tevékenységét: az udvartakarítás 

megszervezését, a Szeretetcsoki-gyűjtő akcióhoz való 

csatlakozást, a karácsonyi hangulat/dekoráció 

koordinálását – és köszönjük a pedagógusoknak az ehhez 

nyújtott segítséget! 

 Mindenkinek, aki adományával hozzájárult a 

Szeretetcsoki- akcióhoz! 

 A Szülői Közösségnek, hogy idén is eljuttatták a Télapó 

csomagjait a gyerekekhez! 

 A szakácsnéniket helyettesítő ÁMK-dolgozóknak: 

Hajagosné Terikének,  Androviczné Erikának, Németh  

Erzsinek, Lovasné Orsinak, Tóth Anitának és a 

munkájukat összefogó Rádiné Tabi Anita jegyzőnek, 

hogy zökkenőmentesen sikerült az átállás a gyermekek 

étkeztetésében a konyha leállása után. Köszönjük minden 

kollégánknak, hogy mindig számíthatunk rájuk: így az 

étkeztetésben kialakult új feladatok elvégzésében is! 

 Minden szülőnek azért a megértésért és türelemért, amit a 

november 23-ai hét kényszerleállása alatt tanúsítottak. 

 

Aktuális 

 Téli szünet- a tanév rendje szerint: szünet előtti utolsó 

tanítási nap: december 18. péntek, szünet utáni első 

tanítási nap: 2021. január 4. hétfő 

Áldott, békés ünnepeket kívánunk 

minden családnak, reményteljes, boldog 

új évet, erőt, kitartást, egészséget! 

        Az iskola vezetősége  

 

                                                                                                    

KÖNYVTÁR – MŰVELŐDÉSI HÁZ 

Örülünk, hogy karácsony előtt ilyen sokan „lassíthattuk 

együtt az időt”. A nagy érdeklődésre való tekintettel az 

előzetesen meghirdetett 20 helyett, több mint 30 manós 

egységcsomagot készítettünk el. Településünkön idén is 

feldíszített ablakok jelzik napról napra Karácsony 

közeledtét. Köszönjük, hogy ilyen sokan csatlakoztak az 

idei kezdeményezéshez és arra bíztatunk mindenkit, hogy 

kora esténként sétálva gyönyörködjenek együtt a 

csodaszép ablakok látványában. Bár a hagyományos 

ünnepi eseményeket nem tarthatjuk meg, a Művelődési 

Ház udvarát az Adventi koszorúval, a Betlehemmel és a 

községi Karácsonyfával varázsoltuk ünnepibbé. 

Köszönettel tartozunk a KEFAG Zrt.- nek a fenyőfáért, 

valamint Pávlicz Gábornak, aki az idei évben is 

felajánlotta a fenyőágakat az adventi koszorú 

elkészítéséhez. Köszönjük az előkészületekben nyújtott 

segítséget a Polgármesteri Hivatal karbantartó 

brigádjának. Közel harminc család játszott velünk a 

„rénszarvas-kereső” játékunkban, köszönjük, hogy 

velünk tartottak. Figyeljék tovább az intézmények 

oldalait, további játékokkal készülünk az ünnepi 

időszakban.  

Mindenkinek Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket 

és Egészségben gazdag Új Évet kívánunk! 

Kengyel-Virág Veronika és Tóth Ilona Krisztina 
Könyvtár és Művelődési Ház 

 

ADVENT VAN, 

közeledik a Karácsony, várunk valakit és az ünnep 

lelket simogató csendje tölthetné be a világot, ha 

megengednénk.  

Higgyünk benne, hogy a csendes éjben emberré lett 

az Isteni szeretet, a Hit és az éltető remény. 

Karácsony este, békés otthonokban gyertyafény 

mondj el egy imát minden szenvedő emberért és 

gyújts egy szál gyertyát a magányos lelkekért. 

Áldott Karácsonyt, Boldog Új évet kíván 

Lesták Sándorné 
Nyugdíjas klubvezető 

 
 
 
 
 
 

 


