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BEVEZETŐ:
B u g a c községi település a Duna – Tisza közi homokhátságon Kiskunság területén
Bács-Kiskun megyében, Kecskemét és Kiskunfélegyháza városoktól Dél, Délnyugatra fekszik és úgy terül el mint egy kifeszí tett lepke.
Területe napjainkban 13 110 hektár, lakosainak száma : 2869 fő, ebből 834 fő
külterületi lakos
A környezetgazdálkodás az elmúlt években nagyobb hangsúlyt kapott a
településen is, ez köszönhető a környezetbarát mezőgazdálkodás szemléletváltásnak, a
települési Önkormányzat irányító tudatformáló döntéseinek és intézkedéseinek.
A táj-és környezetgazdálkodásban kiemelt szerepet kap a településrendezési terv, mely
Bugac Nagyközség tekintetében 2007 . évben került elfogadásra és bevezetésre.
Ezen rendezési terv sajátossága és eltérés a régi gyakorlattól, hogy harmonizál a
környező települések tájalakítás ával és hosszabb távú fejlesztési elképzeléseivel is, a
nemzeti park természetvédelmi elképzeléseivel, továbbá a mezőgazdasági övezetekre
részletes szabályozás készült el. A rendezési tervet időszakonként felülvizsgálja az
Önkormányzat és ha szükséges a mó dosításokat elvégzi.
Tehát a helyi területrendezés és környezet rendezés egyik fontos eszköze a helyi
szabályozás az un. HÉSZ. Ennek köszönhetően megvalósulni látszik a fenntartható
tájhasználat és a helyi értékek védelme, megőrzése.
Természetesen a tájgazd álkodás gazdálkodási és tájvédelmi szempontból más és más.
Ezen harmonizáció erősödésére időre van szükség, mivel a gazdálkodási célkitűzések
elsődleges szempontja a megélhetés, a megfelelő szintű jövedelem elérése. Ezen
helyzet megoldásában kulcsszerepet kell játszania az állam részleges pénzügyi
támogatási intézkedéseinek, ingyenes oktatási, szaktanácsadói és továbbképzési
lehetőségek biztosításainak.
A Nemzeti Park a törvény adta lehetőségeivel, a helyi Önkormányzat szabályozási
rendeleteivel mindent me g tesz annak érdekében, hogy a település tárgyi, szellemi és
táji értékeit fenntartsa és megőrizhesse a jövő nemzedék számára.
Ezen környezeti állapot bemutatását előirányzó dokumentáció csak összegzés szerűen
vázolja a település állapotát, a környezetgazdálkodással kapcsolatos rövidebb távú
célkitűzéseit.

I.

I.1

KÖRNYEZETI ÁLLAPOT BEMUTATÁSA

ELMÚLT ÉVEKBEN TETT INTÉZKEDÉSEK

Bugac Nagyközség Önkormányzata az elmúlt években intézkedései között kiemelten kezelte
a környezeti állapot javítását és további fe nntarthatóságának elérését.
Ennek köszönhetően a legnagyobb eredménynek számít a települési szilárd és folyékony
hulladéklerakó rekultiválása, az illegális lerakók felszámolása.
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A Bugac nagyközség külterületén működő szilárd és folyékony hulladéklerakó r ekultiválása
2009.év elején megtörtént.
Ezen időponttól kezdődött a településen a szervezett szilárd hulladék elszállítása, melyet a
Csongrádi Városi Víz-és Kommunális Kft.végez heti 1 alkalommal.
A külterületi lakosok számára szilárd hulladékgyűjtő pon tokat létesítettünk, és az ott
elhelyezett un.: sárga zsákban összegyűjtött szilárd hulladékot az Önkormányzat karbantartó
részlege gyűjti össze
A folyékony hulladék elszállítását a településen két vállalkozó végzi szippantás os módszerrel,
a szennyvíz elszállítása a Jászszentlászlói folyékony hulladéklerakó telepre történik.
A környezeti állapot javítása érdekében sikerült egy gyűjtő utat megépíteni melyet állami
támogatás segítségével valósítottunk meg.
Az Önkormányzati úthálózat kiépítettsége a belterül eten 60 %, a külterületen alig 1 %.
A belterületi úthálózat szilárd burkolattal történő ellátása a környezet javítása érdekében nagy
előrelépés, ugyanis a homokos elszennyeződött földes úttest nem kimondottan környezetbarát
állapotot valósit meg.
Kiemelten kezeltük a lakótelkek előtti közterületek tisztántartását és rendezettségét.
Ennek keretében évente egyszeri alkalommal meghirdetjük a „falu legszebb portája” című
pályázatot,melynek bírálati szempontjai közül kiemelt az előkertek és telek előtti közterületek
rendezettsége.
A nyári időszakban a közterületeken és telkeken folyamato san végeztük a parlagfűvel és
egyéb gyomnövénnyel való fedettséget,és felszólításokat intéztük a lakótelek tulajdonos felé.
A lakótelkeken felhalmozott veszélyes hulladékok és egyéb lom hulladékok gyűjtésére
évente egy alkalommal gyűjtést szerveztünk,mel ynek költségeit az Önkormányzat ált a.
A szennyvízcsatorna hálózatot és a szennyvíztelep megépítését az Önkormányzat saját erőből
megvalósítani nem tudja, ezen cél megvalósítását pályázati támogatás megszerzésével tervezi.
A természeti értékeink védelme é s megőrzése érdekében felújításra került a Bugac, Szabadság
téri –volt iskolai bérlakás- védett épület, és a felújítás során megmaradtak a tájjellegnek
megfelelő építészeti formák és építészeti elemek.
Ezen épület jelenleg mint „AGRÁR INFORMÁCIÓS KÖZPONT ” működik.
A természeti környezet és a falú belső terének állapot javítása érdekében felújításra került a
KÖZPARK, mely szintén nagy előrelépés a környezetbaráti állapot megvalósítása
tekintetében.
Az önkormányzat által elfog adott helyi állattartási ren deletével ösztönzi a lakosságot arra,
hogy a településen belül csak kis létszámú állattartá s történjen, a nagyobb létszámú
állatállományt a külterületi „major” gazdaságokban valósítsák meg.
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I.2

RÖVID TÁVON TERVEZETT CÉLKITŰZÉSEK

A környezeti állapot fenntartása és javítása érdekében a Bugac Nagyközségi Önkormányzat
célkitűzései a következők:


Az Önkormányzat tervezi a szennyvízcsatorna hálózat és a szennyvíztelep
megépítését, mely beruházáshoz a szükséges engedélyezési tervet elkészíttette és a
jogerős vízjogi létesítési engedélyt beszerezte. A tervezett beruházást a z
Önkormányzat saját erőből elvégezni nem tudja, ezen cél megvalósítását pályázati
támogatás megszerzésével tervezi.



A környezeti állapot javítása érdekében:

tovább kell folytatni a belte rületi és külterületi úthálózat szilárd burkolatú
útépítést,

hatékony intézkedést kell tenni a belterület lakott és üresen álló lakótelkek
környezetének rendbetételére, tisztántartására , fásítására és a zöld övezet
kiterjesztésére,

a parlagfűvel lefedett területek minimális mértékre való csökkentéséhez
folyamatos ellenőrzés szükséges, ha szükséges mulasztási bírságot kell
kiszabni,

az illegális hulladéklerakó helyeket fel kell számolni,

a Bugac_Alsómonostori szilárd hulladéklerakó telepet a rekultivációs terv
alapján földtakarással kell ellátni,

Segítséget kell nyújtani a lakosságnak a zöld hulladék, az egyéb lom és
veszélyes hulladékok legalább egyévente történő szervezett begyűjtéséhez ,

A településen belüli nem környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állattartó
telepeket fel kell számolni,

A külterületi földutak rendszeres karbantartását el kell végezni, az út menti
fasorokat évente egy alkalommal fel kell nyesni, a közlekedést akadályozó
sarjadékokat és fákat el kell távolítani,

A helyi építészeti örökség védelem alatt álló Bugac állomás épület és az Öreg
iskola épület felújításáról gondoskodni kell,

Helyi természeti értékeinket, így az Akácfa utca végén elhelyezkedő „védett
domb”-ot és az un. „Farkas ordító” domb vonulatot meg kell védeni a
természetet károsító beavatkozásoktól.

II.

ÖSSZEGZÉS

Bugac Nagyközség környezeti állapotának felülvizsgálata során megállapítható, hogy az
Önkormányzat az elmúlt években számos olyan intézkedést tett és beruházást hajtott
végre,amely nagyban hozzájárult a település fenntartható fejlődésének elősegítéséhez és a
környezetvédelmi szempontok érvényesüléséhez.
A településen élő lakosság a környezetüket érintő változásokról, a fejlesztésekről a havonta
megjelenő Hírlevélben értesülnek, továbbá az Önkormányzat honlapján szá mos információt
kapnak az Önkormányzati intézkedések a falu életére és fejlődésére vonatkozóan.
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