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TISZTELT BUGACI ÉS
BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK!

A 2007. október 4-ei ülésen képviselő -
testületünk többek között a z alábbi témákban
tárgyalt. Megvitatta és elfogadta az
önkormányzat 2007. évi első félévére
vonatkozó pénzügyi gazdálkodásáról szóló
tájékoztatót. Ebből kiderült, hogy a bevételeket
58 %-ban, míg a kiadásokat 46 % -ban
teljesítettük. Az önkormányzat körültekintő és
takarékos gazdákodást folytat. Megnyugtató,
hogy június 30-án az önkormányzat
pénzeszköze 45.784.000,-Ft volt, melyből
lekötött betét 12 millió Ft. Ez a rendelkezésre
álló pénzeszköz azóta sem csökkent. Elfogadta
és aláírásra javasolta a központi háziorvosi
ügyelet működtetéséről szóló megállapodást.
Ezzel kapcsolatban fontos elmondani, hogy a
Többcélú Kistérségi Társulá s kis településeinek
összefogásaként sikerült az eredeti elképzelés
szerinti hozzájárulásainkat csökkenteni
Félegyháza terhére. Első elképzelés szerint
Bugac és Bugacpusztaháza 4.994.000, -Ft-ot
kellett volna, hogy fizessen éves szinten az
orvosi ügyeletér t. A tárgyalások végén ez az
összeg 3.300.000,-Ft lett. Az ÁMK
működésének egy éves tapasztalatairól és tanév
indításáról szóló beszámolót elfogadta a testület
és megállapította, hogy mind szakmai, mind
gazdasági szempontból jól működik az ÁMK.

Tárgyalt még a testület a községi
sportfelelősi állásról, amely bruttó 2.179.000,-
Ft-ba kerül éves szinten költségvetésünknek. A
megszületett döntés kimondja, hogy a községi
sportfelelősi, mint külön állást megszünteti. A
felmondási időben fogunk olyan rendszert
kialakítani, amely továbbra is biztosítja
gyermekeink és lakosaink sportolási
lehetőségeit úgy, hogy minőségi visszalépést ne
jelentsen, s mellette gazdaságilag is
megtakarítást hozzon.

Polgármesteri
Hírlevél

Bugac Nagyközség Polgármesteri Hivatala
6114 Bugac, Béke u. 10.

Tel.: 76/575-100, 575-106
Felelős kiadó: Szabó László

Készült: 1400 pld-ban
2007. október

****************************************************
Ezúton kérek elnézést mindazoktól, akik szerettek
volna az október 5 -i fórumon személyesen velem
beszélgetni, vagy kérdést feltenni. Előre nem
tervezett és halaszthatatlan megbeszélésen kellett
részt vennem. Az Alpolgármester úr, és a
bugacpusztaházi Polgármester úr részletesen
beszámolt az önkormányzat munkájáról, aktuális
feladatairól.
Azokat, akik hozzám szerettek volna kérdést intézni,
vagy bármire nem kaptak kielégítő választ
természetesen szívesen látom a hivatalban vagy a
december elejére tervezett következő fórumra.

SSzzaabbóó LLáásszzllóó
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LLAAKKOOSSSSÁÁGGOOTT

2007. október 23-án /kedden/
az 1956-os forradalom és szabadságharc

évfordulójára rendezendő
megemlékezésre a bugaci temető

emlékművéhez.
Az elmúlt évhez hasonlóan közös sétára hívjuk a
lakosságot, a civil szervezeteket, az intézményeket.
A megemlékezés 11.00 órakor a Művelődési Háztól
induló sétával kezdődik. Gyalogosan érkezünk az
emlékműhöz, ahol az ünnepség keretében
tiszteletünk jeléül helyezzük el koszorúinkat a
forradalom, és a háborúk áldozatainak emlékére.

BBeerrcczzeellii IIssttvváánn SSzzaabbóó LLáásszzllóó

ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ ZRT.
KIHELYEZETT ÜGYFÉLFOGADÁSA

Értesítjük a lakosságot, hogy 2007. október 24 -e
/szerdától/, minden hét szerdáján 9.00 órától a
könyvtárban /Bugac, Béke u. 15./ lehetőségük lesz
Allianz Hungáriás biztosításokkal kapcsolatos
ügyintézésre.



IDŐSEK NAPJA

Október 1-én az Idősek Világnapja
alkalmából hívtuk községünk minden
nyugdíjasát és idős emberét a

Művelődési Házban tartott
megemlékezésre. A köszöntők után a
Kecskeméti Katona József Színház művésze
S irkó László és Csombor Teréz vidám,
zenés műsorát láthatták a megjelentek. A
műsor végén üdítővel, pogácsával és almával
vendégeltük meg időseinket. Köszönjük a
támogatók: Platner Év a és családja, Seregély
János és családja, Nedelkovics Antal, Polyák
Mátyás és családja, az ESZI d olgozóinak,
Művelődési Ház dolgozóinak, az OTP Bank
NYRt ., Kovács Zoltán és
a Bugac Puszta KFT segítségét.
Ezúton is jó egészséget kívánunk minden
idős lakosunknak.

SSzzaabbóó LLáásszzllóó

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMÜGY EK
Ismételten felhívjuk a közgyógyellátási
igazolvánnyal rendelkezők figyelmét, hogy
az igazolvány megújításának időtartama 2
hónapnál is hosszabb időt vesz igénybe, ezért
a még érvényes igazolvánnyal, a lejáratát
megelőző 3 hónappal előbb is el lehet kezdeni
az engedélyezési eljárást. Ehhez először a
hivatalban kell megjelenni, ahol megállapítjuk,
hogy a jövedelmi viszonyok alapján a
továbbiakban lehetőség van –e a
közgyógyellátás iránti kérelem benyújtására, ha
igen ehhez kell a háziorvos igazolását csatolni.

Hegedűs Istvánné

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK
Lakáscélú támogatás
Az Önkormányzat Szociális Bizottsága 2007.
szeptember 26-i ülésén döntött a - rendelkezésre álló
költségvetési keretből – lakásépítési, lakásvásárlási
és egyéb lakásépítési munkálatok végzése céljára
adható támogatásra benyújtott kérelmekről.
Önkormányzatunkhoz 20 kérelem érkezett. A
Szociális Bizottság valamennyi kérelmezőt pénzügyi
támogatásban részesített 40 .000 – 150.000 Ft
összegben.
Összesen 2.000.000 Ft támogatás kifizetése a
jogosultak részére 2007. október 10 -én megtörtént.

Hegedűs Istvánné

BURSA Hungarica Ösztöndíj pályázat

Bugac és Bugacpusztaháza Községek Önkormányzata
csatlakozott a BURSA Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi
fordulójához.
Pályázatot felsőoktatási tanulmányokat folytató („A”
tipusú pályázat) illetve felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó („B” tipusú pályázat) hallgatók
nyújthatnak be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007 október
31.
A pályázathoz szükséges nyomtatványok a hivatal
Közigazgatási és Ügyviteli Csoportjánál (10 -11-es
szoba) vehetők át.

Hegedűs Istvánné
TEMETŐI SIRHELYEK ÚJRAVÁLTÁSÁRÓL
Bugac Nagyközségi Önkormányzat értesíti az
érdekelteket, hogy a Bugac köztemető és a Bugac -
alsómonostori köztemetőkben 1982. január 01. napja
előtt váltott sírhelyek használati ideje ( amely 25 év
volt ) a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.
évi XLIII. Törvény 22.§. -a és ennek
végrehajtásaként kiadott 145/1999. (X.1.) Korm.
Rendelet 18.§. iránymutatása alapján készített
többszörösen módosított 16/2000. (XII.16.)
Önkormányzati rendeletben foglaltak szerint lejárt.
Felhívjuk az érdekeltek figyelmét, hogy a lejárt
sírhelyek újra megváltása céljából a Bugac
Nagyközség Polgármesteri Hivatalt (6114 Bugac,
Béke u.10.szám. Tel.: 76/575 -100) a fogadóórák
ideje alatt szíveskedjenek felkeresni és
gondoskodjanak a sírhelyek újra megváltásáról.
A lejárt sírhelyekre a Polgármesteri Hivatal
„Nyilvántartásunk szer int LEJÁRT SIRHELY „
elnevezésű címkéket helyezett el.Amennyiben a
lejárt sírhelyek megváltása 2007.december 31 -ig
nem történik meg, úgy a sírhelyek felszámolásra és
újra értékesítésre kerülnek. Bővebb információ a
Polgármesteri Hivatal emeleti 16. sz. irodájában és a
www.bugac.hu honlapon.

Tóth Mihály

MMEEDDIIAA NNEEWWSS KÁBELTELEVÍZIÓ

Értesítjük a Lakosságot, hogy a Media News
kábeltelevízió szolgáltató KFT. szórólapján a cég
telefonszáma hibásan jelent meg.
Az elérhetőségek helyesen:

H - P 10 - 16 h
Tel./Fax: 06 23 610 768

H - 2040, Budaörs, Károly Király út 19
iroda@medianews.hu

A szórólapokon szereplő jelentkezési lapokat, valamint
a cég képviselői felé irányuló bármely kérdést –
írásban - a Polgármesteri Hivatal előterében
elhelyezett ÖTLETLÁDÁBA lehet bedobni. /Az
ötletláda hetente egyszer kerül ürítésre/ A feltett
kérdésekre a cég képviselői rövid időn belül írásban
válaszolnak.

www.bugac.hu
iroda@medianews.hu


Sikerek az ÁMK Általános Iskolájában!

Nagyon szép eredményekről számolhatok be a
lakosságnak. Tanulóink szabadidejükben szép
sikereket értek el az elmúlt hónapban.

 Október 2-án atlétika versenyt rendeztek
Fülöpjakabon. Az Eötvös Kupát tanulóink
hozták el erről a versenyről, melyet I.
helyezésükkel vívtak ki . Résztvevők: Font
Elizabeth, Szabó Kitti, Marton Viktória, Lajos
Szabina, Fekete Alexandra, Szalontai Tímea,
Bori Edina, Illés Csaba, Juhos M ihály, Szabó
Dávid, Bognár Milán, Kurucz Péter,Könyves
Miklós.

 Iskolánk új sakkcsillaga, Juhász Barbara október
6-án a II.Jász Kupán a 14 év alattiak versenyén
I. helyezett lett veretlenül. Testvére Bence ezen a
versenyen VIII. lett a fiúk közül.

 Október 7-én Barbara a XV. Lauder
Sakkfesztiválon Budapesten szintén I. helyezett lett.

 Október 14-én Kecskeméten rendezték meg a Pál
Imre Sakkver senyt, amelyen Barbara szintén
veretlenül I. helyezett lett. Testvére sem maradt le
tőle, ő III. helyezett lett a fiúk között.

Szívből gratulálunk minden tanulónak és
felkészítőjének a szép eredményekhez!

 Zenés mesejátékon vettek részt az alsósok a
Könyvtárban, Gulyás László előadásában a
Csicseri történetet láthatták.

 Október 5-én az "Idősek hete" zárásaként alsós
tanulóink mesejátékkal kedveskedtek a
résztvevőknek, örülünk ha örömet szerezhettünk
vele.

 Október 19-én a Ciróka Bábszínház Gólyakalifa
c. előadására utaznak tanulóink Kecskemétre.

 Október 20. és 27. (szombat) tanítási napok.
Felhívás! Október 25-én 17-18 óráig fogadóestet
tartunk, melyre minden érdeklődő szülőt szeretettel
várnak a tanárok. Itt mindenkinek alkalma van saját
gyermekéről, tanulmányi munkájáról négyszemközt
beszélni a pedagógussal.
Mindenkinek jó munkát kívánok!

Szabó Péterné

Az idei tárlat kiállítói:

Balassi Istvánné, Bálint József, Banga Sándorné,
Baranyi Lajosné, Bede Péter, Bérces Barbara,
Csendes Zoltán, Doráné Takács Anikó, Farkas
Dánielné, Feketéné Papp Éva, Fekete Julianna,
György László, Heiling György, Herbály Jánosné,
Idősek Napközi Otthona, Kulman Anita, Makány
Mária, Mihály László, Nagyapáti Lajosné, Nagy
Ferencné, Németh Klára, Némethné Tóth Klára,
Óvoda dolgozói és az óvodások, Papp Illés, Radics
Bálint, Rigó József Általános Is kola: Hímzőszakkör
tagjai, a Kiskun Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény tanulói, az „Átváltozások” című
versenyben résztvevő tanulók , Szabó Csilla,
Szeleczki Lászlóné, Szemerédy Ferencné, Szűcs
Jánosné, Tóth Annamária, Válik József, Varga
Mihályné Székely Emese, Varga Mihály, Volkovics
Ferencné, Volkovics Józsefné.
A közönség ebben az évben is leadhatta voksát az
általa legszebbnek ítélt munkára. A szavazás
győztese idén is Bálint József lett, aki
agancsfaragásaival nyerte el a látogatók tetszését.
Gratulálunk!
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki
segítette a kiállítás létrejöttét, részt vett a tárlat
berendezésében, a kiállítás megnyitóján,és
szeretnék köszönetet mondani minden kiállítónak,
amiért megtisztelt minketazzal, hogy
rendelkezésünkre bocsátotta munkáit. További
alkotó tevékenységükhöz sok sikert, jó egészséget,
sok ötletet kívánunk!

Virág Veronika

KKÖÖRRNNYYEEZZEETTVVÉÉDDEELLEEMM

Tájékoztató a szeméttelep és állati hullatároló telep
nyitvatartás változásról

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, ho gy a Községi
szeméttelep és állati hullatároló telep nyitvatartást a
téli időszámítás miatt az alábbiak szerint módosítjuk:

Hétfő: du. 130 0- 1700 –ig.
Szerda: du. 1300 - 1700 –ig

„MINDEN ÉRTÉK, AMIVE L SZEBBÉ Csütörtök: du. 1300- 1700 –ig

TESZED A VILÁGOT!”

Idén szeptemberben tizenegyedik alkalommal
került megrendezésre az Amatőr Kézműves
Kiállítás a Művelődési Házban. Az idei tárlat hű
maradt a tíz évvel ezelőtt elkezdett program

hagyományaihoz. Rengeteg értékes, szemet
gyönyörködtető alkotást bocsátottak
rendelkezésünkre az alkotók. Segítségükkel idén is

példát tudtunk mutatni abban, hogy miként
lehet a szabadidőt hasznosan eltölteni, alkotni, és
ezzel értéket teremteni nemcsak ö nmagunk,

hanem mások számára is.

Péntek: du: 1300- 1700 –ig.
Szombat: de. 900- 130 0 -ig.

A szeméttelep a többi napokon és ünnepnapokon zárva
tart.

A nyitvatartási rend 2007. november 01 -től érvényes.
Felhívom a lakosság figyelmét arra, hogy a szeméttelep
környékén a nyitvatartási i dőn túl fokozott ellenőrzést
tartunk, és az illegális szemétlerakás elkövetője ellen
szabálysértési eljárást fogunk kezdeményezni, melynek
mértéke a 100 000,-Ft-ot is elérheti.
A környezetünk és tisztaságunk védelme érdekében
kérem a fentiek pontos betartását.

Köszönettel: Tóth Mihály



Polgárőr Hírek
2007. 09. 28-án a Polgárőr Szolgálat Bugac közgyűlést
tartott. A gyűlésen vendégként jelen volt Berczeli István
Bugacpusztaháza polgármestere, Szabó Mihály a Bács -
Kiskun Megyei Polgárőr Szövetség elnöke és Joó Endre
rendőrfőhadnagy a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság
képviseletében.
A közgyűlés napirendi pontjai között szerepelt az
egyesület alapszabályának módosítása, az eln ökség új
tagjainak megválasztása, a fegyelmi szabályzat
elfogadása, valamint belső szabályzatok megalkotása:
szolgálati és magántulajdonú gépjármű használati
szabályzata, új szolgálatvezénylési rend.
A bugaci polgárőrség jelenleg 42 taggal működik.
A mindennapos szolgálatok biztosításához a feltételek
adottak. Lehetőség van a szolgálati autó és tárgyi
eszközök használatára járőrözéshez.
Ezúton szeretnénk felhívást intézni a bugaci lakosokhoz,
hogy amennyiben hasznosnak és fontosnak tartják
tevékenységünk, kedvet és elhivatottságot éreznek,
csatlakozzanak a bugaci polgárőrséghez! Olyanok
jelentkezést várjuk, a klasszikus polgárőr munkára, akik
úgy gondolják, hogy tevékenyen hozzá szeretnének járulni
községünk közbiztonságának, nyugalmának megóvásához.

Kulman Anita

KIRÁNDULÁS CSERKESZŐL ŐN

A Nagycsaládosok Bugaci Egyesülete 2007. szeptember
15-én 1 napos kirándulást szervezett a családok részére.
A teljes költséget az Egyesület vállalta magára. Ezt a
lehetőséget 27 fő vette igénybe. A résztvevők szép nap ot
töltöttek el.

Berczeli Istvánné

GAZDÁLKODÓK FIGYELEM!

2007 évi gázolaj jövedéki adójának
visszaigényléséhez szükségesek
Számlák - szántóra 95 l/ha

- gyepre 12 l/ha
- gyümölcsös 194 l/ha

Regisztrációs szám /MVH/
VPID szám /Ha nincs, akkor személyi
igazolvány, lakcímkártya, adóazonosító kártya/
Adóazonosító szám, 2007 évi földhasználati lap

Szabó Imre
falugazdász

LLÁÁNNYYOOKK,, AASSSSZZOONNYYOOKK!!

LEHETŐSÉG VAN MINDEN HÉTEN KEDDEN ÉS
CSÜTÖRTÖKÖN 18.00 és 19.00 órától a
SPORTCSARNOKBAN NŐI TORNÁRA, MINDEN
FELNŐTT KOROSZTÁLY SZÁMÁRA.
RÉSZLETEKRŐL ÉRDEKLŐDHETNEK A
06/30/9784411-es TELEFONSZÁMON.

FFEELLHHÍÍVVÁÁSS

A helyi rendőrök felhívják a figyelmet arra,
hogy a lakosság, főleg az idős emberek
óvakodjanak a településre érkező un.
házalóktól.
Sajnos az utóbbi időben ismét újabb
trükkökkel kérnek a házakhoz bebocsátást
a településre vidékről érkező házalók . Pl.:
faárus, vas- toll-, akkumulátor felvásárló,
ereszcsatorna, redőny, kerítéskészítők st b.,
Az Önkormányzat semminemű házaláshoz
nem járul hozzá.
Kérjük, amennyiben gyanús személyeket
észlelnek hívják az alábbi telefonszámokat:

Ficsór István KMB 06/20/5395733
Gilicze István KMB 06/20/5396630
Néma László KMB 06/20/5396658
Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság

76/463-811

TERÜLETALAPÚ TÁMOGAT ÁST
IGÉNYLŐK FIGYELMÉBE!

Széles körben ismert, hogy 2009. -ben kerül bevezetésre az
SPS másképpen a farm vagy gazdaságtámogatási
rendszer. Az új támogatási rendszer legfontosabb
jellemzője az igénybevétel függetlenítése a termeléstől. A
jogosultság igényléséhez szükséges területen termelendő
növények körét a továbbiakban a piaci termőhelyi
viszonyok alapján lehet meghatározni, nem az elér hető
nagyobb támogatás reményében.
A nemzeti kiegészítő támogatás szántóföldi növényekre
már 2008.-ban is ilyen módon, az úgynevezett történelmi
bázis jogosultság alapján a gazdálkodó által 2006. évben
igényelt és megkapott nemzeti kiegészítő támogatás
területe után kerül kifizetésre.
Amennyiben a 2006. évi támogatás igénylése és
2006.12.31. között a terület használójának személye
megváltozott, úgy azt legkésőbb 2007. október 31 -ig be
kell jelenteni az MVH -nak ( 1385 Budapest 62. Pf: 867.) a
K9004 számú nyomtatványon.

A bejelentéshez csatolni kell a változási igazoló
dokumentum eredeti vagy hitelesített másolati példányát. A

bejelentő lapot mindkét félnek (átadó -átvevő) alá kell
írnia, mert ennek hiányában érvénytelen.
2007. január 01. utáni változásokat kizárólag átírási
kérelem alapján rendezhetjük.
A termelőket megillető történelmi bázisról (a gazdálkodó
bázis jogosultságainak összege) az MVH hatósági
bizonyítványt illetve határozatot ad ki.
A hatósági bizonyítványban meghatározott történelmi
bázis átruházás, ideiglenes átengedés, jogutódlás/öröklés
és lemondás esetén változhat és a változásokat az erre
rendszeresített nyomtatványok felhasználásával lehet az
MVH által vezetett nyilvántartáson átvezettetni.
Részletesebb tájékoztatást – érintettség esetén –
személyesen kérhet ügyfélfogadási időben (Polgármesteri
Hivatal Bugac hétfő du. 12,30-16, vagy Kecskeméten
keddtől-péntekig).

Csányi György


