
TISZTELT BUGACI ÉS
BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK!

Február 27-én elfogadta a 2008. évi költségvetést
Bugac és Bugacpusztaháza közös képviselő -
testülete. A múlt évi takarékossági intézkedések és
a többcélú társulás bevételnövelő hatása
eredményeként közel 40 mill ió Ft-os
pénzmaradvánnyal kezdhettük az ez évi
tervezéseket. Ez a múlt évről megmaradt pénz jó
alapot jelent, és lehetővé tette, hogy a működésen
felül fejlesztésekre és szociális segítségnyújtásra is
tervezhessünk plusz pénzeket. Fontosnak tartom és
tartják a testületek is, hogy az önkormányzat és az
itt élő emberek összefogásából végrehajtott
intézkedések eredményeként felszabaduló,
működésre szánt pénzekből a szilárd pénzügyi
helyzet megteremtésén felül a mindennapi életünket
jobbá tevő rendeleteket is a lkossunk. Ennek
megfelelően a stabil működés biztosítása és a
minimum 2,5 %-os tartalék képzése mellett a 2008.
évi költségvetés legnagyobb fejlesztési célú
kiadásként tartalmazza  Bugacpusztaháza – Bugac –
Erdőszéplak viszonylatában a megnyert kerékpárút
17 millió forintos önerejének a kifizetését. Az
ÁMK iskolájának felújítására benyújtott pályázat
eredményétől függetlenül 2.460 ezer Ft -ot
különítettünk el a legszükségesebb felújítások
elvégzésére. A felújítási pénzek terhére szeretnénk
továbbá parkolókat kialakítani a templom előtti
kiskövesút mentén. A temető előkertjének,
emlékművének automata öntözését is ki fogjuk
építeni. Szociális területen továbbra is 2 millió
forintot biztosít az önkormányzat lakáshoz jutási
támogatásként a rendeletnek megfelelő
igénylőknek. A 850 ezer forintos keretből, ebben az
évben is számíthatnak az idősek és rászorulók /160 -
170 fő/ téli tüzelőtámogatásra. Újdonság, hogy  a
jelzett lakossági igénynek megfelelően 2008.
szeptember 1-től be kívánjuk indítani a „mini
csoportot” az ÁMK óvodájában a 2 és 3 év közötti
gyerekeknek. Ez kb. plusz 1 millió forintot igényel.
A költségvetési rendelet értelmében új támogatási
formák jelentek meg. 2008. szeptember 1 -jén
minden a Rigó József ÁMK Általános Iskolájába
beíratott gyermek után plusz 5 ezer Ft beiskolázási
támogatást kapnak a szülők a tankönyvtámogatáson
felül.
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Szeretnénk továbbá segíteni a gyermekvállalóknak
azzal, hogy a gyermek megszületésekor 40.000,-Ft-
os támogatást nyújtunk az itt élő családoknak.
Remélem, hogy a fent leírt intézkedések jobbá
teszik mindennapjainkat és találkoznak az Önök
elképzeléseivel. Annak érdekében, hogy ez így
legyen kérem a lakosainkat, hogy éljenek továbbra
is az ötletláda nyújtotta lehetőséggel.

Szabó László

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk a község lakosságát 2008. márc ius
14-én, 17.00 órakor kezdődő ünnepi műsorunkra a
Művelődési Házba, ahol az  1848 -as forradalom és
szabadságharc eseményeire emlékezünk.

SSzzeerreetteetttteell vváárruunnkk mmiinnddeennkkiitt!!

HIRDETMÉNY
A Magyar  Köztársaság Elnöke

ORSZÁGOS ÜGYDÖNTŐ NÉPSZAVAZÁST
tűzött ki.

A szavazás napja

2008. március 9 /vasárnap/
A szavazás 6.00 órától  19.00 óráig tart.

A VÁLASZTÓPOLGÁR SZEMÉLYESEN,
LAKÓHELYÉN SZAVAZHAT.

A szavazás napján lakóhelyétől  távollévő választópolgár –
kérelmére – belföldön igazolással, külföldön a Magyar

Köztársaság nagykövetségein és főkonzolátusain adhatja le
szavazatát.

Igazolás kiadását ajánlott levélben
2008. március 4-ig, személyesen vagy meghatalmazott útján

2008. március 7-én 16.00 óráig lehet kérni a lakóhely szerint
illetékes jegyzőtől.

/Külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2008. február 22-ig
lehetett kérni/

Részletes tájékoztatásért forduljon a Polgármesteri
Hivatalban  a Választási Irodához!
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KÖSZÖNET….
A minap váratlan meglepetés ért bennünket. Az idén
vezetőséget cserélő bugaci Futó homok Ifjúsági
Egyesület februári közgyűlésén úgy határozott, hogy
jelentős pénzösszeggel támogat bennünket, a kapolcsi
Művészetek Völgye rendezvényre készülő Bugaci
Gitáregyüttest. A tagok mindezt személyesen tudatták
a „kiscsapat” motorjával, Juhászné Ág ival, aki azóta
sem tudott igazán magához térni a meghatottságtól,
velünk együtt, hiszen mindannyian óriási
megtiszteltetésnek érezzük, hogy ránk gondoltak, és
ezúton szeretnénk megköszönni a nagylelkű
felajánlást.

Bugaci Gitáregyüttes
DDIIÁÁKKSSIIKKEERREEKK

Az iskola diákjai mindennapos munkájuk mellett sok
versenyre készültek az elmúlt hónapban.
Kiskunfélegyházán a Fekete Pál emlékversenyen
magyar versenyen vettek részt (5.-8. oszt.), ahol V.
helyezettek lettek, több jó hírnevű félegyházi iskola
csapatát maguk mögé szorítva. Sakkozóink: Szalai
Tamás (2.o.), Szabó Péter (3.o.), Tapodi Dániel (3.o.),
Juhász Bence (5.o.), Juhász Barbara (6.o.), Tóth Tibor
(6.o.) a tél folyamán szinte minden hétvégén versenyen
vettek részt, ahol k iváló eredményeket értek el.
Ezekről pontos információ található az ÁMK
honlapján. 2008. január 25-27 között Bács-kiskun
Megyei Sakkversenyen JUHÁSZ BARBARA
MEGYE BAJNOK LETT.
Ügyesek voltak a bugaci kis focisták, 2008.02.28 -án a
Bugac-Kupán II. helyezést érték el. A legjobb
mezőnyjátékos Szalai Tamás lett, aki 7 gólt rúgott az
ellenfél kapujába. Gartulálunk Nekik, további szép
sikereket kívánunk!
Az eredményekhez szívből gratulálunk és köszönjük
minden versenyzőnek, hogy iskolánk jó hírnevét
öregbíti.

Iskola Vezetősége
ADOMÁNYOSZTÁS

Sikeres volt a LION’S KLUB által felajánlott adományok
2 napos osztása, melyen kb. 400-an vettek részt.
Nagyon köszönöm az önkéntes segítők munkáját, akik
segítségével gyorsan és gördülékenyen ment az
adományok osztása: Juhász Mária, Kiss Anikó, Almási
Ildikó, Czakóné Rózsika néni, Szűcsné Irénke, Czakó
Tiborné, Seres Istvánné, Flóring Józsefné, Horák
Józsefné, Fehér Lászlóné, Pappné Gál Rita, Kis -Szabó
Attiláné, Vetró Mária, Pintér Erzsébet, Dencsné.

Szalainé Őrző Emília

BÖLCSÖDEI CSOPORT
Önkormányzataink a Rigó József ÁMK-val közösen a
bölcsődei csoport indítását tervezi 2008. szeptember
1-től.
Az igények felmérése végett várjuk azon szülők
jelentkezését, akik élni szeretnének ezzel a
lehetőséggel. Jelentkezni lehet az ÁMK igazgatójánál,
Szabó Péternénél a 06-30-535-5285 ill. az
óvodavezetőnél, Szatmáriné Sándor Olgánál a 372 -520
telefonszámon.

MEGHÍVÓ
TAVASZVÁRÓ NŐNAPI

BÁLRA
A BUGACI RIGÓ JÓZSEF ÁLTALÁNOS
ISKOLA SZŰLŐI KÖZÖSSÉGE NŐNAPI
JÓTÉKONYSÁGI BÁLAT RENDEZ AZ

ISKOLÁSKORÚ GYERMEKEK JAVÁRA

2008. MÁRCIUS 8-án
/szombaton/

19.00 órai kezdettel
a

SPORTCSARNOKBAN
Program:

 Gyermekeink táncműsora
  Vacsora

- Tárkonyos raguleves
-  sült csirkecomb petrezselymes

             burgonyával
 A fergeteges hangulatról a „ PAKAI BAND”
zenekar gondoskodik
 Éjfél után TOMBOLA!

BELÉPŐJEGYEK KAPHATÓK AZ ISKOLA
GONDNOKSÁGÁN 2008. MÁRCIUS 5 -IG

2000,-Ft-os egységáron
TÁMOGATÓJEGYEK 200, -Ft-os áron vásárolhatók a

 CSILLA VIRÁGBOLTBAN és a
100 FT-os BOLTBAN.

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT VÁRUNK!

Szülői Közösség

KÖSZÖNET

A bugaci Óvodás és Általános iskoláskorú Gyermekekért
Alapítvány részéről tájékoztatjuk  azon adófizetőket, akik 2007.
évben az adójuk 1 %.-át felajánlották az alapítvány részére, hogy
az APEH által kiküldött értesítés ellenére  az alapítvány
megkapta az 1 %-os felajánlást, mivel időközben  a jogosultságát
megszerezte.
Köszönetünket fejezzük ki mindazon adófizetőknek, akik  1 % -
os felajánlásukkal támogatták az óvodás és iskoláskorú
gyermekeinket az alapítványi célkitűzések érdeké ben.
Kérjük, továbbra is támogassák az Alap ítványt az adójuk 1 %-
nak felajánlásával. Adószámunk:18353509-1-03

                             Alapítvány vezetősége
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KÁBELTELEVÍZIÓ
Elkezdte községünkben a Media News a kábeltelev ízió-
hálózat kiépítését.

A szolgáltató elérési lehetőségei:
Tel./Fax: 06 23 610 768
H - 2040, Budaörs, Károly Király út 19
www.medianews.hu
iroda@medianews.hu

Szórólapok elvihetők a Polgármesteri Hivatalbó l. A
szórólapokon szereplő jelentkezési lapokat, valamint a cég
képviselői felé irányuló bármely kérdést – írásban - a
Polgármesteri Hivatal előterében elhelyezett
ÖTLETLÁDÁBA lehet bedobni .
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