
TISZTELT BUGACI ÉS
BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK!

A munkaterv szerinti rendes testületi ülést 2008. március
26-án tartotta Bugac és Bugacpusztaháza közös
képviselő-testülete. A legfontosabb téma a 2007. évi
pénzügyi beszámoló megvitatása és elfogadása volt, am it
a Magyar Államkincstár területileg illetékes Regionális
Igazgatósága Megyei Szervezeti Egységéhez kell
megküldeni. A beszámoló tájékoztatást nyújt az egész
éves gazdálkodásról, feladatellátásról, a gazdálkodás
kereteiről és a gazdálkodás tervezett módjá nak
változásairól. Ennek megfelelően kitért a társulási
megállapodásokra, melyek a 2007 -es év folyamán jöttek
létre. Június 11-én alakult meg a Kiskunfélegyházi
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás, május 23 -
án mikrotérségi feladatellátásra a Rigó Jó zsef Általános
Művelődési Központ Intézményfenntartó Társulás, amely
Bugac és Bugacpusztaháza területén oktatási és óvodai
nevelési feladatokat, valamint könyvtári és
közművelődési feladatokat lát el. Majd november 28 -án
határozott a testület a szociális f eladatok mikrotársulás
kereteiben való ellátásáról és megalapította a Bugac és
Bugacpusztaháza Szociális Szolgáltató Központ
Intézményfenntartó Társulást, amely 2008. január 1 -jén
lépett hatályba.
A Többcélú Kistérségi Társulás keretében 2007.
szeptember 1-jétől 2007. december 31-ig 4.048.000,-Ft
kiegészítő támogatásban részesültünk az alábbi
jogcímeken::

Jogcím           feladat neve                mutató              normatíva           állami támogatás
221 a aa bejáró IT Bugac 61 fő 80.000 Ft/év 1.616.000,-Ft

ab IT Bugac 61 fő 40.000 Ft/év 808.000,-Ft
221 b. iskolabusz 61 fő 80.000 Ft/év 1.624.000,-Ft

Összesen: 61 fő  4.048.000,-Ft

Az év végén került megvalósításra a Szemünk Fénye
Program (világításkorszerűsítés), melynek bruttó költsége
9.706.295,-Ft. A korszerűsítés nyomán közel 50
százalékos energia megtakarítás képződik. Az érintett
intézmények: óvoda, általános iskola, művelődési ház és
a polgármesteri hivatal.
Az év során a Társult Képviselő -testület 35/2007. TKt
számú határozatával a létszámcsökkentések
végrehajtására a szükséges intézkedését meghozta, így
most már nincs lehetőség további takarékosságra.
Az önkormányzatok éltek az adó -megállapítás jogával, de
a lakosság teherbíró képességét i s figyelembe kell venni,
mert Bugac és Bugacpusztaháza községek lakossága
jelenleg tovább nem terhelhető, ezért az adóterheket
2007. évben a 2006-os szinten tartottuk és 2008-ra nem
emeltük.

Polgármesteri
Hírlevél

Bugac Nagyközség Polgármesteri Hivata la
6114 Bugac, Béke u. 10.

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

Készült: 1400 pld-ban
2008. március – április

**********************************************
Bugac viszonylatában a helyi adók esetében a 103,5
Bugacpusztaháza vonatkozásában 147,6 százalékos
tervteljesítés jónak értékelendő.
A pénzmaradványok változásának tartalma és okai:

B U G A C
A 2006. évi költségvetési pénzmaradvány         24.820 ezer Ft
A 2007. évi költségvetési pénzmaradvány         61.164 ezer Ft
Változás +:  36.344 ezer Ft
A változás egyértelműen az éves pénzforgalom kedvező
alakulásával magyarázható, mert 439.984 ezer Ft
bevétellel szemben 378.820 ezer forint kiadást hajtottunk
végre. A bevételi terveink 104 %-ra, míg a kiadások 89
%-ra teljesültek, így jelentős maradvány keletkezett .

B U G A C P U S Z T A H Á Z A
A 2006. évi költségvetési pénzmaradvány 532 ezer Ft
A 2007. évi költségvetési pénzmaradvány   5.262 ezer Ft
Változás +:                                                               4.730 ezer Ft
A változás az éves pénzforgalom kedvező alakulásával
magyarázható, mert  29.340 ezer Ft bevétellel szemben
24.078 ezer forint kiadást hajtottunk végre. A bevételi
terveink 123 %-ra, míg a kiadások 100 %-ra teljesültek,
így jelentős maradvány keletkezett.
Az elmúlt évben hitel felvételére nem került sor. A
Társult Képviselő-testület 2007. december 10-i ülésén
85/2007. TKt számú határozatával döntött kötvény
kibocsátásáról, de az ténylegesen 2008. február 20-án
valósult meg. A 2007. évi vagyon bruttó értékben Bugac
és Bugacpusztaháza tekintetében a 2007. évi nyitó
553.215 ezer Ft-ról 2007. december 31-ére 587.912 ezer
Ft-ra nőtt, ami 34.697 ezer Ft gyarapodást jelent.
Megállapítható, hogy 2007. évben a vagyongyarapodást
döntően a pénzkészletek növekedése jelentette. Az összes
tényezőt figyelembe véve Bugac Nagyközség és
Bugacpusztaháza Községek 2007. évi gazdálkodása
eredményes volt.

Szabó László

SZALONNASÜTÉS
Április 5-én (szombaton) 18.00 órától mindenkit
szeretettel vár a „Futóhomok" Ifjúsági Egyesület egy
közös SZALONNASÜTÉSRE. Helyszín a régi
tüzéptelep (Művelődési Ház mögött). A tüzet, a zenét
és a jó hangulatot a szervezők biztosítják. A nyársra
valót mindenki hozza magával!
Koncertet ad a MINŐSÉGI WÁLTOZÁSOK
zenekar!
Az eseményre mindenkit sok szeretettel vár a

Futóhomok  Ifjúsági Egyesület
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II. ABONYI IMRE HAJTÓFESZTIVÁL
2008. május 17-én kerül megrendezésre a II.
Abonyi Imre hajtófesztivál a helyi lovas klub

szervezésében.
Helyszín: Bugac és Bugacpusztaháza közötti

lovaspálya
- Délelőtt Amatőr fogathajtók versenyét láthatjuk

/helyi versenyzőket is/
- Délben: házias, finom ételekkel várjuk Önöket

barátságos árakon
- Délután: Látványos kombinációs versenyben

mérik össze tudásukat a kettes és négyes fogathajtás
magyar sztárjai. Láthatjuk őket terepjárót vezetni,
kerékpározni és természetesen fogatot hajtani. A
verseny ingyenesen látogatható.  A helyi civil
szervezeteknek ingyenes kocsikázási lehetőséggel
kedveskedünk a nap folyamán.
Az egész napos programok 19.00 órai kezdettel lovas
bállal zárulnak az iskola tornacsarnokában, nem csak
lovasoknak.

A menü: - raguleves, svédasztalos vacsora , gyümölcs sarok
Az est folyamán meglepetés műsorral kedveskedünk a
vendégeknek, valamint a helyi egyesület tagjai mérik
össze tudásukat egy humoros vetélkedő keretében a
kettes és négyes fogathajtó világbajnokokból álló
csapattal. A zenét az EDUSO zenekar szolgáltatja. Éjfél
után tombolahúzás lesz, ahol értékes nyeremények
mellett igazi  fogathajtó ereklyéket lehet nyerni.
Jegyek kaphatók a Csilla virágboltban és a Kicsi Manó
presszóban, 2.500,-Ft-os egységáron.

MINDEN KOROSZTÁLYT SZERETETTEL
VÁRUNK!

Abonyi Imre Fogathajtó  és Lovas S port
Egyesület

ÉRTESÍTÉS

Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy
az óvodai beiratkozás 2008. április 15-én
és 16-án 8.00 – 17.00 óráig lesz az
óvodában.

KÖSZÖNETEK
A Iskolai Szülői Közösség nevében szeretnék
köszönetet mondani a bugaci szülőknek,
pedagógusoknak, szponzoroknak, hogy kétkezi
munkájukkal, anyagi támogatásukkal segítették az
iskolás gyermekekért megrendezett bálat.
Összefogásuknak sikeres anyagi bevétel lett az
eredménye – 720.000,-Ft -, amelyet a nyelvi labor
vásárlására szeretnénk fordítani.
Köszönjük még egyszer a közös munkát.

….
Nyúzó Edina Óvodai SZK elnök kezdeményezésére
gyűjtöttük az óvodásoknak az 1 és 2 forintosokat.
Köszönjük mindenkinek, akik hozzájárultak, hogy,
20.000,-Ft  összegben  gazdagodtak a gyermekek
játékeszközzel.

Szülői Közösség Vezetősége

FALUNAP BUGACPUSZTAHÁZÁN
2008. május 3-án /szombaton/ majálist és falunapot
szervezünk Bugacpusztaházán a főút melletti füves
sportpályán.  Érdekes programokkal várunk
mindenkit, akik a szabadban szeretnének főzni
családjuknak, barátoknak.

Berczeli István

HÉTSZÍNVIRÁG
A Rigó József Általános Művelődési Központ szeretettel

meghívja Önt és kedves családját 2008. április 26-án,
szombaton délután 3 órakor kezdődő HÉTSZÍNVIRÁG
elnevezésű programjára a Művelődési Házba!
Az Általános Iskola tanulóinak és az óvoda nagycsoportosainak
tehetséges fiataljai szavalatokat, meséket adnak elő, valamint a
HAGYOMÁNYŐRZŐ SZAKKÖR és a III. -IV.V. osztály
németül tanuló gyermekei
színdarabot mutatnak be. Meghallgathatjuk még az iskola
furulyacsoportját, népdalkörét és
zongoristáit. Bemutatják ügyességüket a Kiskun Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény néptáncosai és társastáncosai, az
iskola capoeirásai és modern táncosai is. A műsorral egyidejűleg
az ügyes kezű gyermekek alkotásait is megtekinthetik.

SAKK
Kunszentmiklóson  2008. március 8 -án került megrendezésre
a „Sakk Diákolimpia” megyei döntője. A felsőtagozatos fiú
csapat I. helyezést ért el, így részt vehetnek áprilisban az
országos versenyen.Csapat tagjai: Juhász Barbara, Petróczi
Richárd, Juhász Bence és Tóth Tibor.Az alsós csapat III.
helyezett lett.
Minden versenyzőnek és felkészítőnek (Juhász Károly és Marosi
Csaba)  gratulálunk!
Köszönjük Gulyás Imre falugondnok segítségét.

…
Március 15-én Kiskunfélegyházán rendezték meg a III.
László Jenő Sakk Emlékversenyt.
A versenyre 54 játékos érkezett. A felnőtt ek és a gyerekek egy
csoportban  küzdöttek meg. Varga Klára 6.5 ponttal nyerte meg
a versenyt.

Szabó Péterné  Körmendi Etelka

KERTSZÉPÍTÉS
2008. április 19.

Az Általános Iskola és környékének
szépítése történik a szülők, pedagógusok,
tanulók összefogásával. A jó hangulatú
közös munkára mindenkit vár a Rigó
József ÁMK.

Az Allianz Hungária pénzügyi tanácsadója,
Gulyás Imre (tel.:30/9749611) minden héten
szerdán 9-12 és 13-16 óráig várja régi és új
ügyfeleit a község könyvtárában. Te ljes
körű pénzügyi szolgáltatást nyújtunk bank
(hitel, bankszámla, lekötött betét) és
biztosítás (gépjármű, személy, lakás) terén
is.  "


