
TISZTELT BUGACI ÉS BUGACPUSZTAHÁZI
LAKOSOK!

Ahogy arról már értesültek a lakosok, október 1 -től
településeinken a Csongrád Városi Víz és Kommunális
Kft. végzi a hulladékszolgáltatást.
Ezen közszolgáltatás megszervezése és a lakosok általi
igénybevétele törvény általi kötelezettség. A
hulladékkezelés e formáját sem önkormányzataink, sem
községeink lakosai nem kerülhetik el.  Lakókörnyezetünk
védelme szempontjából fontos és előremutató lépés, hogy
egyre több település után nálunk is elszállításra kerüljön a
keletkező szilárdhulladék, s a szeméttelep mielőbb
bezárásra, majd rekultiválásra kerüljön.
A hírlevéllel egyidejűleg minden ingatlantulajdonos
megkapja a hulladék elszállítás rendjéről szóló
tájékoztatót, ami a helyi „az ingatlantulajdonosoknál
keletkező települési szilárdhulladék kezelésével
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló”
rendelet alapján készült.
Kérem, mindenki olvassa el figyelmesen a tájékozatót és
a benne foglaltak alapján minden belterületi lakos kösse
meg a közszolgáltatási szerződést.  A külterületi lakosok a
rendszeresített zsákot megvásárolva, a külterületen
október 1-ig kiépítésre kerülő, hozzájuk legközelebb lévő
gyűjtőszigetre helyezhetik ki a keletkező kommunális
hulladékot, a szállítás napján reggel.
A közszolgáltatási szerződés megkötésével az
ingatlantulajdonosok is törvényi kötelezettségüknek
tesznek eleget, mely törvény rögzíti, hogy „Az ingatlan
tulajdonosa, birtokosa vagy használója köteles az
ingatlanán keletkező…települési szilárd hulladékot a
külön jogszabályban előírtak szerint gyűjteni, továbbá
annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek
átadni.” Ez a szervezett hulladékgyűjtés
önkormányzataink számára is plusz költséget jelent,
hiszen az intézményeinkben keletkező hulladékon kívül a
közterületeken keletkező hulladék kezelésért is fizetnünk
kell.
Mindemellett a helyi rendelet megvitatásakor a testület
úgy  döntött, hogy önkormányzataink lehetőségükhöz
mérten támogatást nyújtanak a rendszer beindításához.
Ennek értelmében a 70 éven felüli, egyedülálló,
ingatlanán egyedül élő ellátatlan, v agy a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének a másfélszeresét
meg nem haladó jövedelemmel rendelkező
ingatlantulajdonos a megállapított díj 100% -ának
megfizetése alól mentesül. A kérelmet a Polgármesteri
Hivatalban kell benyújtani.
A gyűjtőedények (kukák) megvásárlásáról mindenkinek
gondoskodnia kell legkésőbb 2008. december 31-ig, de a
higiénikusabb szállítás miatt  célszerű ezt mielőbb
megvásárolni. Az új edény 6.000 és 8.000 Ft közötti
összegbe kerül.

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

Készült: 1400 pld-ban

 2008. szeptember
**********************************************
A lakosok terhét szeretnénk csökkenteni azz al, hogy
külföldről beszerzett, válogatott, jó állapotú s a
szabványnak megfelelő 80 és 120 literes kukákat
kínálunk október 1-től 3.400 Ft bruttó áron megvételre a
Polgármesteri Hivatalban.
A rendszer indulásával kapcsolatban 2008. szeptember
25-én 17 órakor újabb lakossági fórumot tartunk a
Művelődési Házban. Az esetleg felmerülő kérdéseket
tudjuk majd tisztázni, hiszen a sikeres indításhoz az Önök
egyetértése és akarata is szükséges. Tegyünk közösen
lépést környezetünk, gyermekeink, és unokáink jövőbeli
környezetének védelméért.

MMEEGGHHÍÍVVÓÓ
2008. szeptember 19-én pénteken

 délután a Művelődési Házban:

15-16 óráig A Kiskunok Vidékéért LEADER
akciócsoport bemutatása. Várjuk
mindazon vállalkozókat és civil
szervezeteket, akik a program keretében
támogatáshoz kívánnak jutni.

1630-18 óráig Madarassy László: Nomád
pásztorkodás a kecskeméti pusztaságon
Bánkiné Molnár Erzsébet: A kunok
Magyarországon című könyvének
bemutatása.

18 órától A helyi Tűzoltó Egyesület  fennállásának
60. évfordulója  alkalmából köszöntsük
együtt az egyesület tagjait. Ünnepi
közgyűlés.

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

BUSZJÁRAT
SZENT MIHÁLY NAPI VIGASSÁGOKRA

INGYENES
BUSZJÁRAT INDUL

A MŰVELŐDÉSI HÁZTÓL A RENDEZVÉNYRE

SZOMBATON 10.30-kor
VASÁRNAP 10.30, 11,30-kor

KARIKÁS CSÁRDA ELŐL A  FALUBA /vissza/
SZOMBATON  14.00-kor és 18.00 órakor

VASÁRNAP 15.00-kor és 18.30 órakor

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!
/A BELÉPÉS DÍJTALAN!/
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IIDDŐŐSSEEKK HHEETTEE
AA SSZZOOCCIIÁÁLLIISS

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÓÓ KKÖÖZZPPOONNTT
DDOOLLGGOOZZÓÓII ÉÉSS

ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTAAIINNKK
SSZZEERREETTEETTTTEELL

MMEEGGHHÍÍVVNNAAKK MMIINNDDEENN
ÉÉRRDDEEKKLLŐŐDDŐŐTT AAZZ
IIDDŐŐSSEEKK HHEETTII

RREENNDDEEZZVVÉÉNNYYSSOORROOZZAATTRRAA
2008. szeptember 29-október 5-ig

az alábbi helyszínekre

Szeptember 29. (hétfő) 14 óra
IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA

- a Rigó József ÁMK
kisiskolásai köszöntik az
időseket

- a helyi körzeti megbízottak
tartanak előadást „Az
időskori bántalmazás és az
idősek sérelmére elkövetett
bűncselekményekről”

Szeptember 30. (kedd) 14 óra
IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA

- A Kecskeméti ÁNTSZ
Egészségvédelmi Osztálya tart
egészségmegőrző és
egészségnevelő előadást

- a Rigó József ÁMK diákjai
  műsorral kedveskednek az
  időseknek
Október 1. (szerda) 14 óra

IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA
- A Kecskeméti Prima-Protetika

gyógyászati segédeszközöket
forgalmazó cég vásárlással
egybekötött termékbemutatója

Október 2. (csütörtök) 15 óra
MŰVELŐDÉSI HÁZ

- Szabó László polgármester
köszöntője

- Popper Péter pszichológus,
egyetemi tanár, író tart
előadást

- vendéglátás
- ingyenes vérnyomás, vércukor,

testzsír szint mérés
- Dr. Borda Ferenc diabetológus

főorvos előadása a
  diabétesről

Október 3. (péntek) 14 óra
IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA

- Szekeres Lászlóné előadása
az egészséges
táplálkozásról, natura
termékbemutató vásárlással
egybekötve

Október 4. (szombat) 11 óra
IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA

- Zenés kerti programmal
várjuk időseinket

Október 5. (vasárnap) 11 óra
RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

- Ökomenikus ünnepi szentmisét
tartanak Faragóné Bencsik
Dóra református lelkész
Stein Ernő római katolikus

   kanonok Knecht József római
katolikus plébános

NNŐŐGGYYÓÓGGYYÁÁSSZZAATTII RRÁÁKKSSZZŰŰRRÉÉSS
LESZ AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN

         2008. szeptember 30. 9.00 – 12.00 óra
 2008. október 08. 9.00 – 12.00 óra

LL OO MM TT AA LL AA NN ÍÍ TT ÁÁ SS
ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK INGYENES ÁTVÉTELE

Az október 1-től induló szemétszállítás megkezdés e előtt
az önkormányzat szervezésében

22000088.. sszzeepptteemmbbeerr 2277--éénn //sszzoommbbaattoonn//

lomtalanítási lehetőséget biztosítunk elektromos és
elektronikai készülékek /tv, hűtő, fagyasztóláda,
számítógép, akummulátor, mosógép, elemek, fénycső,
vegyszeres  göngyöleg stb/ gyűjtését végezzük
térítésmentesen az alábbi helyeken és időpontokban:

8.00 – 13.00 óra
BUGAC, ÖNKORMÁNYZAT ÉPÜLETE /HÁTSÓ

KAPU/

8.00 – 12.00 óra
BUGACPUSZTAHÁZA, ÖNKORMÁNYZAT

ÉPÜLETE

8.00 . 12.00 óra
BUGAC – ALSÓMONOSTOR

VENDÉGLŐ és BOLT  melletti te rület

8,00 – 11.00 óra
BUGAC , ALADÁR-HEGY

BALOGH ZSIGMOND LAKÁSÁNÁL


