
TISZTELT BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK!

November 26-án ülésezett a képviselő-testület. Sok
napirendje közül kiemelném a következőket:

2008. évi költségvetés I-III. negyedévi
végrehajtása:
Elfogadták a képviselők azt a beszámolót, amely az
önkormányzataink szeptember 30 -ig folytatott
gazdálkodását mutatta be. A beszámoló külön
kezeli a jövőbeni fejlesztési  célok megvalósítása
érdekében a 450 millió Ft névértéken kibocsátott
kötvényt. Ez egy elkülönített számlán kamatozik, s
hét hónap alatt 21 millió nettó  plusz forintbevételt
eredményezett. Ennek megfelelően, már több mint
470 millió Ft-unk van elkülönítve, lekötve.
A mindennapos gazdálkodás a költségvetési
számlákon zajlik. Ide futnak be a bevételek és innen
fizetjük a kiadásainkat. A takarékos és megfo ntolt
gazdálkodás eredményeként  szeptember 30-án
ezeken a számlákon 89 millió Ft megtakarítás van.
Ez a megtakarítás az alapja a már megkezdett
fejlesztések, a már beadott, de el nem bírált,
valamint a napokban beadásra kerülő pályázat ok
sikeres lebonyolításának. A jövőbeni fejlesztések
tervezésekor, ha szem előtt tartjuk az ország
(önkormányzatok) pénzügyi he lyzetét, akkor ki kell
mondani, hogy az elkövetkező időben csak az fog
eredményeket elérni, akinek van tartaléka, i dőben
lépett a kötvénykibocsátá s területén, és szigorú
fiskálisgazdálkodást folytat.

Bugac és Bugacpusztaháza 2009 . évi
költségvetési koncepciója: Törvény írja elő minden
önkormányzat számára, hogy koncepciót fogadjon
el a jövő évi költségvetés kereteiről, a felhasználás
célköreiről és a hozzá kapcsolódó feladatokról.
Ennek megfelelően irányelveket határoz meg a
koncepció, hiszen a pontos jövő évi költségvetést
csak az ez évi gazdálkodás lezárt adatai, és a
várhatóan december közepén elfogadásra kerülő
országos költségvetés tükrében lehet elkészíteni.
Annak ellenére, hogy a normatív al apon járó állami
forrásaink csökkennek a 2009 -es évben, az
önkormányzat ez évi jó gazdasági mutatói
megkönnyítik a jövő évi tervezést. Ezért az általunk
elkészített tervezet nem tartalmazta a h elyi adók
mértékének emelését .Képviselői javaslatként
viszont elhangzott a helyi adók esetleges
emelésének mérlegelése , mert az államtól kapott
támogatásunk a válságra hivatkozva csökken. A
helyi adók mértéke jelentősen elmarad a törvényi
szabályozás által megengedett felső határoktól.

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
2008. december

A jelenlegi és egyre nehezedő gazdasági helyzetben
semmiképpen nem szeretnénk a családok,
vállalkozások terheit növelni. A következő testületi
ülésre elkészítünk egy tanulmányt  a képviselői
javaslattal kapcsolatos lehetőségekről, azok várható
eredményeiről és hatásairól. Természetesen
elsődlegesen azt vizsgáljuk, hogyan tudunk még
hatékonyabban működni, azért, hogy az emelést
elvethessük, de fenntar tsuk a jelenlegi pénzügyi
stabilitásunkat, ami a biztonságos működés és a
fejlesztések záloga.

Aktuális pályázatok:

Kiírásra került a „belterületen a településközpont, az
intézmények, a kiemelkedő gazdasági súllyal rendelkező
területek megközelítését szo lgáló, önkormányzati
tulajdonú forgalmi és gyűjtő utak kiépítésére irányuló
útépítési pályázat”. Csak  a régi piacteret a központ tal
összekötő Felszabadulás,  a vásárteret (tartalék
gazdaságfejlesztési terület) a központtal összekötő Bartók
Béla utcák együttes aszfaltozása felelt meg a szigorú
pontozási rendszernek. A pályázat benyújtását támogatta
a testület. Eredmény 2009. március végére várható.
A testület döntése alapján pályázatot nyújtunk be Bugac
és Alsómonostor területén megépülő szennyvízelvezető
és szennyvíztisztító rendszer megépítésére. Ez egy
kétfordulós pályázat. Az első fordulóra 2008. december
1-én benyújtottuk pályázatainkat, amit várhatóan 2009
februárjában bírálnak el. Pozitív döntés esetén már a
megítélt támogatás terhére a benyújtott és elfogadott
tanulmányterv alapján elkezdődhet a te rvek
véglegesítése, ami várhatóan egy éve t vesz igénybe. A
második körre már teljesen kidolgozott anyagot kell
átadni. Ezen második sikeres bírálat után kezdődhet a
magvalósítás. Településünk jövője , fejlődése miatt
elengedhetetlen ennek a fejlesztésnek a mielőbbi
megvalósítása, amíg erre támogatás igényelhető .
Szívesen veszem ezzel kapcsolatos véleményüket.

A lezárt szeméttelepek rágcsálóirtása :

A testület döntése értelmében megrendeltük az
alsómonostori és a bugaci szeméttelepek rágcsáló-,
patkány irtását. A vállalkozó az ajánlat alapján december
hó elején elvégzi a területek mentesítési munkáit, majd
2009-ben a szükséges kétszeri után irtást, f igyelembe
véve, hogy a konzorcium tájékoztatása alapján 2009
második felében megkezdődik a bugaci szeméttelep
rekultivációja.

Szabó László

XIV. évf. 11. sz.



22000088.. ÉÉVVII
KÖZMEGHALLGATÁSOK-

FALUGYŰLÉSEK
A TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLET TISZTELETTEL
MEGHÍVJA ÖNT AZ EZ ÉVI KÖZMEGHALLGATÁSRA
– FALUGYŰLÉSRE. MONDJÁK EL VÉLEMÉNYÜKET,
JAVASLATAIKAT, HOGY AZOKAT HASZNOSÍTHASSA
AZ ÖNKORMÁNYZAT A JÖVŐ ÉVI FELADATOK
TERVEZÉSEKOR.

HHH EEELLLYYYEEE,,, IIIDDDEEEJJJEEE:::

BUGACON
//MMŰŰVVEELLŐŐDDÉÉSSII HHÁÁZZ//

december   8-án /hétfő/ 17.00    órakor

BUGACPUSZTAHÁZÁN
 /ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLET/

december   9-én /kedd/ 17.00 órakor

ALSÓMONOSTORON
//AARRAANNYYKKAALLÁÁSSZZ IIRROODDAA//

december  10 -én /szerda/ 17.00   órakor

ALADÁR-HEGY
//BBAALLOOGGHH ZZSSIIGGMMOONNDD TTAANNYYÁÁJJAA//

december   11-én /csütörtök/ 16.00    órakor

KÉRJÜK SZÍVES RÉSZVÉTELÜKET!

Szabó László   Berczeli István

BBUURRSSAA HHUUNNGGAARRIICCAA
Bugac Nagyközség Önkormányzatának
Szociális Bizottsága 2008. novemberi ülésén
döntött a  Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra
benyújtott kérelmekről.

Határidőben összesen 14 „A” típusú
pályázatot nyújtottak be.
A  szociális bizottság mind a 14 pályázót
támogatásban részesítette, 10 hónapra
összesen  280000 Ft  összegben.

Hegedűs Istvánné

TISZTELT BBUUGGAACCII –– BBUUGGAACCPPUUSSZZTTAAHHÁÁZZII
LAKOSOK!

2008. DECEMBER 1-TŐL HETENKÉNT
BEGYŰJTIK ÉS ELSZÁLLÍTJÁK AZ UTCÁN,

KÖZTERÜLETEN TALÁLHATÓ EBEKET.
Szabó László Berczeli István

Iskola-Hírek
Ismét eredményekben és élményekben gazdag
hónapot tudunk magunk mögött.
Szűcs Ágnes 4.osztályos tanulónk a „Reneszánsz
év” alkalmából megrendezett mese –és prózamondó
versenyen Kiskunfélegyházán III. helyezett let t.
Juhász Bence a „ Három Gúnár” országos
sakkversenyen  III. helyezett lett. Szijjártó Emőke
6.oszt.tanuló a kiskunfélegyházi Batthyány
Általános Iskolában megrendezett népdaléneklési
versenyen III. helyezést ért el. Ugyanitt Szeleczki
Dániel 4. oszt. tanuló különdíjat kapott.
A Magyar Kézművességért Alapítvány által
meghirdetett „ BETLEHEMI JÁSZOL” pályázaton
válogatás alapján népművészek és kézműves
iparművészek között kiállították Szűcs Ágnes által
készített alkotást  Budapesten a Vajdahunyad
várban.
Kolléganőnk sikeréről is szeretnénk beszámolni.
A „ BETLEHEMI JÁSZOL” pályázaton Feketéné
Papp Éva tanárnő alkotásai is megcsodálhatók a
kiállításon. Mindenkinek köszönöm a szép
sikereket, gratulálok, a további munkához sok erőt,
egészséget kívánok. Köszönöm a felkészítő tanárok
áldozatos munkáját.(Fodor Béláné, Herbály
Jánosné, Fekete József, Feketéné Papp Éva és
Szabóné Tarjányi Mária).
Kellemes napot töltöttünk a gyerekekkel november
28-án Bécsben. Először a Schönbrunni kastély 26
termét tekintettük meg, majd ellátogattunk Bécs
első csokoládémúzeumába  „ Hei ndl”
csokoládégyár mellett. Itt  a gyárban készült eredeti
és friss csokoládéval búcsúztattak bennünket. A
délután folyamán a Rathaus előtti
„Christkindlmarkt”, karácsonyi vásár forgatagában
tettünk sétát.
Karácsonyig kemény munka vár mindenkire,
különösen a bukásra álló tanulók napi felkészülése
fontos.
Itt kérem a szülők segítségét, kísérjék figyelemmel
gyermekeik tanulmányi munkáját, magaviseletét.

Szabó Péterné

ÉÉrrtteessííttjjüükk BBuuggaacc ééss BBuuggaaccppuusszzttaahháázzaa llaakkoossaaiitt,,
hhooggyy aa LLIIOONN’’SS KKlluubb ffeellaajjáánnlláássaa jjóóvvoollttáábbóóll rruuhhaa

ééss kküüllöönnbböözzőő hháázzttaarrttáássii cciikkkkeekk vváállooggaattáássáátt
sszzeerrvveezzzzüükk aazz ÁÁMMKK MMűűvveellőőddééssii HHáázzáábbaann

22000088.. ddeecceemmbbeerr 1155--1166--áánn
//hhééttffőőnn--kkeeddddeenn//

99..0000 óórrááttóóll 1166 óórrááiigg,,
AA vváállooggaattootttt rruuhháákk ééss hháázzttaarrttáássii cciikkkkeekk
ttéérrííttééssmmeenntteesseenn eellvviihheettőőkk.. AAzz oosszzttáássbbaann

öönnkkéénntteess sseeggííttőőkk jjeelleennttkkeezzéésséétt vváárrjjuukk aa SSzzoocciiáálliiss
SSzzoollggáállttaattóó KKöözzppoonnttbbaann aa 337722--551122--eess

tteelleeffoonnsszzáámmoonn



FFOOTTÓÓKKIIÁÁLLLLÍÍTTÁÁSS

2008. október 22-31 között fotókiállításnak adott
otthont a Helytörténeti Gyűjtemény, ahol a
látogatók megtekinthették Szabó Béla győri
fotóművész Természet – teremtett világ című
kiállításának képeit, valamint a Reflex
Környezetvédő Egyesület és a Győri Fotóklub által
közösen szervezett II. Pápateszéri Természetfotós
Táborban készült fotókat is. Ezúton is köszönjük
Szabó Bélának, hogy rendelkezésünkre bocsátotta
alkotásait, Nagy Péternek, a tábor szervezőjének a
közreműködést, valamint köszönjük Tóth Márknak
és családjának a szervezésben nyújtott fáradozásait!

JÓTÉKONYSÁGI KÉZMŰVE S FOGLALKOZÁS

2008. november 24-én jótékonysági kézműves
foglalkozást tartottunk a Rigó József ÁMK
Művelődési Házában. A budapesti
Vándorjátszóház munkatársai segítségével
többféle kézműves technikát sajátíthattak el az
óvodások és az iskolás gyerekek, mindezért
nem pénzzel fizettünk, hanem segítséget
nyújtottunk a Mikulásnak. A résztvevők egy -
egy régi, már kevésbé használt játékot, könyvet
ajánlottak fel, amit a Mikulás az arra rászoruló
gyermekeknek továbbít majd! Köszönjük
minden résztvevőnek az önzetlenségét, a
Vándorjátszóház munkatár sainak pedig az
ötletet és a lebonyolítást!

ADVENT

2008. november 30-án volt Advent első
vasárnapja. A Művelődési Háznál elkészített
adventi koszorún, az ünnepi készülődés
jelképén meggyújtottuk az első gyertyát.
Köszönjük Antal István és Balogh István
családjának azt az önzetlen segítséget, melynek
révén idén is egy gyönyörű koszorúval
lephettük meg községünk lakóit!

BBEETTLLEEHHEEMMEEZZÉÉSS

Karácsony előtt, december 19. és 22. között
idén is betlehemezők járják majd a falut,
igyekezvén minél több családnál jelent eni a
megváltó születését. Kérjük azokat, akik
házaikba befogadnák, s szeretettel látnák
eme pásztornépet, ezen szándékukat jelezni
szíveskedjenek Virág Veronikánál telefonon
(70/382-0544), vagy személyesen a
Művelődési Ház nyitvatartási ideje alatt,
illetve Varga Mihálynál a Helytörténeti
Gyűjtemény nyitvatartási idejében
december 17-ig!

KARÁCSONYVÁRÓ ÜNNEPSÉG A RIGÓ
JÓZSEF ÁMK MŰVELŐDÉSI HÁZÁBAN!

SSookk sszzeerreetteetttteell vváárruunnkk mmiinnddeennkkiitt
2008. december 20-án,

                     /szombaton/
délután 17.00 órakor

kezdődő ünnepi műsorunkra!
A karácsonyi hangulatról a

Rigó József ÁMK óvodásai, az Általános
Iskola 5. osztályos tanulói, betlehemesek,
valamint a Kálmán Lajos Népdalkör tagjai
gondoskodnak.

Várunk mindenkit, készüljünk együtt az
ünnepre!

ARANYKALÁSZOS GAZDAKÉPZÉS INDUL
KISKUNMAJSÁN

Az Aranykalászos gazdaképzést tanfolyami formában
mint akkreditált intézmény a Szegedi
Tudományegyetem Mezőgazdasági Karának
Továbbképzési Osztálya bonyolítja, az egyetemi kar
tanárainak közreműködésével.
Képzés: 2008. év december 13. napján (szombat)  9:00
órakor  indul tanévnyitóval, majd az azt követő
tanórákkal, kihelyezett oktatási központtal:
Kiskunmajsa, Hősök tere 6. szám alatti
MŰVELŐDÉSI HÁZ 1.  emeleti nagytermében. A
tanfolyam befejezésének ideje várhatóan 2009. év. ¼ év
vége. A tanfolyam költségtérítéses, a vizsgára bocsátás
feltétele a teljes tanfolyamdíj befizetése. A tanfolyam ára:
bruttó 98.000 Ft,-, mely kettő részletben fizethető.
Jelentkezési feltétel: min. 8 általános isk olai
végzettség, „B” kategóriás jogosítvány, büntetlen
előélet, 18. életév betöltése, magyar álla mpolgárság.
Jelentkezési határidő: 2008. év december 13. napján

(szombat)  9:00 óra
Motiváció:

2009 2/4 évben (várhatóan május hónap) induló FIATAL
GAZDA (18-40 év között) 40.000 €-nak megfelelő
forintösszeg vissza nem térítendő 100% -os
jövedelempótló támogatás egyik minimum feltétele a
középfokú agrárvégzettség igazolása (melyet az
Aranykalászos gazda oklevél/bizonyítvány
megléte/birtoklása kimerít).
Az EURÓPAI UNIÓS agrárpályázatok
igénybevételének egyik minimum feltétele 3 éves agrár
szakmai gyakorlat vagy min. középfokú
agrárvégzettség igazolása (melyet az Aranykalászos
gazda oklevél/bizonyítvány megléte/birtoklása
kimerít).

Tanfolyamra jelentkezés, informác ió:
Dr. Hortiné Pecznik Márta

(tanfolyamszervező) 20/326-8884

EURÓPAI UNIÓS AGRÁRPÁLYÁZATOK
IGÉNYBEVÉTELÉHEZ PÁLYÁZATÍRÁSRA

2009. JANUÁR 1-TŐL

HELYBEN AZ AGRÁRINFORMÁCIÓS
KÖZPONTBAN /KÖNYVTÁR ÉS ISKOLA
KÖZÖTTI ÉPÜLET/ LESZ LEHETŐSÉG!



DISCÓ * BULI * DISCÓ * BULI * DISCÓ * BULI

FIATALOK FIGYELEM!

FERGETEGES

A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN!
2008. DECEMBER 31-én

KEDVES BUGACI FIATALOK! HA MÉG NINCS
PROGRAMOTOK SZILVESZTER ESTÉRE, AKKOR SOK

SZERETETTEL VÁRUNK BENNETEKET

EGY REGGELIG TARTÓ DISCÓRA.

BELÉPŐJEGYEK ELŐVÉTELBEN: 699,-Ft
/2008. december 27-ig a „Kicsi Manóban”/: 999,-Ft.

Kapnyitás: 21.00 órától/

A BELÉPŐJEGYBEN EGY PÁR VIRSLIVEL
KEDVESKEDÜNK.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRNAK AZ EST
SZERVEZŐI

„KICSI MANÓ csapata”

DISCÓ * BULI * DISCÓ * BULI * DISCÓ * BULI

POLGÁRŐR
SZOLGÁLAT

BUGAC
Országos Polgárőr

Szövetség
Magyar Vöröskereszt
2008-ban közös

pályázatot hirdetett a polgár őrség karitatív
tevékenységének támogatására , melyet a Polgárőr
Szolgálat Bugac Közhasznú Szervezet
megpályázott és meg is nyert.
Az elnyert összeg 100. 000 Ft, amelyből 40 db
tartós élelmiszert tartalmazó szeretetcsomagot
tudtunk készíteni és szétosztani elsősorban a tanyán
élő egyedülálló idős emberek között karácsonyra. A
csomagokat a bugaci polgárőrök juttatják el a
szolgálati gépjárművel.

Kulman Anita

Köszönetünket fejezzük ki azon
adózóknak, akik 2007. évi adójuk 1 % -
át a Nagycsaládosok Bugaci
Egyesületének ajánlották fel. Átutalt
összeg 20.200 Ft. Köszönjük és kérjük
további támogatásukat

Berczeli Istvánné

NNAAGGYYCCSSAALLÁÁDDOOSSOOKK
BBUUGGAACCII EEGGYYEESSÜÜLLEETTEE
2008. DECEMBER 31-én

RENDEZ
A CSALÁDOK ÉS SZÓRAKOZNI VÁGYÓK RÉSZÉRE.

Jó hangulatot és a muzsikát ERDÉLY -ORSZÁG szülöttei
biztosítják!

Vacsora: BŐSÉGTÁL
- Malacsült
- Saslik
- Velővel töltött  sertésszelet

                     jóasszony módra
                    /gomba, gyöngyhagyma, sonka/

- Törtburgonya, rizibizi, saláta

Belépőjegy vacsorával: 3000, -Ft/fő
A VENDÉGEKET 19.00 ÓRÁTÓL VÁRJUK!

Érdeklődni lehet: a www.bugac.hu web-címen, vagy a
CSILLA  és a JÁZMIN virágboltokban

Bugacon.

BAJNÓCZI FERENC KIÁLLÍTÁSA

Tudja-e, hogy Bajnóczi Ferenc
alkotásait Kiskunfélegyházán is
bemutatják. A képek december 2-12
között tekinthetők meg  minden
munkanap 8-20 óra között a Dózsa
György Általános Iskolában.

BBŐŐVVÍÍTTEETTTTEE SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSSAAIITT AA
NNYYÍÍRRFFÁÁCCSSKKAA MMIINNII ÁÁRRUUHHÁÁZZ

Értesítem a lakosságot, hogy 2008. november 27 -
től a VOLÁN BUSZ járataira szóló bérletek
megvásárolhatók a Nyírfácska mini áruházban.

Kovács Lászlóné

KKEEDDVVEESS GGYYEERREEKKEEKK!!
JJÖÖNN AA MMIIKKUULLÁÁSS!!

Szeretnél találkozni a
MIKULÁSSAL

és az őt kísérő
KRAMPUSZOKKAL?,

Ha igen, akkor nagyon figyelmes legyél
DECEMBER 5-én, mert a mi kis

falunkba is megérkezik!
Kellemes, szeretetteljes ünnepeket

kíván a ,
„Futóhomok „Ifjúsági Egyesület

Bugac és Bugacpusztaháza Önkormányzata


