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Sikeres pályázat! A Földművelésügyi és Vidékfe jlesztési
Minisztérium az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program III. tengelyes vidékfej lesztési intézkedésének
keretében, a gazdaság és vidéki lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatásokhoz kapcs olódóan 2008. július 18-án
pályázatot hirdetett „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
cím” elnyerésére. Az IH döntés értelmében
Bugacpusztaháza Község Önkormányzata jogosul tságot
nyert az Európai Mezőgazdasági Vidékfe jlesztési Alapból
(EMVA) az Integrált  Közösségi és Szolgáltató Tér
kialakítására 2009. II. negyedé vében meghirdetésre kerülő
beruházási jogcímrendelet keretében. A nyertes település a
beruházási támogatási kérelmében az Európai Uniós
forrásokat a közösségi terek helyszínéül választott
önkormányzati tulajdonú épületek külső és belső
felújítására, valamint a működéshez szükséges eszközök
beszerzésére fordíthatja. Az IKSZT helyszínéül
Bugacpusztaházán a Faluház ingatlanán jelenleg
használaton kívüli, volt Állami Gazdaság KISZ Klubjának
épületét jelölte ki a képviselő-testület.

AA KK CC II ÓÓ
Elindult az internet szolgáltatás – kábeltelevíziós
hálózaton.

Cor@Net INTERNET
2009. június 30-ig történő szerződéskötés esetén - a kísérleti

üzem után a bekapcsolástól számított 1 éves időt artamra
(Bugac, Bugacpusztaháza és Alsómonostor belterület):

Letöltés/feltöltés
Kbit/s Bruttó havi díj Ft

256/128  2,880 változatlanul  2,880

512/128  3,360 változatlanul  3,360

1024/256  4,320 helyett 3,600

1536/256  5,280 helyett  4,200

2048/512  6,240 helyett  4,800

3072/512  9,312 helyett  6,000

4096/512  11,616 helyett  8,000

6144/512  16,224 helyett  9,600

8192/1024  20,832 helyett  12,000
10240/1536  25,440 változatlanul  25,440

Bekapcsolási díj változatlanul 5.988. - Ft + anyagköltség
Korlátlan használat, hűségnyilatkozat nélküli szerződés.

Az összegek a 20 % ÁFA-t és a hálózat igénybevétel díját is tartalmazzák.
Külterületi (mikrohullámú) internet szolgáltatás esetén egyedi,

felmérésen alapuló megállapodás szükséges!
Érdeklődni lehet a szerződés kötéssel kapcsolatban:

Cor@Net Zrt. (NOVOTRON csoport ) ügyfélszolgálat
(06-1) 487-9999 (06) 20/933-1108

www.novotron.hu

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

2009. április – május

H I R D E T M É N Y
Bugac és Bugacpusztaháza Községek Jegyzője és Hatósági
Állatorvosa felhívja a lakosság  figyelmét, hogy a 20/2001.(III.09.)
FVM. rendeletettel módosított 41/1997.(V.28.).FM. számú
Állategészségügyi szabályzatról szóló rendelet 212.§ és 213.§.alapján

2009. május 18.–tól  június végéig
terjedő  időszakban  ebek veszettség elleni védőoltást kell tartani.
Az oltásért ebenként   2500.-Ft-ot   kell az oltás megkezdése
előtt, az azzal megbízott személynek kifiz etni, amely a féregtelenítés
díját is tartalmazza. Kérjük az ebtulajdonosokat , hogy az előző
évben kiadott oltási bizonyítványt hozzák magukkal.
Minden 3 hónaposnál idősebb ebet be kell oltatni.
Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy minden be nem oltott e bet
állami kártérítés nélkül le kell öletni és a tulajdonos ellen
szabálysértési eljárást kell indítani, ami a 218/1999./XII.28./Korm.
Sz. rendelet 113.§ -a alapján 50.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal
járhat.

2009. évi eboltások útiterve
2009. május 18-án hétfőn:

10 órakor          Gyánti Józsefné tanyája előtt
15 órakor          Győri István         „

2009. május 19-én kedden:
10 órakor          Nagybugacon a Kulcsos Ház előtt
13 órakor          Petróczi László  tanyája előtt

2009. május 20-án szerdán:
10-12 óráig a Polgármesteri Hivatal

hátsó kapuja előtt
13 órakor           Fekete László tanyája e lőtt

                    15 órakor           Erdőgazdaság irodája előtt

2009. május 21-én csütörtökön:
                    10  órakor  Alsómonostori ÁFÉSZ bolt előtt

15  órakor Csizmadia tanya előtt

2009. május 22-én pénteken :
                     11 órakor           Kisbugacon, Igmándi Mihály

tanyája előtt
12 órakor           Bugacpusztaházán a volt

ÁG. irodája előtt
2009. május  27-én  szerdán:
                     10-12 óráig PÓTOLTÁS   Bugacon a

Polgármesteri Hiv.  hátsó kapuja előtt.
Májusban  Bugacon  a  belterületi utcákban naponta 17.00  órától
Dr.Vígh István háznál is elvégzi az eboltást. Az oltási díj ebenként
2500 Ft.

Bagócsi Károly dr. Vígh István
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Az idei évben is megrendezésre
kerül a Falunap. A korábbi

évekhez hasonlóan ismételten
színes programokkal várjuk a

kicsiket és a nagyokat, a
bugaciakat és a távolabbról

érkezőket is.

Néhány a várható programok közül:

 Sakkverseny
 Pörköltfőzőverseny
 Ugrálóvár és óriás

csúszda
 Strandfoci verseny
 MÉDIA VÁLOGATOTT–

 BUGACIAK homokfoci
            mérkőzése
 Kézműves foglalkozás
 Demény – testvérek
            autós, motoros

kaszkadőr bemutatója
 Tanyaszínház –
            Vendégváró törteli
            gazdák: Matyi a Ludas
            című előadása
 Utcabál stb.

A részletes program a későbbi
számunkban jelenik meg.

ÉÉRRTTEESSÍÍTTÉÉSS

Tájékoztatjuk a tisztelt Szülőket, hogy
2009. május 11-én (hétfőn) 17 órakor
szülői értekezletet tartunk az
óvodában a leendő elsős gyermekek
szülei számára. Feltétlenül számítunk
jelenlétükre.

Az iskola vezetősége

BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK
FIGYELEM!

2009. május 11-től – műszaki okok miatt –
Bugacpusztaházán a hulladékszállítás hétfő helyett
kedden történik.

Városi Víz- és Kommunális Kft.
Csongrád


