
TISZTELT BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI
LAKOSOK!

A júniusi testületi ülés legfontosabb napirendi
pontja a civil szervezetek  2008. évre vonatkozó, a
támogatások felhasználását bemutató beszámolói
mellett a TANYÁN élő lakosság aktuális
problémáival, a várhatóa n majd elkészülő
tanyatörvény előkészítésével, végrehajtásával
kapcsolatos feladatokról szólt.

A tanya- mint hagyományos gazdálkodási,
települési és életforma- a magyar társadalmi,
településszerkezeti és gazdaságtörténeti örökség
több évszázados múltra visszatekintő része. Sajátos
társadalomföldrajzi, építészeti, nyelvi, néprajzi és
tájképi sajátosságai révén a tanyás
településrendszer a magyar nemzeti örökség, ezzel
együtt pedig az európai örökség részét képezi.
A tanyák és tanyás térségek védelme és fej lesztése,
a tanyavilágban meglévő nemzeti értékeink
megőrzése érdekében, valamint az itt élők iránti
társadalmi szolidaritás kifejezése érdekében a
Magyar Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy
2009. november 30-ig készítsen a különböző
szakpolitikákat integráló cselekvési tervet a tanyák
és tanyás térségek megőrzésére és fejlesztésére,
különös tekintettel a legfontosabb feladatokra és
fejlesztési irányokra, az azok megvalósításához
szükséges intézkedésekre és támogatási
lehetőségekre, továbbá azok összehang olására.
Bugacon  717 fő, Bugacpusztaházán 102  fő él
tanyán, ami a lakosság 25,66 százalékát jelenti,
tehát igen fontos, hogy további megélhetési
feltételeik, településeinken történő megmaradásuk at
a rendelkezésünkre álló lehetőségek függvényében
tovább javítsuk.

Ehhez szükséges egy reális – Dr Csatári Bálint
bevonásával elkészítendő- helyzetértékelés, a
részükről jelentkező és a realitások alapján
megmaradó igényfelmérés és egy cselekvési terv
elkészítése a két település vonatkozásában. Azért,
hogy ez a helyzetelemzés a leghitelesebb legyen és
a cselekvési terv pedig az érintettek számára fontos
célokat határozzon meg, várjuk a lakosok
véleményét, akár írásban vagy pedig a lakossági
fórumon is elmondhatják véleményüket.

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. július
***************************************

A külterületen, tanyán élő lakosság helyzete
Magyarországon, azon belül Bugacon .

A következő gondolatokat vitaindítónak
szánom, ezért egyes feladatokat csak címszavakban
említek.

Kérem ezek kifejtését, továbbgondolását
annak érdekében, hogy minél reálisabb
helyzetképet tudjunk rögzíteni. Ehhez kapcsolódik
majd a megtett intézkedések felsorolása,
hatékonyságuk elemzése és a jövőben szükséges
feladatok rögzítése.
Véleményem szerint mindenképpen legalább két
szemüvegen keresztül kell elemezni  :
1.- Mi az, amit saját erőből kevés pénzügyi
ráfordítással, inkább odafigyeléssel szociális
érzékenységgel meg lehet oldani?
 2.- Mi az, amihez állami segítség et, pályázati
forrást kell és lehet igénybe venni, vagy törvényi
háttér átalakítást kell végrehajtani? A mai ülésen
elkészülő anyagot Csatári Bálinttal fogjuk
megvitatni, aki szeptemberben személyesen fogja
elmondani észrevételeit, javaslatait helyzetünkke l
kapcsolatban.
 A tanyák viszonylatában kialakult nehéz helyzetből
való sikeres elmozdulás záloga, mind országos,
mind helyi szinteken, a helyes helyzetelemzés,
amelyre épülhet egy akcióterv! Ezen terv
végrehajtásához elengedhetetlen a jogi, törvényi
háttér, ezért bír nagy jelentőséggel az a teljes
egyetértésben megalkotott öt -párti javaslat, amely
elrendelte a tanyák megmentésére irányuló
intézkedések törvénybe, a tanyatörvénybe
foglalását. A sikerhez nagyon komplex
vizsgálatokra van szükség, hiszen több tanyatípust
különböztetünk meg, melyek más -más igényt
támasztanak.
- élő, gazdálkodást folytató tanyák
- élő, gazdálkodást egyre kisebb mértékben folytató

tanyák (elöregedő tulajdonossal)
- élő, külföldi tulajdonban lévő tanyák (időszakosan

vagy állandóan lakott)
- élő, üdülőként használt tanyák
- lakatlan, de megmenthető állapotú tanyák
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- lakatlan, romos bontásra és újjáépítésre váró
tanyák.
Visszatérő évtizedes probléma, egyes tanyák
villannyal, egészséges ivóvízzel való ellátása,
valamint a télen-nyáron biztonságos közlekedés
kialakítása.
Az ismert, fent leírt problémák kapcsán sok munkát
végeztek a tanyakutatók térségünkben is, de a várt
állami pénzügyi segítség nem érkezett meg.
A helyzet javításának óriási pénzügyi vonzata miatt
ez csak állami segítséggel képzelhető el.
Reményeink szerint ezeken is próbál majd segíteni
a tanyatörvény! Fontos lenne, akár
adókedvezményekkel, akár a tanyai termékek
piacra jutásának támogatásával, megkönnyítésével
vonzóbbá tenni ezt az életformát! Azzal, hogy
kiállta az évszázadok viharait, a megszüntetésére
irányuló kezdeményezéseket túlélte és ma is
létezik, bebizonyította, hogy van létjogosultsága  a
tanyai életnek.
Mi az, amit már megtettünk a tanyán élők érdekében :
- tanya és falugondnoki szolgálatot működ tetünk,
így eljuttatjuk az ebédet a szociális étkeztetés
keretében, az akár több tíz kilométer távolságra
lévő tanyákra,
- megszerveztük a házi segítségnyújtást a tanyás
területeken is,
- a tanya és falugondnokok feladatát bővítettük
azzal, hogy a könyvtárból újságokat, könyveket
visznek az idősek igénye szerint,
- iskolabuszt üzemeltetünk, így a
tanyaközpontokból is kultúrált körülmények között
jutnak iskolába, óvodába a tanyán élő gyermekek
is,
- azokról a területekről, ahová nem tudnak bemenni
a hulladékgyűjtés végzésére  szerződött cég
teherautói, az önkormányzat saját költségére
beszállítja a  hulladékudvarokba gyűjtött zsákokat,
- megvásároltuk a Pusztaházán lévő volt MATÁV
tornyot, így a kábel internet beindítása után,
rövidesen arra is lesz lehetőség, hogy a tanyák erről
a toronyról mikrohullámú internet szolgáltatást
kapjanak,
- támogatjuk a polgárőrség munkáját, akik
felügyelik a külterületi részeket is, és az elmúlt
évben például egy pályázat útján a Vöröskereszt
segítségével tartós élelmiszercsomagokat osztottak
szét a tanyán élőknek 40 db-ot,
- a német ajkú tanyatulajdonosoknak minden hónap
első szerdáján „kerekasztal” beszélgetést
szervezünk, ahol az őket érintő problémákat
dolgozzuk fel,
- minden héten, szerdán délelőtt, német ajkúaknak
szervezünk magyar nyelvtanfolyamot, ezzel is
segítve beilleszkedésüket,
- ingyenes hirdetési felületet biztosítunk a község
honlapján a tanyasi vendéglátó helyeknek,
- a Leader program keretében pályáztunk egy
piaccsarnok felújításra, ahol a tanyai termékek

várhatóan gazdapiac keretében juthatnak majd el
közvetlenül a termelőtől a vásárlóig.

Úgy gondolom sokat tettünk, de vannak még
feladataink és elképzeléseink:

- meg kívánjuk szervezni a jelzőrendszeres
segítségnyújtás lehetőségét a tanyákon, de ehhez
megfelelő állami normatíva szükséges
- turisztikai attrakció fejlesztés keretében be kell
vonni az élő tanyákat, ahol igény mutatkozi k,
látogathatóvá kell tenni és ezzel plusz bevételhez
kell juttatni
- elegendő állami normatíva esetén újra meg kell
szervezni a mezőőri szolgálatot,
- mobiltelefonon elérhető legyen mindenki
- a mezőgazdaság alap ahhoz, hogy él jen a tanya.
Kérem, hogy javaslataikkal, észrevételeikkel
egészítsék ki az általam megfogalmazottakat, s
azokat mondják el a lakossági fórumon, vagy a
hivatal előterébe helyezett ötletládába jutassák el.

Szabó László

LLAAKKOOSSSSÁÁGGII FFÓÓRRUUMM
Az eddig végzett munkáról, elsős orban a 2009.
első félévében történtekről, a jövőbeni
tervekről lesz szó a következő időpontokban
megrendezésre kerülő lakossági fórumon,
ahová minden érdeklődőt tisztelettel várunk az
alábbi helyszíneken és időpontokban ::

BUGACPUSZTAHÁZA, ÖNKORMÁNYZAT ÉPÜ LETE
2009. július 20. /hétfő/ 18.00 óra

BUGAC – ALSÓMONOSTOR
ARANYKALÁSZ IRODA

2009. július 21. /kedd/ 18.00 óra

BUGAC , ALADÁR-HEGY
BALOGH ZSIGMOND LAKÁSÁNÁL

2009. július 23. /csütörtök/ 18.00 óra

BUGAC MŰVELŐDÉSI HÁZ
2009. július 24. /péntek/ 18.00 óra

Szabó László           Berczeli István

LLEEGGSSZZEEBBBB PPOORRTTAA
Ez év augusztus 20-án is díjazzuk településeink
legszebb portáit. Az elmúlt évben nehéz volt
kiválasztani azt a pár legszebbet a sok szép en
rendezett, virágos porta közül. Szeretném, ha az
átadott díjak a legjobban tükröznék az itt élő
emberek véleményét. Ezért kérem Önöket, ha
utcájukban, környezetükben a legszebb porta
címre érdemes ingatlant látnak, adják le
szavazatukat a hivatalunkban lévő ötletládába.
Várjuk a szavazatokat a BUGACI, PUSZTAHÁZI,
MONOSTORI, ALADÁR-HEGYI portákra.

Szabó László   Berczeli Istvn



BUGAC NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Bugac
Nagyközség településrendezési tervének módosítását
kezdeményezi az Önkormányzat, mivel vállalkozói és
önkormányzati igények jelentkeztek a
településfejlesztés területén.
A vállalkozói igények a mezőgazdasági tanyás építési
övezet átsorolására érkeztek, mivel a területek
jelenleg megengedett beépíthetősége 3 %, mely
beépítési határ nem teszi lehetővé a nagyobb
beruházásokat.
Ezen gazdasági területeken a „major gazdasági
övezet” kialakítását javasoljuk, mivel ezen övezetbe a
megengedhető beépíthetőség 30% is lehet.
A fentiekre való tekintettel várjuk a Bugac
Nagyközség bel,- és külterületén vállalkozásukat
fejlesztő gazdálkodók és vállalkozók jelentkezését
azért, hogy az igényüket a településrendezési tervbe
be tudjuk illeszteni. A településrendezési terv
módosításának költségeit az Önkormányzat biztosítja
a 2009. évi költségvetésének tartalékkeretéből. A
településrendezési terv módosításával kapcsolatosan a
Polgármesteri Hivatalnál Tóth Mihály műszaki
ügyintézőt keressék fel és írásban jelezzék igényüket.
Az igényfelmérés végső határideje: 2009. július 17.

KÖZTISZTASÁGRÓL
Mint köztudott a településünk bel,- és külterületén
egyaránt megoldódott a lakossági szilárd kommunális
hulladék gyűjtése és elszállítása.

Az eddigi tapasztalatok összegezéseként
megállapítható, hogy a lakosság és a közszolgáltató
közötti együttműködés jónak mondható, a  szolgáltatási
hiányosságokra ez idáig a hivatalunkhoz panasz nem
érkezett.

A lakossági együttműködés során több esetben
tapasztaltuk azt, hogy a település külterületi lakossága
részére megépített hulladékgyűjtő helyeken sok az
illegális szemételhelyezés , vagyis nem a szabványosított
„sárga színű” szolgáltató által rendszeresített zsákba kerül
a hulladék kihelyezésre.

Eddig két esetben folytatott le a Hivatal
szabálysértési eljárást mely pénzbüntetéssel végződött.

Ezzel kapcsolatosan tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a jövőben figyelő szolgálatot állítunk fel a
hulladékgyűjtő pontoknál, és akit szabálysértésen fogunk
a maximum pénzbírság kiszabását fogjuk
kezdeményezni, mivel ezen hulladékok elszállítása sokba
kerül az Önkormányzatnak , melyet azoknak kell
megfizetni akik tisztességesen fizetik ki a szolgáltatási
díjat.

Erre vonatkozóan várjuk a lakossági
bejelentéseket a 76/575-100. számú telefonon és a
www.bugac.hu honlapon a „FÓRUM” menüpont alatt.

Tóth Mihály
BÚCSÚ

Alsómonostoron július 26-án lesz a búcsú, a szentmise
10:30-kor kezdődik a templomban.
Bugacon a hagyományos Szent István napi búcsú
Augusztus 23-án kerül megrendezésre. Az ünnepi
szentmise 10.30-kor kezdődik a Szent István
Templomban.

EEGGYYSSZZEERRII GGYYEERRMMEEKKVVÉÉDDEELLMMII
TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSS

Értesítjük a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekek szüleit,
hogy a gyermekekre járó egyszeri támogatás
(gyermekenként 5800 Ft)  kifizetése

         2009. július 14-én  (kedd) 9-12 óráig
2009. július 15-én (szerda) 9-12 óráig

a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és
Gazdálkodási Csoportjában történik.

PARLAGFŰ - IRTÁSI
KÖTELEZETTSÉGRŐL

Köztudott, hogy a parlagfű a
szénanátha  legfőbb kiváltója, a
legveszélyesebb allergének egyike.
Virágzása júliustól októberig tart.

Ezért felhívással fordulunk a lakosság felé, hogy
mindannyiunk egészsége érdekében aktív
közreműködéssel vegyen részt a parlagfű terjedés ének
megelőzésében.
Továbbá kérjük a belterületi lakótelek tulajdonosokat,
hogy a lakótelkek előtti közterületeken és a lakótelkükön
belül folyamatosan végezzék a fűkaszálást és a gyomok
irtását, hiszen az érvényben lévő helyi közterület-
használati rendelet erre is kötelezi a telektulajdonosokat.
A bejelentéseket telefonon a 76/575 -100-as számon és
elektronikus úton a www.bugac.hu honlap „FÓRUM”
cím alatt lehet megtenni.
Az idén is lehetőség nyílik arra, hogy
„PARLAGFŰMENTES HÁZ” elnevezésű matricát kap
az a lakótelek, amely példamutatóan tartja rendben a
lakótelke előtti közterületét és lakótelkét.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amely telektulajdonos a
parlagfű irtását nem, vagy csak részben végzi el,
szabálysértést követ el, mely szabálysértési eljárást a
Polgármesteri Hivatal fogja lefolytatni.
Az erre vonatkozó ellenőrzéseket a Polgármesteri Hivatal
bejelentésre és hivatalból folyamatosan végezni fogja.
A közegészségügyi előírások betartásának, a falukép
szépítése, a településen átutazók és az idegenforgalmi
megítélés érdekében kérjük a lakosság összefogását.

Tóth Mihály

SZIPPANTÁS!

Kialakult a szippantást végző vállalkozók listája. A
korábban megjelent más településről érkező
vállalkozók kiszóródtak, és a helyi szállítók látják el a
lakossági szennyvízszállítást. A mai napon két
vállalkozó végzi hivatalosan a szippantást.

Androvicz István  06/30/9250938
Díj: 900,-Ft+áfa+ártalmatlanítási díj

Fazekas Zoltán  06/20/5408748
Szállítás díja: 1.100 Ft/m3 Áfa-mentes számlával
+Fogadási díj: 520Ft/m3 + Áfa

www.bugac.hu
www.bugac.hu


GGRRAATTUULLÁÁLLUUNNKK!!
2009. június 20-án rendeztük meg községünkben a
Falunapot:
Versenyeink eredményei:
Sakkverseny
Óvodás korcsoport:

1. helyezett: Tóth Klaudia
2. helyezett: Dávid Máté

Alsó tagozatos korcsoport:
1. helyezett: Szalai Tamás
2. helyezett: Kis-Szabó Kornél
3. helyezett:  Szabó Péter

Felső tagozatos korcsoport:
1. helyezett: Tóth Tibor
2. helyezett: Juhász Barbara
3. helyezett: Juhász Bence

Felnőttek versenye:
1. helyezett: Kocsis András
2. helyezett: Juhász Károly
3. helyezett: Ficsór László

Köszönjük a verseny lebonyolítását Juhász Károlynak!
Pörköltfőző verseny

1. helyezett: Polgármesteri Hivatal
2. helyezett: VirágZsolt
3. helyezett: id. Fekete István

A pörkölteket elbíráló zsűri tagjai voltak: Balogh Máté,
Flóring Lászlóné, Kósa János és  Dr. Szabó Gyula. A
zsűri elnöke, egyben a verseny támogatója: Tóth Zsolt, az
Abonyi Fogadó tulajdonosa.
Köszönjük a verseny lebonyol ításában nyújtott segítséget
Görög Juditnak és Szalai Károlynak!
Strandfoci verseny
Felnőttek versenye:

1. helyezett: Hírös Buldog
2. helyezett: Gáspár Dust
3. helyezett: Ramires

 Legjobb mezőnyjátékos: Szabó Norbert
 Legjobb kapus: Kovács Klaudia
 Gólkirály: Jókai Dániel

Köszönjük a verseny lebonyolítását, megszervezését
Szatmári Istvánnak. Sokan tettek azért, hogy a
vállalkozó kedvű focisták lába puha talajon rúgja a
gólokat, így köszönjük Sutus Jánosnak, Szatmári
Zsoltnak, Tholt Jánosnak, Tholt János Zsoltnak

Akiknek köszönettel tartozunk:
Kósa Istvánnak, és Vaska Attilának, akiknek
rendezvényünk kifogástalan hangminőségét
köszönhetjük.
Az iskola vezetőségének, Görög Juditnak és a Napközi
Otthonos Konyha dolgozóinak, akik idén  is ízletes ebédet
készítettek nekünk.
Szatmáriné Sándor Olga, Gulyás Lászlóné, Gyukics
Miklósné, Kovács Sándorné, Palotás Istvánné, Szatmári
Anett és Takácsné Vörös Ibolya óvó néniknek, valamint
Feketéné Papp Éva és Juhász Mária tanár néniknek,
Fekete Katalinnak, Varga Mihályné Székely Emesének,
Rácz Margitnak, Végváriné Erzsinek és Fodor Anettnek,
akik segítségével egész nap kézműves foglalkozásokon
vehettek részt a gyermekek.
Kiskunfélegyháza Város Tűzoltóinak, akik lehetővé
tették, hogy madártávlatból i s megtekinthessük
községünket.

A Bugaci Polgárőr Egyesületnek, a Bugaci Önkéntes
Tűzoltóegyesületnek, a Kiskunfélegyházi
Rendőrkapitányság Körzeti Megbízotti Alosztályának,
valamint a bugaci körzeti megbízottaknak, akik
biztonságunkról gondoskodtak.
A képviselőtestület tagjainak, akik a rendelkezésre álló
keretből támogatták rendezvényünket: Berczeli
Istvánnak, Szabó Péternek, Bognár Mihálynak, Endre
Gábornak, Kovácsné Kiss Évának, Kovács Györgynek,
Dr. Szabó Gyulának, Szalainé Őrző Emíliának és Virág
Mónikának!
A Rigó József ÁMK 6. osztályos tanuló inak, akik
Csőszfogadás című színdarabukkal szórakoztatták
vendégeinket. Lantos- Czakó Szimonettának a gyerekek
felkészítését, Feketéné Papp Évának és Szűcs Tibornak
pedig az előkészítő munkában való közreműködést
köszönjük!
Fekete Rolandnak és Korom Józsefnek, akik lehetővé
tették, hogy vendégeink pónifogattal kocsikázhassanak
községünk utcáin.
Köszönjük továbbá a Polgármesteri Hivatal
karbantartóinak: Czakó Tibornak, Görög Gergelynek,
Lesták Lászlónak, Lesták Zoltánnak, Galla Máriának,
Földesi Szilviának, Vetró Józsefnek, Gulyás Imrének, a
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, a  Nagycsaládosok
Bugaci Egyesületének, a KEFAG ZRT. -nek, az
Ősborókás Gyógyszertárnak, Bérces Barbarának,
Gulyásné Dóra Anitának, Knecht Józ sef atyának,
Kunszabó Ferencnek, Mészáros Andrásnénak, Nagy
Anettnak, Néma Józsefnek, Szabó Csillának, Tóth
Mariannának, Uredat Dagmarnak, Vakulya Gábornak,
Varga Mihálynak és Végh Jánosnak a közreműködést,
segítséget!

Szabó László   Virág Verronika
SAKK HÍREK

Fantasztikus eredményt ért el Juhász Barbara tanulónk az
elmúlt időszakban, aki a nyarat sem mindig pihenéssel tölti.
Először a Magyar Rapid Országos Sakkbajnokságon  vett részt,
ahol III. helyezett lett.
A múlt héten a Nemzeti Egyéni Országos Sakkbajnokságon
Balatonlellén sakkozott Barbi, ahol III. helyezést ért el. Így
lehetőséget kapott, hogy induljon az augusztus 4 -15-ig
megrendezésre kerülő Sakk-Világbajnokságon, Mureckben. Itt
képviseli Barbi iskolánkat ill. Bugacot.
Ezekhez a fantasztikusan szép eredményekhez szívből
gratulálunk!
A felkészüléséhez sok erőt, kitartást, a versenyben sok sikert
kívánunk Neki!!

TISZTELT SZÜLŐK!

Az ingyenes tankönyvtámogatáshoz az
igazolásokat (gyermekvédelmi határozat,
nagycsaládosok esetén családi  pótlék igazolás,
beteg gyermek esetén orvosi igazolás )  a Rigó
József ÁMK Általános Iskola  gondnokságára
legyenek szívesek eljuttatni 2009. július 31 -ig.
Abban az esetben, ha az igazolások nem lesznek
bemutatva: a könyvcsomagokat teljes áron kell
értékesíteni az érintettek részére. Felhívjuk
szíves figyelmüket, hogy az ingyenes
tankönyveket a tanulóknak a nyáron be kell
hozni az iskolába.

Iskolavezetés


