
TISZTELT BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI
LAKOSOK!

Bugac és Bugacpusztaháza Társult Képviselő -
testületének február 10-ei ülésén a legfontosabb napirendi
pont Bugac és Bugacpusztaháza Községek 2010.évi
költségvetésének megtárgyalása volt. Egy múlt évi
határozat értelmében Önkormányzataink 2009 év végétől
könyvvizsgálót alkalmaznak. Ennek megfelelően ebben
az évben először könyvvizsgáló felügyelte a költségvetés
készítését és ellenőrizte az abban szereplő
összefüggéseket és számokat. A költségvetés a vonatkozó
előírásoknak megfelelően  a jogszabályi
követelményekkel összhangban, valós adatokra építve
készült, áll a könyvvizsgálói véleményben.
A költségvetés összeállításában a legnehezebb feladat
volt összhangba hozni a jelentős fejlesztéseket és
megtartani az intézményeink működési színvonalát
valamint a már meglévő szociális többletjuttatásokat úgy,
hogy a normatív bevételeink ebben az  évben is jelentősen
csökkentek. 2010. évben, mintegy 240 Millió Ft értékű
beruházás megvalósulásához szükséges fedezetet
terveztünk a költségvetésbe, elkezdett és  már megnyert
fejlesztésekhez: Felszabadulás és Bartók B. utcák
aszfaltozása, Közpark felújítása Bugacon és Pusztaházán,
Alsómonostoron és Pusztaházán játszóterek építése,
óvoda bővítés és felújítás, Piaccsarnok építés, Öregiskola
felújítás, további járdaépítések, valamint dö ntés alatt álló
projektekhez: sportöltöző felújítása Bugacon, Integrált
Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása Pusztaházán
/hivatal melletti épület felújítása/,  füves sportpálya
kialakítása Pusztaházán.
Az intézmények működtetésénél fontos feladat volt
forrást biztosítani a jól működő többlet szolgáltatásokhoz.
Ennek értelmében például az iskol ánkban továbbra is
emelt szintű nyelv és informatika oktatás zajlik 7. és 8.
osztályban, és minden eddigi szakkör t tudunk
finanszírozni, valamint továbbra is több csoportban
biztosítjuk a napközisek másnapi felkészítését és
felügyeletét.
Szociális területen is megmaradtak  az állam által nyújtott
normatívák mellett az önkormányzati pénzből adott
támogatások. Az ez évi költségvetés is tartalmazza
például a településen élőkné l született gyermekek
egyszeri juttatását, az általános iskolai évkezdés és a
felsőbb iskolákban tanulók  támogatását, a Bursa
Hungarica önrészét. Tartalmazza továbbá az idős és
egyedül élők szemétszállítási költségéhez a hozzájárulást,
a tüzelőtámogatást valamint a civil szervezetek számára
nyújtandó támogatást. Ez évben az „út a munkába”
program keretében 16 főt foglalkoztatunk. E program fő
feladata, hogy a rendszeres szociális segélyen lévők, a
tartósan munkanélküliek foglalkoztathatóságát javítsuk
minimális önkormányzati költségvá llalással.

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
2010. március

Településeinken 2010 évben településőröket
alkalmazunk, növelve így a közbiztonságot és további
munkalehetőséget teremtve 4 fő számára. (az ehhez
igényelhető támogatás 100 %-os)
Jelenlegi stabil gazdasági helyzetünk, az eddigi
gazdálkodásunk eredménye, mely lehetővé teszi, hogy
ebben az önkormányzatok számára is nehéz gazdasági
helyzetben a fejlesztések mellett is meg tudjuk őrizni az
eddig elért színvonalat.

Szabó László

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt é s kedves családját
2010. március 12-én, pénteken 18 órakor a Rigó
József ÁMK Művelődési Házában tartandó
ünnepi műsorunkra , ahol az Általános Iskola 6.
osztályos diákjai, az „Árvalányhaj”
Néptánccsoport, a Kálmán Lajos Népdalkör és
Citerazenekar valamint a  Fehérlófia Zenekar
közreműködésével emlékezünk az 1848 -as
forradalom és szabadságharc eseményeire!

Virág Veronika

VÁLASZTÁSOK
Bugac Nagyközség Önkormányzata  az áprilisban
megrendezésre kerülő Országgyűlési választásokban
érintett minden pártnak és egyéni jelöltnek azonos
feltételekkel lehetőséget biztosít  a lakosság
tájékoztatására!
Helyszín a község Művelődési Háza, maximum kettő
alkalommal, a bérleti díj megfizetése esetén!
Igényüket a 76/575-498-as telefonszámon jelezhetik!

Lezsák Sándor
Országgyűlési képviselő

Fogadóórát tart 2010. március 11. -én /csütörtök/ délután
15:00 és 16:00 óra között a Polgármesteri Hivatal
tanácskozó termében.
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Lomtalanítás
Bugac, Bugacpusztaháza, Alsómonostor

 A lomtalanítást a Csongrádi Víz és Kommunális
KFT. végzi.

 A lomtalanítást gyűjtőjáratszerűen végzi a Kft. Az
alábbi útvonalterv alapján.

 A lomtalanítás reggel 7 órától kezdődik, és tart az
aznapi útvonaltervben szereplő utcák befejezéséig.

 A lomtalanítás során a lomhulladékot  az ingatlan
előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni, úgy,
hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja
közelíteni és a rakodás biztonságosan, és
balesetmentesen, kézi erővel legyen elvégezhető!

Lomtalanítás során a következő hulladékok kerülnek
begyűjtésre:

 Nagy térfogatú lomhulladékok (szekrény, ágy…),
 Fém-, fa-, papír-, műanyaghulladékok,
 Zöldhulladékok (biológiailag lebomló hulladékok)

A lomtalanítás során a hulladékokat a következőképpen
kérjük kihelyezni:

 A kis térfogatú hulladékokat zsákban ö sszekötözve,
 A növényi eredetű hulladékokat kévébe összekötve.

IDŐPONT
2010. Március 29.
Bugacpusztaháza belterülete   valamint
Bugac ( Vasút, Bem József, Rákóczi, Ady Endre utca, Temető
dülő)
2010. Március 30.
Bugac( Árpád, Petőfi Sándor, Bartók Béla, Kosszuth Lajos.,
Régi templom,Jakabi, Orgoványi,Felszab adulás, Kada Elek,
Cserény utcái)
2010. Március 31.
Bugac( Dózsa Gy., Kecskeméti, Hunyadi, Móricz, Víztorony,
Alkotmány, Rövid, Béke, Félegyházi, Mikszáth, Tavasz utca,
Buckasor)
2010. Április 01.
Bugac( Nyár, Nyírfa, Ősz, Akácfa, Tél, Tölgyfa, Malomházi)
Alsómonostor( Rózsa, Fenyő, Nyárfa, Orgona)
2010. Március 27.-én
Aladár-hegy (Balogh Zsigmond lakásánál)

ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK INGYENES
ÁTVÉTELE

2010. március 27.-én /szombaton/
lomtalanítási lehetőséget biztosítunk elektromos és

elektronikai készülékek /tv, hűtő, fagyasztóláda,
számítógép, akkumulátor, mosógép, elemek, fénycső,
vegyszeres göngyöleg, lakkok, ragasztók,savak,lúgok,

növényvédő szerek, gumiabroncsok 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 terület
8,00 – 11.00 óra

BUGAC , ALADÁR-HEGY
BALOGH ZSIGMOND LAKÁSÁNÁL

Szabó László Berczeli István
polgármester polgármester

RREENNDDŐŐRRSSÉÉGGII
FFEELLHHÍÍVVÁÁSS!!

Az időskorúak és családtagjaik figyelmét kérjük!
A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság illetékességi területén az
utóbbi időben növekedett azon bűncselekmények száma, ahol
kifejezetten időskorú személyek váltak áldozattá. Az elkövetők
kihasználták a sértettek hiszékenységét, visszaéltek az áldozatok
rossz pszichés, mentális, látási, hallási és mozgási állapotával.
ÖN IS TEHET BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN,
FOGADJA MEG TANÁCSAINKAT ÉS SEGÍTSE EZZEL
IS MUNKÁNKAT,
TAKARÍTSON MEG ÖNMAGÁNAK PÉNZT ÉS IDŐ T!

 Lakása, utcai kapuja mindig legyen zárva, csak
ismerőseit engedje be, akikben megbízik.
Akadályozza meg, hogy illetéktelen szem ély az Ön
akarata ellenére bemenjen, használja nappal is a
kitekintő ablakot, nyílást.
Illetéktelen behatolók ellen ne csak kapuját,
hanem lakásának ajtaját is tartsa zárva!

 Erősítse meg a zárszerkezeteket, szereltessen fel
hevederzárat. A szerelést csak a lakóhelyén
ismert, engedéllyel rendelkező szerelővel
végeztesse el.

 FONTOS! A Magyar Posta minden esetben
többszörösen ellenőrzött bankjegyeket továbbít az
ügyfelek részére, EZÉRT BIZTOS, HOGY
NYUGDÍJÁT NEM HAMIS PÉNZBEN KAPJA
MEG.
Sem hatóságok, sem szolgáltatók, sem a
polgárőrségek, nem végeznek nyugdíjszelvény
ellenőrzést, nem vizsgálják a bankjegyek
valódiságát. Nem kérik meg az időskorú
személyeket, hogy megtakarított készpénzüket
adják elő. A Polgárőrségek tagjai sem
végezhetnek nyomozást, ezzel az indokkal nem
zavarhatják Önt lakásában.

 A bűnelkövetők gyakran mesékkel, trükkökkel
jutnak be a lakásba vagy csalják ki megtakarított
készpénzüket, nyugdíjukat: DÉMÁSZ, DÉGÁZ
alkalmazottnak, nyugdíjfolyósító igazgatóság
munkatársának adják ki maguka t, értéktelen
bankjegyeket váltatnak fel, miközben kikutatják a
rejtekhelyeket, ellopják megtakarított
készpénzüket.

 A bűnözők álvásárlást vagy eladást színlelnek,
értéktelen árut adnak többszörös haszonnal
tovább. Sok esetben rokonukra hivatkozva
igyekeznek pénzt kicsalni. Telefonon és
személyesen se adjanak ki információkat
családjukról, anyagi helyzetükről!
EGYETLEN SZOLGÁLTATÓ ÉS HIVATAL
SEM VISZ HÁZHOZ KÉSZPÉNZT, EZÉRT
SENKINEK SE ADJANAK PÉNZT, NE
VÁLTSANAK FEL ÉS NE IS FOGADJÁK EL
BÁRMILYEN INDOKKAL IS KÉRIK AZT!
KÉSZPÉNZÜK NAGY RÉSZÉT NE OTTHON
TARTSÁK, HANEM PÉNZINTÉZETBEN
HELYEZZÉK EL BIZTONSÁGBAN!

 Haladéktalanul értesítse a Kiskunfélegyházi
Rendőrkapitányság Ügyeletét az alábbi
telefonszámokon amennyiben lakókörnyezetében
gyanús személyeket, gépjárműveket lát. Ezzel segíti
munkánkat és szomszédjai értékének megóvásában is
közreműködik!

Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság

6100 Kiskunfélegyháza Pázmány u. 4.
Tel: 06-76/562-200 (63-11 mellék).Siketek és nagyothallók
részére: 06-20/539-85-22 SMS küldés és fogadás
ingyenes segélykérő telefonszámok: 107, 112



TÁJÉKOZTATÓ!

Az EMVA monitoring adatszolgáltatás módosított
határideje hétfőn február 15. -én kezdődik és március
16.-ig tart.
Az adatszolgáltatási kötelezettség leggyakrabban a következő
jogcímekhez kötődik:
UMVP  I. tengely : Fiatal mezőgazdasági termelők számára
nyújtandó támogatás, állattartó telepek korszerűsítése, kertészet
korszerűsítése, szaktanácsadás díjának támogatása, k ertészeti
gépek, technológiai berendezések beszerzése, állattartó telepek
korszerűsítése, önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai
berendezések beszerzése, öntözés, melioráció, vízgazdálkodás
támogatása.
UMVP II. tengely : Kedvezőtlen adottságú terüle tek, Natua-
2000, Mezőgazdasági területek első erdősítése támogatása
UMVP III. tengely : falufejlesztés, mikro vállalkozások,
turisztika, vidéki örökség
Az adatszolgáltatás a 2009. évre vonatkozó adatokra terjed ki. A
fenntartási illetőleg működtetési kötel ezettség ideje alatt a
fenntartási adatokra teljesítendő.
Az adatszolgáltatás kizárólag elektronikus úton teljesíthető (saját
ügyfélkapunk vagy meghatalmazott útján.)
Akinek kétsége van, keressen munkaidőben és a kötelezettek
MVH által biztosított listája alapján ellenőrizni tudjuk az
érintettségét.

Csányi György
UMVP tanácsadó
Tel.:30/288-18-80

Hírek az iskolából….
2010. január 15.-tel lezárult az I.

félév iskolánkban. Sok tanuló vihetett haza eredményes
félévi bizonyítványt, de sajnos volt ak olyanok is akiknek
nem sikerült eredményesen zárni a félévet. Reméljük,
hogy a II. félévben minden tanulónk képességei szerint
teljesít és senkit nem ér meglepetés az év végén.
Január végén zajlottak a központi felvételik, ahol minden
érintett diákunk megjelent. Bízunk benne, hogy
valamennyiüket felveszik abba a középiskolába, ahol
továbbtanulni szeretnének.
Februárban került megrendezésre az alsós és felsős
farsang, ahol a felhőtlen szórakozáson volt a hangsúly. A
farsangi kavalkád, és jelmezes bemutató  mind a kicsik,
mind a nagyok körében nagy örömet jelentett. Kö szönjük
a segítséget, és a nagyszámú érdeklődést szülőknek,
nagyszülőknek, rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek.
Március 22.-től 26.-ig nyílt órák hetét tartjuk az
iskolában, ahová minden érdek lődő szülőt szeretettel
várunk és hívunk . Ragyogó lehetőség ez a szülők
számára, hogy megtapasztalják  hogyan is dolgoz ik
gyermekük a tanítási órákon. Kérjük minél többen
éljenek ezzel a lehetőséggel.

Szabó Péterné

2010 Április 17-18.-án 8.00-17.00 óra között.

Szatmáriné Sándor Olga

TANYASZÍNHÁZ
Olyan vállalkozó szellemű bugaci és bugacpusztaházi
lakosokat (16-99 éves korig) férfi és női fő - és
mellékszereplőket, statisztákat keresünk, akik kedvet
éreznek egy kis színjátszáshoz.
Célunk nem lenne kevesebb, minthogy a falunapi
„tanyaszínházban” bugaciak tolmácsolásában láthasson a
helyi közönség egy népies, vidám, szórakoztató, „kicsit a
miénk” előadást.
Előképzettség nem szükséges!
Aki szeretne részese lenni egy jó h angulatú
csapatmunkának, érez némi kedvet a játékhoz, március
14.-ig kérjük jelentkezzen a Művelődési Házban
személyesen vagy a 06/76 575-498 telefonszámon.

TAVASZI GYALOGTÚRA

2010. MÁRCIUS 14-ÉN /VASÁRNAP/
Bugac község és a sportegyesület ismét gyalogt úrát
szervez a Kiskunsági Nemzeti Park szürkemarha
gulyájához. Gyülekezés 8:20-kor, a bugaci
vasútállomáson. Mindenkit szeretettel várunk egy
jó hangulatú, kényelmes délel őtti sétára! A távolság
kb. 15 km, visszaérkezés a faluba kb. 14:00 órakor.
Reméljük minél többen velünk tartanak és most is
magukkal hozzák a jókedvüket! Érdeklődni lehet a
06-20/5692709

 Nagycsaládosok Bugaci Egyesülete
nevében…

Kérjük az adózókat, hogy adójuk 1% -ával támogassák
egyesületünket. A befolyt összeggel a családi
programokat kívánjuk támogatni. Segítségüket előre is
köszönjük!Adószámunk: 18349898-1-03
Elnézést kérünk Dóra Lajostól, aki szilveszteri
készülődésünkkor sokat segített, velünk együtt töltötte
az éjszakát és a segítők közül kimaradt.

Berczeli Istvánné

KÖSZÖNET…
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek,
aki munkájával segítette a Farsangi  jótékonysági bál
megrendezését, illetve részt vett a másnapi pakolásban.
Köszönjük az iskola dolgozóinak, szülőknek,
nagyszülőknek és gyermekeknek a részvételt, nag y
örömünkre szolgált, hogy ismét egy lelkes segítő
csapattal dolgozhattunk együtt.
Külön köszönjük támogatóink adományait melyekkel
hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez. A vacsorához a
finom házi savanyúságot Borbola Józsefné és családja
ajánlotta fel, köszönet érte.
A támogatói jegyeket megvásárlók között
ajándékcsomagot sorsoltunk ki, melynek nyertese Kósa
István bugaci lakos. Gratulálunk nyereményéhez.

Rigó József ÁMK Általános Iskola
Szülői Közösség Vezetőség



Aktuális pályázati lehetőségek

 Gazdaság átadás támogatása

A támogatás célja:  a mezőgazdaságban tevékenykedők
korösszetételének javítása, a birtokszerkezet koncentrációjának
elősegítése.

Feltételek: a támogatást igénybe veheti az, az őstermelő/egyéni
vállalkozó, mint átadó gazdálkodó és munkavállalója, aki 55.
életévét betöltötte, öregségi  nyugdíjban, nyugdíjszerű
kifizetésben nem részesül.

Támogatás mértéke:  az átadott gazdaság méretétől függően
kerül megállapításra, de maximum a minimálbér 200% -a, de
legfeljebb évi 18 ezer Euró lehet, mintegy 4,8 millió forint.

 Ültetvények telepítése, korszerűsítése

A támogatás célja : ültetvények telepítésével, meglévő
ültetvények korszerűsítésével, a fajtaszerkezet javításával a piaci
igényekhez alkalmazkodni tudó hatékony és minőségi
követelményeknek megfelelő gazdálkodás hátterének
megteremtése.

Támogatott tevékenységek:  terület-előkészítés, tápanyagfeltöltés,
szaporítóanyag-beszerzés, telepítés, a beruházás befejezéséig a
telepítési terv szerinti éves ápolás, tá mberendezés létesítése,
kerítés, térburkolat-kialakítás, parcellán belüli öntözési rendszer
kiépítése, korszerűsítése.

Támogatás mértéke:  a beruházás összes elszámolható
kiadásának legfeljebb 40%-a.

 Növénytermesztés létesítményeinek
korszerűsítése

A támogatás célja: a növénytermesztés technológiai
korszerűsítésének, versenyképességének javítása részeként:

 új terményszárítók és -tisztítók vásárlásával
javuljon az eszközállomány összetétele,
korszerűsége;

 a létesítmény felújításával, új kiegészítő eszközök
beszerzésével a létesítmény megfeleljen a
környezetvédelmi, levegő-tisztaságvédelmi
előírásoknak;

 létesítmények felújításával csökkenjenek az
üzemeltetési költségek, javuljon a kezelt
termények minősége.

 Támogatás igénybevételére jogosult : - termelői
csoport, - mezőgazdasági termelő, ha a beruházással
érintett mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja
a 4 európai mértékegységet. (EUME)

A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 40% -a.

Pályázatok benyújtási időszaka : 2010. március 1. - március
31.
A feltételekről további információk a www.bugac.hu
honlapon vagy személyesen.
A támogatási kérelmek benyújtásához további információkkal
állok szíves rendelkezésükre minden csütörtökön 9.00 és 12.00
óra között az Agrárinformációs Irodában, előzetes telefonos
bejelentkezés mellett. Telefon: 06 -30/415-6311
e-mail: bodorzsuzsa@t-online.hu

Nagy Lászlóné
tanácsadó

VÉGET ÉRT A II.
LOVAS VENDÉGLŐ

KUPA
A bajnokság végig nagy érdeklődés mellet zajlott a Rigó József
ÁMK Tornacsarnokában. A szurkolók izgalmas, gólokban
gazdag mérkőzéseket láthattak.

A bajnokság végeredménye:
Pont

1. Önkormányzat 22p.
2. KEFAG 19p.
3. Kicsi Manó 17p.
4. Öregedő lábak 16p.
5. Lovas Vendéglő 10p.
6. Alsómonostor  3p.

Góllövőlista:       Legjobb kapus:
1. hely: Szabó Norbert 43 gól       Kovács György

2. hely: Seregély Zsolt 34 gól       Ónodi Tibor
3. hely: Kovács Péter 23 gól
Legsportszerűbb csapat: Alsómonostor

Köszönjük a Lovas Vendéglőnek , hogy névadó, fő
támogatóként lehetővé tette a bajnokság megszervezését, Endre
Imrének, hogy támogatta a díjkiosztó záróebédet. Köszönet az
ÁMK-nak, hogy a mérkőzések helyszínét biztosította, és szintén
köszönjük a csapatoknak, hogy 30 000 Ft-al támogatták az
iskolás gyermekek sportéletét.

Minden csapatnak köszönjük a részvételt, és bízunk abban, hogy
a következő évben is hasonlóan színvonalas mérkőzéseket
láthatunk majd!

NŐI TEREMLABDARÚGÓ
TORNA

BUGAC 2010. 02. 28.
Szép eredményt ért el községünk női teremlabdarúgó csapata az
elmúlt hétvégén megrendezett bugaci tornán.

Végeredmény:
              Pont

1. Bugac 12 p.
2. Nagykőrös  9 p.
3. Kiskunfélegyháza  6 p.
4. Városföld  3 p.
5. Kalocsa  0 p.

Gólkirály:
Krisztián Krisztina (Bugac)
Legjobb mezőnyjátékos:
Szabó Dóra (Kiskunfélegyháza)
Legjobb kapus:
Bódi Renáta (Nagykőrös)
Legjobb hazai játékos:
Horváth Bettina (Bugac)
A győztes csapat névsora:
Horváth Bettina, Rehák Barbara, Krisztián Krisztina, Szalai
Gyöngyi, Balla Kitti, Tóth Melinda, Fekete Katalin, Szalai
Kitti, Kullai Enikő, Simsik Lucia, Tóth Tímea, Font
Elizabett
Edző: Szatmári István
Köszönöm: Szabó József, Lovas Nikoletta, Borics Andrea,
Borics Krisztina, Tóth Tímea segítségét.

Különdíjat kapott még Szalai Kitti a 2009-es évben
labdarúgásban nyújtott kiemelkedő teljesítményéért!
A díjakat Szabó Péterné az AMK vezetője adta  át.

Szatmári István

bodorzsuzsa@t-online.hu

