
TISZTELT BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI
LAKOSOK!

A park felújítása miatt a főzőverseny a főutcán (Béke
utca) a Régi templom utcától a Bartók Béla utcáig
bezárólag fog zajlani. A főzőpontokat a fák alatt jelöljük
ki, az asztalokat a járdán, illetve az úttesten helyezhetik el
a résztvevők. A főutca ezen a napon reggel 6:00-tól este
19:00 óráig a forgalom elől lezárt terület lesz. Az
időjárásra való tekintettel mindenki saját maga
biztosítson megfelelő felszerelést!
A tanyaszínház előadás ideje alatt gyűjtést ind ít falunk az
árvízkárosultak javára. Aki úgy gondolja, hogy szívesen
segítene a bajba jutottakon, a helyszínen felállított
adományládában helyezheti el hozzájárulását, amit Bugac
település eljuttat egy arra rászoruló településnek.

TISZTELT LAKOSSÁG!

A 2010. aug. 6-8.-ig megrendezésre kerülő Nagy-
Kurultaj rendezvényre - nagy érdeklődésre való
tekintettel- lassan elfogynak a szálláshelyek
egész Bács-Kiskun megyében. Ezért lehetőség nyílik
azoknak, akik szívesen kiadnák szálláshelyeiket, viszont
nem rendelkeznek szálláshely engedéllyel. A feltételek a
következők:

Módosult a falusi szálláshely üzemeltetői engedély
kiadásának feltétele.
Eddig a  falusi szálláshely  üzemeltetéséhez elégséges
volt a tevékenység megkezdésének bejelentése
egyszerűsített eljárás keretében.
A 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet hatályon kívül
helyezte a korábbi rendeletet, így a szálláshely
kialakításához egy bővített hatósági eljárást rendelt és
módosult a benyújtandó mellékletek köre.
Az alábbiakban röviden ismertetem a hatályos
jogszabályi követelményeket:
A szálláshely üzemeltetői engedély kérelemben meg kell
jelölni:
-a szálláshely-szolgáltató nevét, címét, illetve székhelyét,
-a szálláshely-szolgáltató cégjegyzék számát vagy egyéni
vállalkozó esetén vállalkozói nyilvántartási számát,
-szálláshely-szolgáltató adószámát,statisztikai számjelét,
-szálláshely címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát,
-vendégszobák  és ágyak számát,
-szálláshely használatának jogcímét,
-szálláshely elnevezését.
A szálláshely üzemeltetői engedély kérelemhez csatolni
kell:
-a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló
okiratot,
-2.200,-Ft. eljárási illetékbélyeget
Bővebb információt szerezhet a www.bugac.hu
oldalon vagy az 06-76/575-106-os telefonszámon
Bálint Melindánál.
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VÁLTOZTAK A SZABÁLYO K
FRISS HÚST IS

ÉRTÉKESÍTHETNEK
A KISTERMELŐK!

Május közepe óta több területen megváltoztak a
kistermelői élelmiszer előállítás  szabályai.
A rendelet módosítása lehetőséget nyújt arra, hogy a
kistermelői kör nagyobb termékkörrel (elsődleges
termékkel, illetve annak feldolgozásával) és esetenként az
eddiginél nagyobb földrajzi körzetben értékesíthessenek,
kiskereskedőknek, vendéglátóknak ugyanakkor a
fogyasztói biztonságot az eddiginél nagyobb mértékben
biztosítsák.
További információkkal állok szíves rendelkezésükre
Telefon: +36-30-415-6311; e-mail: bodor.zs@t-
online.hu
www.bugac.hu

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉG
ERDÉSZETI CÉLRA HASZN ÁLT
GÉPPARK FEJLESZTÉSÉH EZ ÉS

KORSZERŰSÍTÉSÉHEZ
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az
erdészeti célra használt géppark fej lesztéséhez és
korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet
alapján regisztrált erdőgazdálkodók támogatást
igényelhetnek az alábbiak szerint.
A támogatási kérelmek benyújtásához további
információkkal állok szíves rendelkezésükre
Telefon: 30-415-6311; vagy  30-319-2076; e-mail:
bodor.zs@t-online.hu

Nagy Lászlóné
Tanácsadó

KÖSZÖNET…
A szervezők köszönetüket  fejezik ki mindenkinek, aki
hozzájárult valamilyen formában a II. Ifjúsági és Családi
Nap megszervezéséhez, lebonyolításához.
Külön köszönet illeti meg:
Bugac és Bugacpusztaháza Társult Önkormányzata,
Futóhomok Ifjúsági Egyesület, Bugaci Óvodás és Iskolás
korú gyermekek Alapítványa, Iskola Szülői Közösség,
Óvoda Szülői Közösség, Nagycsaládos Egyesület,
Abonyi Imre Lovas Egyesület, Adrenalin Energiaital
Kft., Bácsvíz Zrt., V&V System, Végh János egyéni
vállalkozó, Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet,
Torony söröző, Szalai István egyéni vállalkozó,
KiCsimanó eszpresszo, Bócsai Abonyi Fogadó, Csilla
Virág és Ajándék, Borics Zoltán egyéni vállalkozó,
Bugaci benzinkút, Bugaci gazdabolt, KEFAG Zrt.,
Simsik József egyéni vállalkozó, Hírös Doboz Kft.,
Diszkont Piac Kft Bugac, Lovas Vendéglő, Kósa István.
Köszönjük Font Ervinnek, hogy a nap  folyamán
színvonalas konferálással bonyolította le programjainkat.
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