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KEDVES BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI
LAKOSOK!
2011-02-15-ei testületi ülésen társult önkormányzatunk
elfogadta a 2011. évi költségvetését. Előkészítése széles
körben, intézmények, pénzügyi bizottság, könyvvizsgáló
bevonásával történt. A költségvetés, a kötel ező
feladataink zavartalan működtetése mellett tartalmazza
három nagy beruházás, a piac csarnok, a pusztaházi
IKSZT és az Öreg iskola felújításának önerejét, továbbá a
kötvény 2011. évi törlesztését. Szerepel a költségvetésben
minden olyan nem kötelezően vá llalt feladat és juttatás
költségének finanszírozása, melyek kifizetését az elmúlt
évben vállalta az önkormányzat saját forrásaiból.
Gondolok itt a született babák támogatására, a helyi
iskolakezdési támogatásra, az 5. osztály csoportbontására,
a tehetséggondozó szakkörökre, a 7. és 8. osztályban
zajló emeltszintű nyelv és informatika oktatásra, a
kislétszámú napközis csoportok finanszírozására, az
iskolabuszra, a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatra , a
felsőoktatásban tanulók, civil szervezetek támogatásár a,
lakásvásárlási és építési támogatásra, karácsonyi
tüzelőtámogatásra, az egyedül élő idősek szemétszállítási
díj átvállalására, cafetéria juttatásra. A 450 millió Ft-os
kötvényből származó tarta lékon felül a költségvetés 7,5
millió Ft szabadon felhasznál ható tartalékkal számol.
Mindezek mellett a lakosok és a helyi vállalkozások
adóterheit nem növeltük a törvény adta le hetőségek
ellenére. A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy a
szabadon felhasználható tartalékot növelni kell, annak
érdekében, hogy a 2012-es évnek megfelelő tartalékkal
vághassunk neki. Ez kettő módon érhető el: vagy a
bevételeinket növeljük vagy a kiadásainkat csökkentjük.
Nagy energiákat fektetünk a bevételek növelésére, de a
magasabb bevételek, csak akkor, utólag kerülhetnek be a
költségvetésbe, ha azok az év folyamán realizálódnak.
Különben veszélyeztetnék a költségvetés stabilitását. A
bevételeink növelése érdekében most is folytatunk
tárgyalásokat. Másik lehetőség a kiadásaink csökkentése.
Erre vonatkozóan több javaslat volt, ame lyek közül
elegendő információ hiányában nem tudtunk egyet
kiválasztani. 2011. május végéig kell helyzetelemzéseket,
gazdaságossági vizsgálatokat készíteni az önkormányzat
feladatainak minden területén. A bevétel növelési és a
kiadás csökkentési lehetőségek elemzése eredményeként
készítünk javaslatot a szabadon felhasználható
tartalékaink növelésére.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves
családját 2011. március 11-én, 17 órakor a
Rigó József ÁMK Művelődési Házában
tartandó ünnepi megemlékezésünkre, ahol
az Általános Iskola 6. osztályos diákjai, a
Kálmán Lajos Népdalkör és Citerazenekar
tagjai és az „Árvalányhaj”
Néptánccsoport segítségével emlékezünk
az 1848-as forradalom és szabadságharc
eseményeire!
A szereplők nevében is kérjük, jöjjön el,
emlékezzünk együtt!

Tudja-e…




Szabó László

Nagy Tisztelettel köszöntjük Bugac
és Bugacpusztaháza minden női
lakosát nőnap alkalmából.
Jó egészséget, hosszú boldog életet
kíván
Szabó László

Kovács György



hogy
„Kerékpározással
a
környezettudatosságért Bugacon” című KEOP6.2.0/A
pályázaton
támogatást
nyert
kerékpártároló építésére az Általános iskola.
hogy a csatornahálózat és szennyvíztisztító
telep megvalósítására 2010 -10-15-én beadtuk
pályázatunkat. A hiánypótlási felhívásnak 2010
decemberében eleget tettünk. Most januárban már
a bírálat előtti, utolsó lépésként a bírálóbizottsági
tisztázandó kérdéseket is megválaszoltuk.
Reményeink szerint rövidesen meg lesz a pályázat
eredménye, és az számunkra pozitív lesz. Ebben
az esetben elkezdődhet a lakástulajdonosok vízi közmű társulásba szervezése. Sikeres megalakítás
esetén 2012-ben indul a fizikai megvalósítás, de
ha nem sikerülne elegendő lakástulajdonossal
megalakítani a társulást, elveszítjük a jó eséllyel,
várhatóan megítélt támogatást.
hogy továbbra is veszélyt jelentenek a trükkös
tolvajok, akik újabb és újabb ürügye kkel
próbálnak bejutni egyedül élő lakosainkhoz.
Kérjük, zárják a kapukat, ismeretleneket ne
engedjenek be a lakásukba, de még a telkükre
sem. Ha idegenek próbálnak bejutni Önökhöz,
hívják a rendőrséget a következő 06-20-539-5733 – as számon. Ne engedjék be az
ismeretleneket, kérjék a szomszédok segítségét is.

A Rigó József ÁMK Óvodájának felhívása.
Kedves bugaci és bugacpusztaházi lakosok!
Óvodánk részt vesz a Delikát 8 „Főzzön játszóteret!”
játékban, ehhez kérjük az Önök segítségét. Amennyiben
2 kg-osnál kisebb kiszerelésű Delikát 8 terméket
vásárol, az üres tasakot az óvodában kihelyezett
gyűjtőládába lehet beledobni.
Bízunk benne, hogy részvételünk sikeres lesz, előre is
köszönjük a segítségeket!

Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy az óvodai és
bölcsődei beiratkozás
2011. április 5-én és 6-án lesz az óvodában, 8 – 17
óráig.
Óvodába várjuk mindazon gyermekek jelentkezését, akik
a 2011 - 2012-es nevelési évben töltik be harmadik
életévüket. Bölcsődébe a második életévüket betöltött
gyermekeket tudjuk fogadni.
Minden szülőt és gyermeket szeretettel várunk .

Szatmáriné Sándor Olga
tagintézmény-vezető

Értesítjük a leendő elsős tanulók szüleit, hogy az iskolai
beiratkozást 2011. április 13.-14-én 8 órától 17 óráig az
iskola titkárságán tartjuk. Kérjük a szülőket , hogy óvodai
szakvéleményt, egy igazolványképet és 550 Ft -ot
(diákigazolványhoz) hozzanak magukkal.
Intézményünk a Csongrádi Víz -és Kommunális Kft által
meghirdetett Pet palackgyűjtési akcióban vesz részt.
Kérjük a szülőket, ha tehetik, a műanyagflakono kat
gyerekeikkel küldjék el az iskolába. A gyűjtés napját a
gyerekektől megüzenjük. A verseny fődíja 50.000 Ft
értékű vásárlási utalvány, melyen sporteszközöket
szeretnénk vásárolni.

Utazzunk együtt
Dél-Erdélybe!
Az iskola kirándulást szervez 2011. augusztus 22-27-ig
Erdélybe.
Program: Tordai sóbánya, Madarasi Hargita, Szent Anna
tó, Segesvár, stb.
Szállás Bucsin tetőn lesz, 3-4 ágyas szobákban.
Az útiköltség, szállás, a hazautazás napjának ebédjéig
teljes ellátás összesen: 29.500Ft/fő
Jelentkezési határidő: 2011. április 1.
Jelentkezni lehet az iskola telefonszámán: 575 -102 vagy
Szabó Péternénél: 06/30-535-5285 telefonszámon.
Mindenkit nagy szeretettel várunk !

Szabó Péterné

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
BUGAC
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/a §. alapján pályázatot hirdet
a Szociális Szolgáltató Központ n appali ellátásában
szociális gondozó munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
2011. december 31-ig.
Foglalkoztatás jellege: teljes munka
Illetmény: Az 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- az 1/2000.SzCsM rendelet 3. számú
melléklete
szerinti szociális gondozó és ápoló, vagy
általános ápolói végzettség
- Word és Excel felhasználói szintű ismeretek
- Büntetlen előélet
- Hasonló területen szerzett gyakorlat és
helyismeret előnyt jelent az elbírálásnál
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások: szakmai önéletrajz, szakképesítést
igazoló, okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata

arról, hogy a pályázati anyagában foglalt
adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálása után
azonnal betölthető
A pályázat benyújtásának határideje:
A megjelenéstől számított 3 napig
Benyújtásának módja: Személyesen a Szociális
Szolgáltató Központban (6114 Bugac, Béke u. 4.)
TISZTELT TÁMOGATÓK!
A Rigó József ÁMK Szülői Közössége ezúton is
szeretne köszönetet mondani a segítségért, amellyel
hozzájárultak 2011. február 19-én jótékonysági
bálunk eredményességéhez.
A Szülői Közösség Vezetősége

Figyelemfelhívás
Van olyan költő, akinek a verseit szívesen
olvassa, vagy hallgatja?
Április 9.-én szombaton du. 15.30-tól a Költészet Napja
tiszteletére VERSOLVASÓ DÉLUTÁN lesz a
művelődési házban, ahol felolvashatja a „legkedvesebb”
verset.
Reméljük lesznek, akik szívesen olvasnak, vagy
énekelnek verset, s akik örömmel hallgatják .
Fontos: a szép kiejtés, érthető hangsúlyos olvasás. A
„legkedvesebb” vers címét, a költő nevét és a saját nevét
is kérjük legkésőbb március 30 -ig leadni a művelődési
házban!
Közreműködik a Községi Gitáregyüttes és a „Kálmánr
Lajos” Népdalkör és Citerazen ekar.
S íme hívogatónak Juhász Gyula egyik verséből egy szép
idézet:

„Minden tavaszból őrizz meg magadnak egy szál
virágot, egy sor éneket, Az évek akkor el hiába
halnak, mindig dalosabb kerted lesz neked.”

Herbály Jánosné
LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2011. április 18.tól 21.-ig lomtalanítást végez Bugac és Bugacpusztaháza
területén a Csongrádi Víz és Kommunális Kft.
Lomtalanítás során a következő hulladékok kerülnek
begyűjtésre: Nagy térfogatú lomhulladékok (szekrény,
ágy…),
fém-, fa-, papír-, műanyaghulladékok,
zöldhulladékok (biológiailag lebomló hulladékok
Bővebb tájékoztatást a következő számban adunk!
Kérjük a Tisztelt lakosságot, ha településén
rendellenességet tapasztal, hívja az
Ingyenesen hívható: 107
Kiskunfélegyháza Rendőrség: 06-76/562-200
Kiskunfélegyháza Rk. Mobil: 06 -20/539-8522
Illetve a helyi körzeti megbízottakat:
Néma László: 06-20/539-5733
Gilicze István: 06-20/539-5733

