
KEDVES 

BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 
 

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATKOZÁS!!! 
 

Értesítjük az  érintett szülőket, hogy a 2013/2014. tanévre 

történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban 

kerül sor: 

2013. április 8.- 9. 
(hétfő, kedd) 

8.00 órától 18.00 óráig. 
 

A tanköteles, azaz  2007. augusztus 31-ig született 

gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola 

első évfolyamára beíratni. 

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek 

személyazonosítására alkalmas, 

 a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a 

lakcímet igazoló hatósági igazolványt  

és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító 

igazolást kell bemutatni. 

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás 

esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Kiskunfélegyházai Tankerületének igazgatója hivatott a 

felülbírálati kérelmet elbírálni. 

 

Helyszín: Rigó József Általános Iskola, 

                 6114 Bugac, Szabadság tér 15. 

                 Tel: 76/575-102  
 

MMIINNII  VVIITTRRIINN  TTÁÁRRLLAATT    
 2013-ban minden hónapban mini kiállítást 

láthatnak a látogatók a legváltozatosabb témákban, a 

Művelődési Ház folyósóján elhelyezett vitrinekben. 

Márciusban a Bugaci Kötő-horgoló klub állította ki tavaszi, 

húsvéti horgolásait.  
 

Áprilisi témánk: „Szemétből kincset”- avagy Öko-Ötletek 

Vitrinjeinkben a bugaci általános iskolás diákok 

újrahasznosítással kapcsolatban született ötletei láthatóak 

egész hónapban! 

 Március 29-én, pénteken a Nagycsaládosok 

Egyesülete és a Művelődési Ház közös húsvéti készülődésre 

várta a gyerekeket. Nagy örömünkre nagyon sokan 

látogattak el a Művelődési Házba, nemcsak a gyerekek, 

hanem sokan szüleikkel együtt jöttek, kicsik és nagyok 

egyaránt részt vettek a jó hangulatú délelőttön. Köszönjük 

Ország Győzőnének és Gál Biankának, hogy egész délelőtt 

segítettek a gyerekeknek a sokféle húsvéti apróság 

elkészítésében! 

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 

2013. április 

 

 

 
              ÓÓVVOODDAAII  ÉÉSS  BBÖÖLLCCSSŐŐDDEEII  BBEEÍÍRRAATTKKOOZZÁÁSS  

 

2013. április 9-e és 10-e 8 -17 óráig 
 
Helyszín:  Rigó József ÁMK Óvoda- 
               Bölcsőde 
 
Kérjük, hozzák magukkal:    

→ a gyermek TAJ- és lakcím 
       igazoló kártyáját 
→ a szülő személyazonosító és lakcímet 

igazoló hatósági igazolványát 
Szeretettel várjuk az óvodába a minden  
3. és a bölcsődébe a 2. életévüket betöltött 
gyermekeket. 

  

XIX. évf.  4. sz. 



LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ! 

 A lomtalanítást Bugac Nagyközség területén a 

Csongrádi Víz és Kommunális Kft. végzi.  

 A lomtalanítást gyűjtőjáratszerűen végzi a Kft. a 

mellékelt útvonalterv alapján. 

 A lomtalanítás reggel 7 órákor kezdődik, és az aznapi 

útvonaltervben szereplő utcák befejezéséig tart. 

  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!  

A következő hulladékok kerülnek begyűjtésre: 

 Nagy térfogatú lomhulladékok (szekrény, ágy) 

 Fém-, fa-, papír-, műanyaghulladékok 

A lomtalanítás során a hulladékokat a következőképpen kérjük 

kihelyezni: 

A kis térfogatú hulladékokat zsákban összekötözve 

 

Veszélyes hulladékok: elemek, akkumulátorok, festékek, 

lakkok, ragasztók, oldószerek, savak, lúgok, növényvédő 

szerek, veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolási 

hulladékok és minden egyéb veszélyes hulladéknak minősülő 

anyagok, háztartási-, információs-, távközlési-, szórakoztató 

elektronikai hulladékok, gumiabroncsok nem kerülnek 

elszállításra! Kérjük a veszélyes hulladék leadására, vegyék 

igénybe hulladékudvarainkat! Hulladékudvarainkat 

Kiskunfélegyháza és Csongrád településen vehetik igénybe, 

valamint 2013. április 13.(szombat) de 8.00 órától 12.00 óráig a 

Polgármesteri Hivatal épületének hátsó kapuja előtt.  Kérjük a 

zsákok megtöltésénél, szíveskedjenek odafigyelni arra, hogy a 

zsákok kézi erővel mozgathatóak legyenek! A lomtalanítás 

során zöldhulladék és az egyéb módon kihelyezett hulladékok 

nem kerülnek elszállításra! 

Veszélyes és kommunális hulladékok kihelyezése szigorúan 

TILOS! 

 

BUGAC, BUGACPUSZTAHÁZA, ALSÓMONOSTOR 
 

A lomtalanításra kijelölt napok száma: 3 

 

 2013. április 10.  /szerda/ 
 

Bugac: Félegyházi út, Mikszáth Kálmán u., Bokor u., 

Nyár u., Nyírfa u., Akácfa u., Tél u., Tölgyfa u., 

Malomházi u., Buckasor, Tavasz u., Ősz u., Domb u., 

Mendel G. köz  

 

Alsómonostor: Rózsa u., Fenyő u. Nyárfa u., Orgona u. 

 

2013. április 11.  /csütörtök/ 
 

Bugac: Béke u., Vasút u., Bem József u., Temető dűlő, 

Rákóczi u., Árpád u., Kossuth L. u., Jakabi u., 

Orgoványi u., Cserény u., Kecskeméti u., Hunyadi János 

u., Víztorony u., Alkotmány u., Rövid u. Szabadság tér 
 

2013. április 12. /péntek/ 
 

Bugacpusztaháza: Csobolyó u., Terelősor u., Csikós u., 

Látófa u., Betyár u., Pásztor u., Számadó u. 

 

Bugac: Ady Endre u., Petőfi Sándor u., Bartók Béla u., 

Régi Templom u., Felszabadulás u. Kada Elek u., Dózsa 

György u. Móricz Zsigmond u. Buckasor  

VVEESSZZÉÉLLYYEESS  HHUULLLLAADDÉÉKKOOKK  GGYYŰŰJJTTÉÉSSEE!!  

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Bugac Nagyközségi és 

Bugacpusztaháza községi Önkormányzata veszélyes 

hulladékgyűjtési akciót szervez. 

A veszélyes hulladék gyűjtés során az alább felsorolt 

hulladékok gyűjtésére kerül sor: 

 Elektronikai hulladék 

 Festékes dobozok 

 Műanyag flakonok és műanyag edények 

 Műanyag származékok 

A begyűjtés helyszíne: Bugac, Béke u. 10. szám alatti 

Polgármesteri Hivatal épületének hátsó kapuja előtt a 

szállító képviselőjénél személyes átvétel mellett. 
 

A hulladékok elszállításának időpontja:  

2013. április 13.(szombat) de. 8.00 órától 12.00 óráig. 
 

SSZZÁÁMMAADDÁÁSS  AAZZ  ÜÜNNNNEEPPRRŐŐLL…………  

Nemzeti ünnepünkön március 15-én reggelre vastag hó 

borította be hazánkat, többek között Homokország 

fővárosát, szülőföldünket Bugacot is.  

A hóakadályok miatt a szabad téri rendezvények sorra 

elmaradtak. A mi Petőfink dacolva a mostoha idővel, a 

parkban  várta a felavatást, amit a tervek szerint el is 

végeztünk.  

Igaz néhány műsorszám kimaradt, de Lezsák Sándor 

képviselőnk, a Parlament alelnöke időben megérkezett és a 

Szózat hangjaira lehullott a lepel a bugaci Petőfi szoborról.  

Úgy gondolom ebben a nehéz gazdasági helyzetben büszkék 

lehetünk, hogy közadakozásból ezt a nem könnyű feladatot 

elvégeztük. Köszönjük önzetlenségét mindenkinek, aki 

segítette megvalósítani tervünket.  

Köszönetet mondunk: 

 Polgármester Úrnak és képviselőknek, hogy 

kezdeményezésünket anyagilag és erkölcsileg 

támogatták,   

 Mindenkinek a pénzadományért,  

        Újabb adományok érkeztek:  
Lezsák Sándortól,  

Temesvári Sándornétól,  

Hegedűs Istvántól 

Kovács Györgytől,  

Németh Attilánétól,  

 dr. Tarjányi Józsefnek a szobor elkészítésében 

nyújtott segítségért,  

 Tóth Mihály mérnök úrnak a helyszíni tervért,   

 Hunyadi László szobrászművésznek, aki eljött az 

avatásra a Székelyföldről,  

 Oroszi Tibor fülöpjakabi kőfaragó mesternek a 

szép posztamensért. 

 Gulyás Zoltán kőművesmesternek, aki  csapatával  

társadalmi  munkában elkészítette a 

díszburkolatot. 

 Polgármesteri Hivatal azon dolgozóinak és 

karbantartóinak, akik az előkészítésben, az avatás  

napi munkákban, szereplők vendéglátásában részt 

vettek, 

 Végül köszönet mindenkinek a szereplésért; 

iskolásoknak, felkészítő tanároknak, 

népdalkörnek, szavalóknak.  

Befejezésül pedig azt kívánom, hogy adjon az Úr Isten 

minden bugaci polgártársunknak jó termést, jó egészséget és 

szép boldog évet.  

Találkozunk 2014. március 15-én. Isten legyen velünk!

 Dr. Mészáros Gyula 



AAGGRRÁÁRRTTÁÁMMOOGGAATTÁÁSSOOKK  

A 2013 évi egységes kérelem beadása napokon belül 

elkezdődik. A beadási időszak kezdete előtt a következőkre 

hívnám fel az érintettek figyelmét: 

 Az egységes kérelem a már megszokott módon 

elektronikusan (saját ügyfélkapun vagy 

technikai közreműködő illetve 

meghatalmazott ügyfélkapuján) nyújtható be. 

Technikai közreműködőt, egységes kérelmet 

első alkalommal benyújtók, természetes 

személyek vagy 2012. évi egységes kérelmük 

alapján 50 hektárnál kisebb megállapított 

területtel rendelkező egyéb kérelmezők 

vehetnek igénybe. A meghatalmazást 

elektronikus úton történő benyújtása után postai 

úton vagy személyesen is be kell nyújtani a 

MVH-nak legkésőbb a kérelem beadást 

megelőzően öt nappal. A kérelem beadás csak a 

meghatalmazás nyilvántartásba vételét követően 

lehetséges. A technikai közreműködés, 

meghatalmazás elektronikus benyújtásához 

szükséges az (2009-ben átvett vagy a 

változtatott) MVH-s jelszó  

 A határidők terén nincs változás, azaz a 

szankciómentes beadás határideje május 15. és 

ez időpontig beadott kérelmeket a hónap végéig 

módosítani is lehet. E határnap utáni módosítás 

esetén az érintett mezőgazdasági parcella után 

járó támogatási összeg munkanaponkénti 1 

százalékos csökkentése mellett tárgyév június 9-

éig van lehetőség. Ugyanez a szankció kerül 

alkalmazásra az elkésett – május 15 utáni – 

benyújtásokra is. 

 A június 09-i határidő jogvesztő, utána már 

nem lehetséges a kérelmek beadása. 

 A fentiekben módosítás alatt a támogatási igény 

növelésére irányuló adatváltozás bejelentése 

értendő. A módosításnak nem minősülő 

adatváltozások – pontosítás, másodvetés, 

zöldtrágya lefogatás stb. – május 15-ét követően 

bármikor bejelenthetők. 

 Egységes kérelmet az érintett terület jogszerű 

földhasználója nyújthatja be és ezt az MVH 

jogosult vizsgálni. Jogszerű földhasználó: a 

földhasználati nyilvántartásba - amennyiben az 

egyes támogatási jogcímekre vonatkozó 

jogszabályok másként nem rendelkeznek - a 

tárgyév június 9-ei dátum szerinti állapotnak 

megfelelően földhasználóként bejegyzett ügyfél, 

vagy akinek földhasználati joga önhibáján kívüli 

okból nem került a földhasználati nyilvántartásba 

bejegyzésre és a földhasználati jogosultságát 

igazoló egyéb okirattal rendelkezik; 

 A kockázatközösségben tag igénylőnek (kötelező 

vagy önkéntes) a 2012 évben termelt növények 

össze területét és azok összes termésmennyiségét 

kötelezően meg kell adni. 

 A kérelem beadáshoz célszerű előkészíteni a 

földhasználati lapokat és a támogatási 

jogosultságokat megállapító határozatokat, mert a 

kérelemben feltüntetett adatok pontossága ezek 

alapján ellenőrizhető!! 

 Tekintettel a falugazdász hálózat átszervezésére 

és az internetes összeköttetés időnként 

tapasztalható bizonytalanságára mindenkinek 

javaslom, ne hagyják a határidőt megelőző 

napokra a kérelem beadását. Az időszak 

elején beadott kérelem szükséges módosítása, 

változtatása május 31-ig gond nélkül 

megoldható. 

 A nem saját ügyfélkapun benyújtott kérelmeket 

dokumentálni kell. A kinyomtatott KR 

dokumentum vagy összesítő kimutatás egy 

példányát a technikai 

közreműködő/meghatalmazott, másik példányát 

az ügyfél köteles megőrizni és azt az MVH 

felhívására bemutatni illetve a fellebbezéshez 

csatolni!! 

Az egységes kérelemhez közvetve kapcsolódik a 

földhasználati bejelentés vagy adatközlés bejelentésének 

kötelezettsége. Az adatközlés március végéig, míg a 

földhasználati bejelentés (módosítása folyamatban) április 

végéig teljesíthető bírság nélkül. 

A korábbi évek kérelmeinek kapcsán gyakran tapasztaljuk, 

hogy a használt földterületek művelési ágának változásai 

nem kerültek bejelentésre az ingatlan-nyilvántartás felé. 

Javaslom a természetbeni állapot és a nyilvántartás 

egyezőségének ellenőrzését és eltérés esetén annak 

megszüntetését. A változások kezelésénél vegyék 

figyelembe, hogy egyes esetekben a művelési ág 

megváltoztatásához hatósági engedély szükséges 

(ültetvények, erdőtelepítés természetvédelmi területek). Az 

ellenőrzés annál inkább is ajánlatos mivel az engedély 

és/vagy bejelentés hibáját többnyire súlyos bírságokkal 

„honorálja” az érintett szervezet. 

A nitrát területek kijelölésének felülvizsgálatát követően 

bővítésre kerülnek a nitrát-érzékenyterületek. 

Kiskunfélegyháza város és környező településein érintett 

MePAR fizikai blokkokat a Kormány rendelet melléklete 

teszi majd közzé. A módosító rendeletek tervezett 

hatálybalépésének időpontja szeptember 13, de a nitrát 

rendelet szigorú szabályait várhatóan csak 2014. szeptember 

1-től kell végrehajtani. Nagyon fontos lenne, hogy a 

magánszemélyek háztartási igényeit nem meghaladó 

mértékben állattartást végzők kivételével minden 

mezőgazdasági tevékenységet folytató ismerje meg a 

felkészülésre nyitva álló időszak alatt a betartandó 

szabályokat és készüljön fel azok betartására. A 

közelmúltban megküldött Gazdálkodói Kézikönyv 2013 –

ban részletesen megtalálhatók az előírások, mivel a nitrát 

rendelet része a kölcsönös megfeleltetésnek (JFGK 4), 

melynek betartását minden területalapú támogatást 

igénylőnél ellenőrizhetik. 

                                                                    Csányi György 

                                     kamarai tanácsadó 

                                            30/288-18-80      

                                              csanyigyorgy@agrarkamara.hu 

 

mailto:csanyigyorgy@agrarkamara.hu


BUGAC SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA 

ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA 

 

A településünkön már régóta megoldandó feladat a 

szennyvízcsatorna hálózat kiépítése. Mára egy sikeres 

pályázat eredményeként kézzelfoghatóvá vált a 

lehetőség, hogy megvalósítsuk ezt a nagyszabású és 

elengedhetetlenül fontos beruházást. 

Első lépésként lakossági fórumot tartottunk a 

közelmúltban, ahol részletes információt adtunk a 

projektről. 

Nagy örömünkre, hatalmas érdeklődés mellett zajlott 

le a fórum, de akik nem tudtak eljönni, azoknak az 

alábbiakban röviden összefoglaljuk az elhangzottakat. 

E jelentős fejlesztés az Európai Unió 1,26 milliárd 

forintos támogatásával valósulhat meg. Bugacon és 

Alsómonostoron kiépülhet végre a csatornahálózat és 

elkészülhet a szennyvíztisztító telep. 

Bugac Nagyközség Önkormányzatának sikerült a 

2010-ben kiírt pályázat lehetősége szerinti, maximális 

85 százalékos támogatást megszereznie, így jóval 

kisebb önrészt kell fizetniük a bugaci 

ingatlantulajdonosoknak, mint jó néhány más 

településen. A hasonló méretű Ugodon 270.000 Ft, 

Galgamácsán 230.000 Ft, illetve a környékbeli 

Kiskunfélegyházán 265.000 Ft, Szabadszálláson 

260.000 Ft, Tiszaalpáron 247.000 Ft hozzájárulást 

kell fizetniük a lakosoknak. Bugacon az 

ingatlanonkénti hozzájárulás összege 207.423 Ft. Aki 

nem tudja ezt az összeget a beruházás megkezdéséig, 

(nyár végéig) egyben befizetni, annak lehetősége van 

arra, hogy 60 havi részletben, havi 3459 Ft összeg 

befizetésével tegye meg ezt. Ehhez viziközmű 

társulatot kell alakítani,  és azon keresztül 

lakástakarék pénztári szerződést kell kötnie a 

Fundamentával. Ez a havi 3.459 Ft-os összeg 

tartalmazza a 2.640 Ft/hó Fundamenta Lakáskassza 

befizetést, az 569 Ft/hó viziközmű társulati hitel 

ingatlanonkénti havi kamatát, 150 Ft/hó banki 

számlavezetési díjat és 100 Ft/hó hozzájárulást a 

viziközmű társulat működéséhez. A megalakuló 

viziközmű társulat által igénybe vehető támogatások 

révén a mintegy 1.896 Ft-os havi kamat 70 %-os 

állami támogatással csökken 569 Ft-ra. A Fundamenta 

számlára 60 hónapon át befizetett havi 2.640 Ft (2.640 

Ft x 60 hó= 158.400 Ft) kiegészítve a 30 %-os állami 

támogatással és a Fundamenta által jóváírt 3 %-os 

betéti kamattal adja az önerő teljes összegét. 

A kivitelezés várhatóan ősszel indul. Összesen 21 km 

(21 098 fm) gerincvezeték, 12 km (12 808 fm) bekötő 

vezeték és 6 km (6 674 fm) nyomóvezeték épül majd 

meg Bugacon és Alsómonostoron. 1110 ingatlanhoz 

juttatjuk el a csatornát. A pályázati támogatás 

nagyságát csökkentette volna a ritkán lakott utcák 

pályázatba történő bevonása. Ezért az első ütemből az 

alábbi utcák maradnak ki : Nyírfa, Akácfa, Tölgyfa, 

Malomházi út, Tél, Tavasz, Nyár, Ősz.  

A csatornahálózat fejlesztés mellett szennyvíztisztító 

telepet is építünk.  

 

A projekt fő célja, hogy a bugaciak komfortérzete, 

életminősége javuljon, az ingatlanok értéke 

növekedjen. A csatornahálózat kiépítése hozzájárul 

ahhoz is, hogy megóvjuk a környezetünket, valamint 

vonzóbbá tegyük a falunkat a lakásépítők, a 

befektetők és a turisták számára, versenyképesebbé 

tegyük a már működő helyi vállalkozásokat. 

Ahogy már említettük 1,26 milliárd forint támogatást 

nyertünk, ami azt jelenti, hogy ingatlanonként 1,173 

millió forint támogatás érkezik. Ehhez kell 

hozzátennünk érdekeltségenként 207.423 Ft-ot. Így az 

ingatlanonkénti fejlesztési összeg: 1,380 millió forint.  

Az idősebb bugaciak között még bizonyára vannak 

olyanok, akik emlékeznek arra, amikor a villanyt, a 

gázt, a telefont vagy a vizet vezették be,  utat építettek 

sok-sok munkával a faluba. A fiataloknak ezek már 

természetes dolgok, amiket örökbe kaptunk 

elődeinktől. Most elérkeztünk az utolsó 

infrastrukturális fejlesztéshez, amit meg kell 

építenünk a falu jövője, a mi életünk és az utódaink 

életének javítása érdekében. 

Ahhoz azonban, hogy a szennyvíz projekt 

megvalósítása elinduljon, szükség van arra, hogy a 

bugaci és alsómonostori ingatlan tulajdonosok                 

66 %+1 ingatlan írásban kinyilvánítsa részvételi 

szándékát és viziközmű társulatot alakítson. 

Az ehhez szükséges aláírásokat április végéig az 

alábbi személyek gyűjtik: 

 

Antalné Balogh Orsolya, Tel. : 70/453-9554 

Csontos Mariann, Szociális Szolg. Központban 

(Idősek Otthona), Tel. : 76/312-512, 70/453-7898 

Egriné Kovács Judit Védőnői Szolgálat  

Tel.: 76/372-549, 30/405-1065 

Endre Gábor alpolgármester, Tel.: 70/619-9121 

Gulyásné Rózsa Monostor Pálma Presszó,  

Tel.: 70/453-9245 

Kiss József,  Tel. :70/453-9180    

Némedi Varga Klára  Polgármesteri Hivatal,  

Tel.: 76/575-100 

Szabó László polgármester Tel.: 70/453-7805.  

Szemerédy Ferencné Tel. : 76/372-620 

Tóth Mihály Polgármesteri Hivatal  

Tel.: 70/383-6456 

A Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási 

napokon, (hétfő, kedd, szerda, péntek) 

ügyfélfogadási időben, valamint hétfőn, kedden és 

szerdán meghosszabbított nyitva tartással, 18 óráig 

jelezhetik részvételi szándékukat. 

Továbbá várjuk Önöket a Polgármesteri Hivatalban, 

ha bármilyen kérdésük van a csatornázással, a 

viziközmű társulat alakításával, a lakástakarék 

pénztárral kapcsolatban! 

A fentiekkel kapcsolatban Alsómonostoron 

lakossági fórumot tartunk a Pálma Presszóban, 

2013. április 10.-én szerdán 18 órától. 

Bugacon 2013. április 17.-én szerdán 18 órától 

kerül a következő lakossági fórum megtartásra a 

Művelődési Házban. 

Szabó László 


