
TISZTELT BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI 

LAKOSOK! 

 

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2014. 
A helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek 2014. október 12. napján tartandó 

választásával összefüggésben a Helyi Választási 

Bizottság a szavazólapok adattartalmát az 

alábbiak szerint jóváhagyta: 

BUGAC 

 településen a polgármesteri szavazólap 

adattartalma: 

 Szabó Péter   független jelölt 

 Mihály József  független jelölt 

 Hegedűs Béla  független jelölt 

 Fehér Róbert  független jelölt 

 Szabó László  független jelölt 
 

A helyi önkormányzati képviselői szavazólap 

adattartalma: 
 Szatmári István  független jelölt 

 Mihály József  független jelölt 

 Szabó László   független jelölt 

 Farkasné Plattner Éva független jelölt 

 Androvicz János  független jelölt 

 Tóth György   független jelölt 

 Bozorádi Mihály  független jelölt 

 Szabó Péter   független jelölt 

 Kun-Szabó Ferenc  független jelölt 

 Maráczi Fruzsina Hedvig független jelölt 

 Kovács Sándorné  független jelölt 

 Kiss József Adorján  független jelölt 

 Szabó Csilla   független jelölt 

 dr. Szabó Gyula  független jelölt 

 Varga Mihály  JOBBIK   

 Börcsök Erzsébet   független jelölt 

 Fehér Róbert  független jelölt 

 Petrovics István  független jelölt 

 Hajagos Judit Gyöngyi független jelölt 

 Endre Gábor  független jelölt 

 Kovácsné Kiss Éva  független jelölt 

 Csitári Tibor   független jelölt 
 

Heródekné Szász Ágota 

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 
2014. szeptember 

BUGACPUSZTAHÁZA  

 

településen a polgármesteri szavazólap adattartalma:  
 

Kerekes László Zoltán 
független jelölt 

 

A helyi önkormányzati képviselői szavazólap 

adattartalma: 
 

 Szécsényi Nikolett  független jelölt 

 Szász István   független jelölt 

 Bognár Mihály  független jelölt 

 Kovács György   független jelölt 

 Horváth  Mária  független jelölt 

 Válik Dorina   független jelölt 

 Berczeli István  független jelölt 

 Gulyás Imre   független jelölt 

 Kocsis Ferenc  független jelölt 

 Lajos Szabina  független jelölt 

 Néma  Attila   független jelölt 

 Csík  Attila   független jelölt 

 Kerekes László Zoltán független jelölt 
  

                                Heródekné Szász Ágota        

 

BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
JELÖLT BEMUTATKOZÓ  

VÁLASZTÁSI GYŰLÉST 
tart, melyre 

 

 TISZTELETTEL MEGHÍV 

 minden választópolgárt  

2014. október 6-án /hétfőn/ 

18.00 órára 
a 

KÖZSÉGI MŰVELŐDÉSI HÁZBA 

   

A választási gyűlésen lehetőséget biztosítanak a 

település polgármester- és képviselő-jelöltjeinek a 

bemutatkozásra. 

Hívjuk, várjuk a választókat és jelölteket! 

Szabó László 

 

 

  XX. évf. 10. sz. 



CSATORNABERUHÁZÁS 

2014. szeptember 2-án megalakult a Bugaci 

Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat, mely 

lebonyolítja és felügyeli a beruházást. 

Megalakítása azért is fontos volt, mert így azok a 

csatornázásban érintett ingatlantulajdonosok, akik 

nem egy összegben fizetik meg a hozzájárulást, 

jogosultak lesznek állami támogatású LTP 

megtakarítási szerződést kötni.  

Megválasztásra került a társulat vezetősége. A 3 

fős Intéző Bizottság tagjai: Szabó László, Tóth 

Mihály és Kiss József Adorján tagok.  

A szintén 3 főből álló Ellenőrző Bizottság tagjai: 

Endre Gábor, Antal Istvánné, Egriné Kovács 

Judit. 

A társulat megalakítására azért most került sor, 

mert újabb nyertes pályázatnak köszönhetően a 

következőképpen csökkent a lakossági önerő: Az 

eredetileg 207.000 Ft-os lakossági önerő 70.000 

Ft-ra csökkent, ami összességében mintegy 150 

Millió Ft plusz állami támogatást jelent. Így 

ingatlanonként 137.500 Ft marad a családi 

kasszában. 

A hozzájárulást kétféleképpen lehet megfizetni. 

1. Az egyösszegű fizetést választóknak: A 70 ezer 

Ft-os hozzájárulást egy összegben 2014. november 

30-ig lehet megfizetni a Bugaci Csatornamű 

Beruházó Víziközmű Társulat, Fókusz 

Takarékszövetkezetnél vezetett: 51700076-

10024436 számú számlájára. Ebben az esetben a 

hálózat elkészülte után a tulajdonos önmaga 

gondoskodik a bekötésről az ingatlanra beálló 

csonk és az emésztőbe futó cső között. Az 

egyösszegű befizetéseket 2014. szeptember 22-től 

2014. november 30-ig, nyitvatartási időben tehetik 

meg a Fókusz Takarékszövetkezetben. (Agrár 

Iroda) 

2. A részletfizetést választóknak: egy egyszeri 

2.500 forintos számlanyitási díjat kell fizetni, majd 

45 hónapig 1.940 Ft havidíjat törleszteni, mely 

összesen 89.800 Ft. A futamidő végén 

rendelkezésre álló megtakarítást, a társulatra kell 

engedményezni, ezért a társulat az ingatlanon 

belüli bekötést is megépíti                (anyagostul, 

munkadíjastul). Így semmi további költség nem 

terheli majd a tulajdonost a rákötés kapcsán. 

Ezeket a megtakarítási szerződéseket napközben 

az Agrár Irodában tudják megkötni szeptember 

22-től november 30-ig hétfőtől-péntekig 9.00 

órától 19 óráig - gondolva azokra is, akiknek 

napközben nem megoldható a szerződéskötés -. Az 

alsómonostori lakosok is tudnak majd helyben  

LTP szerződést kötni, melynek helyéről és 

időpontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást. 

Az OTP LTP szerződést kötők az 1.940 Ft-os havi 

díjat a későbbiekben díjmentesen befizethetik a 

Fókusz Takarékszövetkezetnél.             

Az alapkő letételére szeptember 25-én kerül sor, az 

építkezés szeptember végén, október elején indul. 

A munkálatok megkezdése előtt a kivitelező 

képviselői minden ingatlantulajdonost fel fognak 

keresni, hogy egyeztessenek a telekhatáron belülre 

kerülő bekötő csonk helyéről. 

Az ingatlanokban, az utcafronton keletkező 

változások visszaállítása a kivitelező feladata.  

Jó hír, hogy a Béke utcát kivéve mindenhol az 

útpadkában kerül lefektetésre a fővezeték és 

fúrással viszik át a vezetéket az utca egyik 

oldaláról a túl oldalra, kivéve azt a pár helyet, ahol 

a gázvezeték feltárása miatt egyébként is fel kell 

bontani az aszfaltot. Tehát nem bontják fel a köves 

mellékutcákat a kivitelezők. 

Az építési munkákat szeretnénk a lehető 

legrövidebb idő alatt befejezni, várhatóan jövő év 

nyarára. A munkálatok idejére ezúton is kérjük 

türelmüket, megértésüket és együttműködésüket. 

Ha bármilyen probléma merül fel, kérjük  jelezzék 

a hivatalban, vagy a Bugaci Csatornamű Beruházó 

Víziközmű Társulat bármely tagjánál. Minél 

korábban tudomásunkra jut az Önök igénye, 

észrevétele, annál hamarabb találhatunk rá 

megoldást. Ha bármilyen további kérdése van a 

Bugaci Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat 

indulásával kapcsolatban, érdeklődjön az 

önkormányzati hivatalban vagy nézze meg 

információkat a bugac.hu honlapon. 

                                                 Szabó László 

                         KÖSZÖNET…. 
Szeretnénk itt is megköszönni a KURULTAJ 

rendezvényhez nyújtott önkéntes segítséget, a bugaci 

önkéntes tűzoltóknak, polgárőröknek, a háttér 

infrastruktúrát kiépítő, a szállításban segítők, és 

ügyeletben lévő szakembereknek. A munkát az 

önkénteseknek, az önkormányzat karbantartó 

brigádjának, a közmunkásoknak a pénteki fogadás 

főzőinek, a szükséges alapanyagok felajánlóinak, 

fellépőinek, segítőinek, a hivatali kollégáknak, a 

tanyagondnoknak és a falugondnoknak, a kézműves és 

játszóudvarban dolgozóknak, a parkolójegyek 

árusítóinak és koordinálóinak, a hangosítóknak, a vásár 

szervezésében részt vállalóknak, a középiskolás 

önkénteseknek. Köszönjük Pálmonostora, Petőfiszállás, 

Kunszállás, Bócsa önkormányzatainak, valamint 

mindenkinek, aki felajánlásával járult hozzá a 

rendezvény sikeréhez. A bugaci emberek önkéntes 

segítségét kívánja megköszönni a Magyar Turán 

Alapítvány azzal, hogy a Művelődési Ház udvarán 

felépíti a falukemencéjét, amely évekkel ezelőtt 

igényként felmerült, s amelynek működéséhez a 

Nagycsaládosok Egyesülete már eszközöket is nyert 

pályázati forrásból. A fedett épület építési munkái 

elkezdődtek, a faanyagokat már gyalulják, a 

kemenceépítő pedig októberre vállalta a kemence 

megépítését. Még egyszer köszönet érte minden, a 

rendezvényt segítő és támogató embernek! Nekik 

köszönhetjük, hogy ez megvalósul! 

                                                            Szabó László 

http://bugac.hu/


Kitüntetettek  2014. 
Bugac Nagyközségi és Bugacpusztaháza Községi 

Önkormányzat az Államalapítás évfordulójára ünnepségét 

2014. augusztus 20-án tartotta a Szent István Parkban. Az 

eseményen sor került ünnepi megemlékezésre, az Új kenyér 

áldására, a „Bugac Díszpolgára” és a „Bugac Községért” 

kitüntető cím átadására. 

 

 „Bugac Díszpolgára” kitüntető címben 

részesült: 
 

SZEMERÉDY FERENCNÉ 
(vasokleveles pedagógus) 

 a bugaci gyermekek nevelésében végzett munkájáért,  a 

közösségi életben betöltött szerepéért, a Nyugdíjas Klub 

több mint 4 évtizedes vezetéséért. 
 

ENDRE IMRE 
(nyugdíjas polgármester)  

a bugaciak érdekében végzett lelkiismeretes, önzetlen 

munkájáért, a közösségi életben betöltött szerepéért. 
 

 „Bugac Községért” kitüntető címben 

részesült: 
 

BÖRCSÖK ERZSÉBET 
a helyi civilszervezetek, kiemelten a Bugaci  

Nagycsaládosok  Egyesülete és a Bugaci Nyugdíjas Klub 

részére nyújtott támogatásáért. 
 

  SZATMÁRINÉ SÁNDOR OLGA 
(ÁMK megbízott intézményvezető) 

a  több mint 4 évtizedes óvodai oktató-nevelő munkájáért. 
 

 „Bugac Nagyközség Polgármestere” 

kitüntető díjban részesült: 
 

KUN-SZABÓ FERENC 
Bugacon működő civil szervezetek működése érdekében 

hosszú éveken át végzett sok-sok önkéntes munkájáért, a 

községi szintű lovas versenyek rendezéséhez  nyújtott 

támogatásáért.  
 

Gratulálunk, s további  sok sikert kívánunk!  

                                                        Szabó László 

     
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

BUGACPUSZTAHÁZA 

 

JELÖLT BEMUTATKOZÓ  

VÁLASZTÁSI GYŰLÉST  
tart, melyre 

 TISZTELETTEL MEGHÍVJA  

a választópolgárokat  

2014. október 7-én /kedden/ 18.00 órára 

az 

IKSZT ÉPÜLETBEN 

(Bugacpusztaháza, Számadó u. 28.) 

   
A választási gyűlésen lehetőséget biztosítanak a település 

polgármester- és képviselő-jelöltjeinek a bemutatkozásra. 

Hívjuk, várjuk a választókat és jelölteket! 

Kedves Testvérek, Olvasók! 
Augusztus 24.-én volt a templomunk búcsú 

ünnepe. Köszönöm, hogy sokan eljöttek és széppé tették az 

ünnepet. Köszönöm a Bugaci Gitár Együttes szolgálatát – 

koncertjét, a Hivatal segítőinek munkáját a 

tereprendezésben (padok, sátor, fűnyírás). Köszönöm a sok 

segítő kéz szorgos munkáját. Így együtt, azt hiszem egy 

szép közösségi ünneppé vált ez az alkalom. 

Köszönet a sok adományért, ami a templom 

felújításra érkezett. Remélem, mindannyiunk 

megelégedésére szolgál a templomunk és környékének 

szépülése. A felújítási munkálatok még nem fejeződtek be. 

A padok, rácsok, oltárok, kerítés felújítása még hátra van. 

Aki teheti, adományaival segítse Egyházközségünk 

szépülését! 

Viszont nem csak testi, hanem lelki templomot is 

építünk. Megkezdődtek a hittan órák az iskolában. Azon 

gyermekek, fiatalok, felnőttek, akik még nem részesültek 

valamely szentségben (keresztség, gyónás, áldozás, 

bérmálás) azok számára a plébánián a felkészüléshez külön 

csoportok indulnak. Persze a felnőtt, család, és ima 

csoportjainkba is szeretettel várjuk a Testvéreket! 

Néhány kiemelt alkalmunkra is hívunk 

Mindenkit: Szept. 27. – Ismerjük meg Egyházmegyénket 

kirándulás Kiskőrös – Solt – Kunszentmiklós – 

Szabadszállás, Okt. 5. 8.00 – Termény hálaadási és Idősek 

miséje, Okt. 19. 8.00 – Jubiláns házasok miséje, Okt. 26. 

8.00 – Elsőáldozás Isten áldjon Mindenkit! 

Norbi atya 

 

MEGKEZDŐDÖTT AZ ÚJ TANÉV 

 

 A 2014. aug. 29-ei ünnepélyes tanévnyitót követően 

szeptember 1-jén becsengettek és kezdetét vette a tanév. Új 

tanárok érkeztek tantestületünkbe. Szabóné Kanyó Renáta 

visszatért közénk GYED-ről. Megyeri Zsolt tanítja a 

földrajzot, történelmet. Pekáry Andrea ének-zenét oktat, 

Vikor Csabáné angolt, míg Horváth Józsefné  a kémia 

oktatását végzi majd. Újdonságként kell megemlítenünk, 

hogy a tankerület és az önkormányzat együttműködésének 

köszönhetően a 3.osztályosoknál  bevezetésre kerül a lovas 

kultúra - oktatás, melyet Pelyva Imre végez.  Endre Gábor 

lesz a kísérőtanár. 

A felsőtagozaton minden évfolyamon megvalósul a 

csoportbontás, és két nyelv oktatása, amelyet 

önkormányzatunk biztosít az oktatás megfelelő színvonala 

érdekében.  

Szeptember közepétől indulnak szakköreink, melyek a 

következők: kerámia, tűzzománc, néptánc, foci, sakk, 

tömegsport, tánc és dráma, fotó. Reméljük,mindenki  

megtalálja majd a neki kedvére valót. 

Köszönjük az SZK. vezetőségének, hogy folyamatosan 

odafigyelnek gyermekeinkre. A közeljövőben nekik 

köszönhetően új játékokkal gyarapodik a nagyon szép 

iskolaudvar, továbbá a felsősök fedett ülőkéket kapnak. 

Szeretnénk Önöknek megköszönni, hogy adójuk 1%-

átazóvoda- iskola alapítványának ajánlották fel, amely 

ezévben 374336Ft –ot eredményezett. 

Mindig arra törekszünk, hogy gyermekeik érdekeit szem 

előtt tartva okos,értelmes dolgokra fordítsunk a befolyt 

összegből. 

Fodor Béláné   Kiri Sándorné 
igazgatóhelyettes                          igazgató 



TUDJA-E,HOGY….?  

- Bugac-Alsómonostoron, október 18-án kerül 

megrendezésre a már hagyományos "Monostori 

Szüreti Mulatság". Figyeljék a később megjelenő 

részletes programokat! A rendezők színes 

felvonulással, kulturális programmal, finom 

vacsorával és jó hangulattal várják a vendégeket. 

- Önkormányzatunk aug. 21-én, több hetes 

előkészítés után, elkészítette és benyújtotta 

pályázatát egy, a megújuló energiák hasznosítására 

megjelent kiírásra. Pályázatunk célja, hogy 

napelemeket szereljünk intézményeinkre. Sikeres 

pályázat esetén a hivatalra, a szociális szolgáltató 

épületére, a művelődési házra, a könyvtárra és az 

óvoda épületére összesen 36,5 KW teljesítményű 

napelem rendszer kerül kiépítésre. A projekt teljes 

költsége   mintegy bruttó 29 Millió Ft. 

Megvalósulása esetén ezekben az intézményekben 

0 Ft lesz a villanyszámla. 

- Szeptember 20-án a Szüreti Mulatság keretében, 

átadásra kerül a Művelődési Ház udvarán, a Bugaci 

Futóhomok Ifjúsági Egyesület által pályázati 

forrásból megépített kerékpárkölcsönző. Az 

átadást követően a Művelődési Házban 

nyitvatartási időben  bérelni lehet 20 db kerékpárt 

és  5 gyermekülést. A kölcsönzés részleteiről és az 

árakról is ott kapnak tájékoztatást. 

- Augusztus 27-én rendkívüli testületi ülésen 

megtörtént a helyi választási bizottság tagjainak 

kiválasztása: Banó Szabó András, Fodor 

Szabolcsné, Korom Mihályné, póttagjai: Kovács 

Sándorné, Palotás István. 

- A rendkívüli ülésen döntés született arról is, hogy 

kérvényét támogatva, annak megfelelően a testület 

100.000,-Ft-tal segíti a bugaci Varga Klára (Női 

Nemzetközi sakk mester), Junior 

Világbajnokságon való részvételét, amit Indiában 

Pune városában rendeznek majd októberben. 

- Szintén döntött a testület arról, hogy előzetes 

megvalósíthatósági tanulmánytervet készíttet 

Bugac Komplex Fejlesztésére. A fejlesztés a 

település határában feltárásra került 

Aranymonostorra és annak széleskörű 

hasznosítására épül, kiegészítve egy történeti 

régészeti emlékparkkal, amely a hun és avar kort 

mutatja be, valamint olyan települési 

infrastrukturális fejlesztéseket is tartalmaz, 

amelyek várhatóan csak egy komplex, nagy projekt 

keretében pályázhatók. A tanulmány költsége nettó 

4,4 Milló Ft, amely előkészítési költségként 

visszaigényelhető lesz majd a sikeres pályázat 

esetén. A tanulmány elkészítése azért vált 

szükségessé, mert Bács-Kiskun megye kiemelt, 

nevesített projektnek nyilvánította a 2014-2020-as  

megyei fejlesztési tervében a bugaci 

Aranymonostor-projektet. 

Ez a kiemelt beruházás pályázati lehetőségek 

segítségével több milliárdos fejlesztést jelenthet 

településünknek. 

- Elindult az iskolai gyermekfoci, melyet a Bugac 

KSE TAO pályázatából finanszíroz. Továbbra is 

várjuk olyan cégek jelentkezését, akik Társasági 

Adó befizetésük terhére a jogszabályok szerint 

támogatnák az egyesület működését. Tholt János 

edző vezetésével, szeptember 13-án már részt is 

vett első versenyén a 11 év alatti fiúk csapata. 5 

csapat: Ágasegyháza, Izsák, Orgovány, 

Szabadszállás és Bugac versenyében 2. helyet 

értek el Szabadszállás mögött, 3 győzelemmel és 1 

vereséggel.   Gratulálunk! 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Rigó József ÁMK Napközi Otthonos Óvoda  

(6114 Bugac, Béke u. 13.)  pályázatot hirdet 

óvodai dajka munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű – próbaidő kikötésével 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

Óvodában dajkai feladatok ellátása 

Pályázati feltételek: 

- dajka végzettség 

- magyar állampolgárság, büntetlen előélet,   

- cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 

igazolások: 

- önéletrajz, 

- iskolai végzettséget igazoló dokumentum, 

- erkölcsi bizonyítvány. 

Bérezés: a közalkalmazotti bértábla szerint. 

A munkakör betölthetőségének ideje: 

2014. október 17. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

2014. október 3. 

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton (6114 Bugac, Béke u. 13.) vagy 

személyesen az intézményvezetőnél. 
Kovács Sándorné 

mb. ÁMK vezető 
 

IX. SAKK-MATT 

a bugaci SAKK-KLUB versenye 
 

2014. szeptember 26.  

/PÉNTEK/  16 óra 

Helyszín:  

Rigó József ÁMK Művelődési Háza  

Bugac, Béke u. 27. 

Mindenkit szeretettel várunk! 



 

 

 

MEGHÍVÓ 
 

 

 

A Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Szociális Szolgáltató Központ munkatársai  

szeretettel meghívnak minden kedves Ünnepeltet és érdeklődőt  

az Idősek Világnapja,  

valamint a bugaci idősek nappali ellátása, napközi otthona alapításának 30. évfordulója  

alkalmából rendezett ünnepségre,  

 

2014. október 01-én,  (szerdán) 14:30 órától 

a Művelődési Házba.  

 

Az ünnepi programot megnyitják, és az időseket köszöntik Szabó László és Kovács György 

polgármester urak. 

 

Szabóné Tholt Terézia, mint Alapító Tag, és Endre Imre akkori tanácselnök, Bugac Díszpolgára, 

Szabó László polgármesterrel beszélgetve visszatekintenek    

a bugaci idősek nappali ellátásának alapítására, napközi otthon 30 éves történetére,  

az alapítás 30. évfordulója alkalmából.  

 

Az idősek nappali ellátásában, napközi otthonában egykor dolgozó, és onnan nyugdíjba vonult 

kollegákat köszöntjük, és megemlékezünk azokról, akik már nem lehetnek közöttünk.  

 

Ünnepi kulturális műsorral köszönti az időseket: 

 Varga Mihály mesemondó,  

a Rigó József ÁMK óvodásai,  

a Rigó József ÁMK Általános Iskola diákjai,  

a Kálmán Lajos Népdalkör és Citerazenekar, 

valamint a Nyugdíjas Klub.  

 

A program zárásaként a vendégeket, a megjelenteket szeretettel várjuk  

az ünnepi torta felszeletelésére és fogyasztására.  melyet a MISI SÜTI CUKRÁSZDA ajánlott fel.  

 

Ugyanezen a napon, 12:30 órától 

a kisteremben folyamatosan: 

 

ingyenes egészségvédelmi szűrővizsgálatot (vérnyomás, testzsír százalék, 

 testtömeg index) végez, életmód tanácsadást nyújt a  

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

Egészségfejlesztési Osztálya.  

 

 

Október 05-én, (vasárnap) 8:00 órától 

a bugaci Szent István Római Katolikus Templomban: 

 

szeretettel várunk minden Testvért, az Idősekért felajánlott szentmisére. 

 

Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal               Szociális Szolgáltató Központ  
 



 

 


