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LLaakkáássccééllúú  ttáámmooggaattááss  
 
Bugac Nagyközségi Önkormányzat  és Bugacpusztaháza 

Községi Önkormányzat Szociális Bizottsága a 2014. októberi 

ülésén döntött a lakásépítési, lakásvásárlási és egyéb 

lakásépítési munkálatok végzése céljára adható támogatásra 

benyújtott kérelmekről. 

Ebben az évben   9 kérelem felelt meg  a támogatás 

megállapításhoz szükséges helyi rendeletnek.  Igy a 

bizottságok a költségvetésben biztosított  500.000 Ft összeget 

osztották  szét.  

Seregélyné Fekete Ibolya 

 
 

BURSA HUNGARICA 
 

Bugac és Bugacpusztaháza Községek 

Önkormányzatai csatlakoztak a 

 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíj pályázati rendszeréhez. 
 

Tájékoztatjuk a felsőfokú tanulmányokat folytató, Bugac 

és Bugacpusztaháza községben bejelentett lakóhellyel 

rendelkező hallgatókat, hogy pályázatukat  
 

2014. november 07. napjáig 
 

nyújthatják be. A pályázattal kapcsolatban  információ a 

szociális ügyintézőnél kérhető, vagy a www. bugac. hu 

honlapon található. 
Bugac és Bugacpusztaháza  
Községek Önkormányzata 

Polgármesteri Hírlevél 
Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal  

6114 Bugac, Béke u. 10. 

Tel. 76/575-100,  575-106 

 

 

 

 

 

Felelős kiadó: Szabó László 

Készült: 1400 pld-ban 

2014. október 
 

  

PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  FFEELLHHÍÍVVÁÁSS  
 

Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó 

Társulása pályázatot hirdet a Szociális 

Szolgáltató Központ vezetői álláshelyére. 

 

A munkakörbe tartozó, illetve vezetői megbízással 

járó lényeges feladatok: intézmény vezetése, 

családsegítés, szociális (étkeztetés, házi 

segítségnyújtás, idősek nappali ellátása) és 

gyermekjóléti feladatok szervezése, koordinálása, 

valamint a nappali  ellátás vezetői feladatainak 

ellátása. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

2014. december 1. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

2014. november 07. 

A pályázat elbírálásának határideje:  

2014. november 20. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

KSZK honlap, www.bugac.hu 

 

BBÉÉRREELLHHEETTŐŐ  ÜÜZZLLEETTHHEELLYYIISSÉÉGG!!  

 

Bugac Nagyközségi és Bugacpusztaháza Községi 

Önkormányzat  Társult Képviselő-testülete bérlet 

útján kívánja továbbhasznosítani a Bugac, 

Szabadság tér 4/B/II. sz. alatti un.   

„ Szolgáltató Iroda” helyiségeit. 

  

 Az ingatlan megtekinthető 2014. október 31-ig 

/Tóth  Mihállyal egyeztetve: 06/575-100/106, 

06/70/3836456-os telefonszámon./. 

 Az érdeklődők 2014. október 31-ig adhatják be 

ajánlatukat a Hivatal Jegyzőjének, - zárt 

borítékban -, melyet a Társult Képviselő-testület 

bont fel és bírál el.  

 Az ajánlatnak tartalmaznia kell a bérleti 

jogviszony kezdetét, a havi bérleti díjat és az 

üzleti tevékenység leírását.  

 A Társult Képviselő-testület elsősorban helyi 

vállalkozók jelentkezését várja.  
Szabó László 

 

 

XX. évf. 11. sz. 

http://www.bugac.hu/


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

A Szociális Szolgáltató Központ  6114 Bugac, Béke u. 4.  

(Tel: 76/372-512  e-mail: szocszolgkp@bugac.hu)  

pályázatot hirdet családsegítés, családsegítő munkakör 

betöltésére.  

Követelmények:  

- 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3.mell. 5. pont szerinti 

felsőfokú képesítés, 

-  büntetlen előélet,  

- cselekvőképesség, 

- magas fokú empátia és kommunikációs készség. 

Előnyt jelent:  

- 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. mell. II. rész  I/1. 

pontjában szereplő felsőfokú képesítés, 

- gyermekvédelem és szociális  ellátás területén szerzett 3 

év szakmai tapasztalat, 

- számítógép felhasználói ismeretek - Word, Excel 

használat  

Közalkalmazotti jogviszony az 1992. évi XXXIII. 

törvény  alapján     

A munkaviszony határozatlan idejű, 90 napos próbaidő 

mellett. 

Bérezés: a közalkalmazotti bértábla szerint.  

Jogviszony kezdete: 2014. november 3. 

A pályázat benyújtásának módja és ideje: írásban, 

önéletrajz és iskolai végzettséget bizonyító okiratok 

másolatával 2014. október 17–ig. 

A pályázat benyújtásának helye: Szociális Szolgáltató 

Központ  6114 Bugac, Béke u. 4.   

Bugaci Tanyaszínház  

bemutatja: 

Heltai Jenő: 

  
CÍMŰ BOHÓZATÁT 

EGY FELVONÁSBAN 
2014. október 19-én 17  órakor 

BUGACPUSZTAHÁZÁN 
 /IKSZT ÉPÜLETE/ 

 
                                          AAKKIIRREE  NNAAGGYYOONN  

                                                                                                                BBÜÜSSZZKKÉÉKK      VVAAGGYYUUNNKK!!  

  
    VARGA KLÁRA JUNIOR 

SAKK- VILÁGBAJNOKSÁGON   

                                                                   KÉPVISELI HAZÁNKAT 
                   Indiában, Pune városában,  

amelyen két játékos és egy kísérő 

szülő képviseli hazánkat. A világbajnokságon 46 ország 215 
játékosa vesz részt. A versennyel kapcsolatos összes információ 

megtalálható a következő honlapon:  

                    http://www.worldjuniorchess2014.com/  
 

 

ÓVODAI BÁLI BEHARANGOZÓ! 
     
Az óvodai Jótékonysági Bál 2014. november 15.-én kerül 

megrendezésre a Szülői Közösség szervezésében. Ezúton is 
szeretnénk megköszönni az eddigi segítségeket, támogatásokat, 

melyekre a továbbiakban is számítunk.  Részletes programot a 

következő hírlevélben és a www.bugac.hu oldalon lehet majd 
megtalálni hamarosan. 

                                   Kovács Sándorné 

                                  óvodavezető 

TESTÜLETI MUNKA 
Döntöttünk arról 

-       hogy elfogadja a 2014 évi költségvetés I. félévi 

végrehajtását 

-       hogy az év hátralévő 3 hónapjában 150.000,-Ft-tal 

támogatja a pszichológus alkalmazását oktatási 

intézményeinkben 

-       hogy 25.000,-Ft-tal támogatja az internet 

osztálytermekbe történő bevezetését 

-       hogy a Kossuth L. utcai szolgálati lakások korábbi 

bérlőinek egy évvel meghosszabbítja bérleti jogviszonyát 

-       hogy az elmúlt évekhez hasonlóan, pályázunk - 

maximális, 560 köbméter- kemény szociális tűzifára. 

Felvállaljuk az önerőt és a szállítási költséget, hogy a 

kérelmezőknek ingyenesen tudjuk a tűzifát biztosítani. 

-       hogy benyújtjuk pályázatunkat, 104 Millió Ft 

támogatásra az általános iskola emeletes szárnyának és az 

iskola hő központjának energetikai felújítására 

-       hogy 300.000,-Ft-tal támogatjuk a református imaház 

felújítását.                                                      Szabó László 
 

VÁLASZTÁSI TUDNIVALÓK 

2014. október 12-én, most vasárnap helyi önkormányzati 

képviselő és polgármester választás kerül lebonyolításra 

Magyarországon, így Bugacon és Bugacpusztaházán is. 

Levélben minden választásra jogosult lakos kapott 

tájékoztatást arról, hogy melyik szavazóhelységben tudja 

leadni szavazatát. A szavazáshoz mindenkinek magával kell 

hozni a személyes okmányait, lakcímkártyáját. 

Szavazni három szavazólapon kell, a képviselők személyére, 

a polgármester személyére és a megyei közgyűlés 

összetételére, ezek a szavazólapok külön-külön kerülnek 

feldolgozásra és értékelésre. A szavazat csak akkor érvényes. 

ha X vagy + jelet tesznek. Bugacon maximum 6 

képviselőjelölt nevét jelölhetik meg. Ez azt jelenti, hogy 

kevesebb jelölés esetén is érvényes a szavazat, de ha többet 

jelölnek meg, akkor a képviselőjelöltekre leadott szavazatuk 

érvénytelen, elveszik. Bugacpusztaházán maximum 4 

képviselőjelölt nevét jelölhetik meg. Ez azt jelenti, hogy 

kevesebb jelölés esetén is érvényes a szavazat, de ha többet 

jelölnek meg, akkor a képviselő-jelöltekre leadott szavazatuk 

érvénytelen, elveszik. A polgármesterjelölt(ek) nevét 

tartalmazó szavazólapon 1 jelöltre adhatnak szavazatot, ha 

több jelet tesznek, a szavazat érvénytelen,  

elveszik. 

A megyei közgyűlési szavazólapon egy jelölőszervezetre 

adhatják le szavazatukat, ha több jelölést tesznek, a szavazat 

érvénytelen, elveszik. A több különböző jelöltre leadott 

szavazat semmi módon nem kerül összevonásra. 

A polgármesteri és képviselői szavazólapon is szereplő 

jelöltek esetén, a polgármesterjelöltre leadott szavazatok 

akkor is érvényesek, ha a képviselői szavazólapon nem kap 

szavazatot. A polgármesterjelöltek közül a legtöbb 

szavazatot kapó jelölt a nyertes. A képviselőjelöltek közül a 

képviselői szavazólapokon -  első 6 /Bugac/, illetve az első 4 

/Bugacpusztaháza/ - legtöbb voksot kapott jelölt lesz a 

nyertes.  Kérjük éljenek választási jogukkal és menjenek el 

szavazni. Minél többen mondják el véleményüket a 

szavazatukon keresztül, annál jobban tükrözi majd az 

eredmény a  bugaciak akaratát.  

Dr. Fröschl – Nagy Péter                                        

HATÁRIDŐ 
Közeledik az november 30.-ai határidő! A Bugaci 

Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat kéri az érintett 

ingatlantulajdonosokat, hogy segítsék a csatorna beruházás 

bonyolítását azzal, hogy mielőbb megkötik az OTP LTP 

szerződést vagy befizetik az egyösszegű hozzájárulást. Az  

Agrárirodában minden ehhez szükséges információt 

megkapnak hétköznap 9-16 óráig. Szeretnénk elkerülni a 

határidő közeledtével szokásos feltorlódást és sorban állást. 

mailto:szocszolgkp@bugac.hu
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200033.TV&kif=2007.+%E9vi+LXXXIV.+t%F6rv%E9ny#xcel
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200033.TV&kif=2007.+%E9vi+LXXXIV.+t%F6rv%E9ny#xcel
http://www.worldjuniorchess2014.com/
http://www.bugac.hu/


 

M E G H Í V Ó! 
Szeretettel vár minden érdeklődőt  a  

BUGACI KÖNYVTÁR az alábbi rendezvényeire 
 

Október 15-én 9:45 órakor 

    BRÉMAI MUZSIKUSOK    

Tengeri Attila zenés-interaktív műsora óvodások, kisiskolások számára 

Október 16-án 13 órakor 

ŐSZI SÉTÁK C. 

Óvodások és iskolások számára kiírt rajzverseny eredményhirdetése, 

kiállításának megnyitója 

 

Október 17-én 14 órakor 

JÁTÉK A SZAVAKKAL 

Könyvtári vetélkedő anyanyelvi játékkal  

10-14 éves tanulók számára 

 
„Nem tudhatom, másnak e tájék mit jelent,  

nekem szülőhazám.” 

(Radnóti Miklós) 

ÖRÖMFORRÁS 

Népdalkörünk minden év szeptemberében indul országjáró 

kirándulásra, szép hazánk tájainak, hagyományainak 

megismerésére. Így volt ez most is, melynek megrendezésére 

szeptember 13-14-én került sor. 

Első utunk Szarvasra vezetett, ahol a világhírű arborétum 

egyik részében a „Mini Magyarország”, hazánk 

legnevezetesebb középületeinek kisméretű mása található. 

Ilyen épületek például az Országház, a szegedi 

Dómtemplom, a kecskeméti Cifrapalota, a budapesti 

Bazilika, számos vasútállomások, és így tovább. 

Dévaványa túzokfarmja után Hajdúszoboszlón különleges 

látványnak bizonyult a Harangház, amit a millennium 

évében avattak fel. A haranggyűjtemény több mint 20 réselt 

harangból áll, amely egy művész-házaspár ajándékalkotása 

szülővárosuknak. Itt ért bennünket egy kedves meglepetés. 

Mégpedig az, hogy Szűcsné Petróczi Marika várt bennünket 

egy városnéző kisvonattal, amelynek segítségével bemutatta 

a város összes nevezetességeit. Büszke vagyok volt 

tanítványomra, aki példamutató, szülőföldjét szerető ember 

és kitűnő dolgozója lakóhelyének. Ez úton is, köszönjük 

Marika kedvességedet. Ezt a kedves fogadtatást követte 

Hortobágy csodálatos nevezetességei: a Pásztormúzeum, a 

Madárpark-madárkórház, a különféle kézműves kiállítások a 

Körszínben, a Látogatóközpontok, s az európai-hírű 

kilenclyukú kőhíd, mely igen forgalmas. A helyi általános 

iskola kollégiumában kaptunk szállást. Itt találkoztunk 

Hortobágy dalosaival, a hagyományőrző „Délibáb” 

Népdalkörrel. Az összhang az első pillanattól meg volt, 

ugyanis a népzene-népdal a közös anyanyelvünk. Hortobágyi 

és bugaci népdalokkal köszöntöttük egymást (örömforrás). 

Kirándulásunk csúcspontja a legtöbb vidámságot, örömet 

okozó esemény (Vass Lajos karnagy úr szülővárosában) 

Poroszlón, az ökoparkban történt. Megcsodáltuk a hatalmas 

akváriumot – fölöttünk, mellettünk (1 millió liter vízben) 

úszkáltak különféle halak. 

A Tisza-tó életéről szóló HD film után hajókázáson 

vehettünk részt a Tisza-tó derűs, lélekfrissítő vízén ragyogó 

napsütésben. Majd az utolsó állomásunk Karcag, a főtér 

híres szobrai és a Győrffy-múzeum látogatása. 

Köszönöm Dr. Nagy Sándor tanár úrnak, Endre Imrének és 

Marikának, Dr. Mészáros Gyulának és Ilonkának mindenben 

való segítségét. Valamint Önkormányzatunk és Börcsök 

Erzsike támogatását. 

- „Lehet-e nagyobb öröm, mint másoknak is örömet 

okozni?” - 
Herbály Jánosné 

KÖSZÖNET 
A Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a 

Szociális Szolgáltató Központ munkatársai szívből 

köszönik az Idősek Világnapja, valamint a bugaci idősek 

nappali ellátása, napközi otthona alapításának 30. 

évfordulója alkalmából nyújtott mindennemű 

támogatást, felajánlást, áldozatos munkát és 

közreműködést.   

KÖSZÖNJÜK a múltidéző beszélgetést Dr. Gönczölné 

Esztikének, Szabóné Tholt Terikének, Endre Imrének, 

Kovács Györgynek, Szabó Lászlónak.               

Köszönjük továbbá a szép, emlékezetes ünnepi kulturális 

műsor résztvevőinek közreműködését: 

- - a Rigó József ÁMK „Nyuszi-Csoportos” óvodásainak és 

felkészítő óvónőiknek, Palotás Istvánnénak és Takácsné 

Vörös Ibolyának,  

- a  Rigó József Általános Iskola 3. osztályos diákjainak és 

felkészítő tanáraiknak, Borics Zoltánnénak és Juhász 

Máriának, a Kálmán Lajos Népdalkör és Citerazenekarnak, a 

Nyugdíjas Klubnak valamint Varga Mihály mesemondónak,  

- a megható szavalatokat: Herbály Jánosnénak, Berta 

Józsefnénak, Székely Ferencnek és Szabó Pálnénak,  

- az ingyenes egészségvédelmi szűrővizsgálatok 

elvégzését a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Egészségfejlesztési 

Osztályának, 

- a vendégváró péksüteményt a Fornetti Holding Kft-nek, 

Dr. Szabó Józsefnek, 

- a szép almákat a NEDEL-MARKET Ker. és Szolg. Kft.-

nek, Nedelkovics Dávidnak, 

- a gyümölcsöket Szalai Istvánnak és kedves Családjának, 

- a káprázatos, ékes ünnepi tortákat a MISI-Süti 

Cukrászdának és Dr. Könyves Mónikának,  

- a Művelődési Ház díszítését, és a közreműködést a 

Művelődési Ház kollektívájának,  

- a heti rendezvénysorozatban való folyamatos támogatást 

Borics Zoltánnak és kedves Családjának.  

- a  gyönyörű asztaldíszeket, virágokat Szabó Csillának, 

- az előadást Dr. Gazda Mária fogorvosnak és 

a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság kollegáinak, Kovács 

Gizella őrnagynak, és Zsibrita Ádámnak,  

- a megindító ünnepi szentmisét Ruskó Norbert Atyának, 

és a megható, meglepetés verset Fekete Zsuzsikának, 

- az ünnepi ebédet, süteményeket Antal Imrénének és 

kedves Családjának, 

- -   a vendégváráshoz nyújtott támogatást Bendő Józsefnek és 

kedves Családjának, Börcsök Erzsébetnek, Tholt Jánosnénak 

valamint Takács Ottónak és kedves Családjának. 

- a kertben ültetett, szemet gyönyörködtető virágokat 

Antal Jánosnénak, aki minden évben önzetlenül nyújt 

segítséget,  

- mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult a 

színvonalas vendéglátáshoz, a rendezvények sikerességéhez, 

emlékezetessé tételéhez. 

Valamint köszönjük, hogy a rendezvényt oly sokan 

megtisztelték jelenlétükkel! 

          Bugaci Közös                              Szociális Szolgáltató  
Önkormányzati Hivatal     Központ 

 

  

FFEELLHHÍÍVVÁÁSS!!  
 

A csatornázási munkákat végző cég a 

munkálatok idejére megbízható, józan életű 

három férfi munkaerőt keres fizikai munkakör 

betöltésére. Jelentkezéseket 2014. október 15-ig 

várjuk a Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői 

Titkárságára. 



 


