
KÖSZÖNTŐ! 
Az újév kezdetén kívánunk minden Olvasónknak és 

Közösségünk minden tagjának egészségben, örömökben 

és sikerekben gazdag boldog újesztendőt. 

Szabó László, 

Bugac Nagyközség Polgármestere 
Kerekes László Zoltán, 

Bugacpusztaháza Község Polgármestere 

TESTÜLETI MUNKA.... 
Bugac és Bugacpusztaháza társult képviselő 

testülete rendkívüli ülést tartott 2015. Január 14-én. A 

testület 

- döntött arról, hogy kezdeményezi a szociális 

szolgáltató központ, idősek nappali ellátásának 20 fős 

engedélyezett létszámának 30 főre történő bővítését. 

- döntött, hogy 131.000 Ft-tal támogatja az első és 

az ötödik osztály úszásoktatását. Ennek köszönhetően 

megosztva zajlik majd az oktatás, így hatékonyabb 

oktatásra lesz lehetőség. Az osztályok biztonságosan, 

külön busszal jutnak majd be a félegyházi uszodába. 

- elfogadta a hivatallal szembeni üzlethelyiség 

bérleti jogára beérkezett egy darab pályázatot. Az ajánlat 

szerint 2015. február 1-től, 30.000Ft+ ÁFA+ rezsi havi 

bérleti díj megfizetése mellett bérli és nyomtatvány, 

ajándék és írószer üzletet nyit a jakabszállási székhelyű 

Black Horse Power KFT. 

- döntött, hogy a Szatmári István által vezetett Diák 

Sport Egyesület 2015 évi támogatását, a költségvetés 

elfogadása előtt megelőlegezni az egyesület 2015 évi 

működését segítve. 

- döntött, hogy nettó 140.000 Ft-ot biztosít a 

bugacpusztaházi IKSZT riasztó rendszerének javításához. 

- döntött, hogy 30.000 Ft támogatást biztosít a 2015. 

január 23-án, Virág Mónika tanárnő emlékére első 

alkalommal megrendezésre kerülő történelem 

emlékverseny megrendezéséhez. 

- tájékoztatást kapott a jegyzőtől, a vasútállomások 

és további Bugacon lévő MÁV ingatlanok ingyenes 

tulajdonba vételével kapcsolatos, előttünk álló 

feladatokról. 

- Ezúton is őszinte részvétét fejezi ki a Herbály 

családnak, Herbály János tanár úr halála miatt, aki Bugac 

Községért kitüntetés birtokosa. Döntött, hogy ingyenesen 

díszsírhelyet biztosít a temetőben, a Herbály házaspár 

számára, továbbá 30.000 Ft-tal hozzájárul a temetés 

költségeihez. 

Szabó László 

KÖSZÖNET! 

A Bugaci Gitáregyüttes és Barátai 2014. december 

28-án emlékezetes karácsonyi koncertet adott a 

zsúfolásig megtelt Művelődési Ház közönségének. 

Az Önkormányzat szeretné ezúton is megköszönni 

az előadóknak a hangulatos, élményekkel teli estét! 

 

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 
       2015. január 

**************************************** 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Bugac Szociális Szolgáltató Központ  
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 

Szociális Szolgáltató Központ  

családsegítő szolgálat 

CSALÁDGONDOZÓ (CSALÁDSEGÍTÉS) 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott 

idejű közalkalmazotti jogviszony (tartósan távollevő 

közalkalmazott helyettesítése céljából) 3 hónap próbaidő 

kitűzése mellett 2015. december 31-ig. 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun Megye, 6114 

Bugac Béke u. 4. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A 

vonatkozó szakmai jogszabályok és szakmai módszertani 

ajánlások alapján végzi a családsegítés feladatait. 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és 

a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.     

Pályázati feltételek: 
- 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. mell. 5. pont 

szerinti felsőfokú képesítés: Főiskola szociális 

munkás, szociálpedagógus, okleveles 

szociálpolitikus 

- cselekvőképesség, magas fokú empátia és 

kommunikációs készség, önálló munkavégzés 

képessége, 

- büntetlen előélet 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
- családsegítésben szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év 

szakmai tapasztalat, 

- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- szakmai önéletrajz, motivációs levél 

- végzettséget igazoló okiratok másolata 

- pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban 

foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggő kezeléséhez hozzájárul 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2015. február 01. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 23. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 

Rádiné Tabi Anita intézményvezető nyújt, a 06/76-372-

512 telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton vagy 

személyesen Rádiné Tabi Anita intézményvezető részére 

a következő címre: Szociális Szolgáltató Központ, 6114 

Bugac Béke u. 4. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott 

pályázatok alapján az intézményvezető dönt. 

 

2015. évi 1. sz.  



SZENNYVÍZ BERUHÁZÁS 
Elkezdődtek a kiviteli munkák. 

2015. január 12-én az alábbi utcákban kezdődött meg a 

kivitelezés: 

• Víztorony út (1-0-0, 1-8-0) 

• Bem utca (1-9-0) 

• Rákóczi út (1-7-0,2-0-0) 

• Orgoványi út (2-5-0) 

• Kecskeméti út (2-2-0) 

• Hunyadi utca (2-1-0) 

• Mikszáth Kálmán út (4-2-0) 

• Dózsa György út (3-3-0) 

• Kada Elek utca (3-5-0) 

• Felszabadulás út (3-7-0) 

• Régi templom utca (3-9-0) 

Várható befejezés: 2015.03.31. 

Folyamatosan bővül majd az építéssel érintett utcák 

száma. A munkálatok megkezdése előtt pár nappal 

azonban, minden érintett ingatlantulajdonost, postaládába 

helyezett értesítés útján tájékoztatunk a kezdésről. Ezúton 

is kérjük, hogy a bekötővezeték helyének kijelölésében 

segítsék a vállalkozókat. 

Kivitelezés ideje alatt a gépkocsi, illetve a gyalogos 

forgalmat a kivitelező folyamatosan biztosítja. 

Üres telkekkel kapcsolatos tájékoztatás 
Az előzetesen egyeztetett valamennyi belterületi 

ingatlanra meg fog történni a szennyvíz csatorna bekötése 

Bugac településen, beleértve az üres telkeket is. A 

hozzájárulás mértéke minden ingatlan esetében egységes, 

azaz vagy egyösszegű 70.000 Ft + a lakóépületen belülre 

bekötés költsége, vagy az OTP ltp szerződéssel 45 hónap 

* 1.940 Ft összeg (ez magában foglalja a lakásba bekötést 

is igény szerint). Az üres telek esetében, ahol 

lakóépületre kötés nem merül fel, tehát vagy 70.000 Ft 

egyösszegű befizetés vagy az OTP ltp konstrukció (mely 

kedvezőbb, hiszen ebben az esetben a lakos befizet 

összesen 89.800 Ft-ot, és 4 év múlva visszakap lakáscélú 

felhasználás igazolása mellett (más ingatlanon is lehet) 

35.000 Ft-ot, tehát az egyenleg 54.800 Ft). 

Így a csonk telken belülre lekötése 54.800 Ft-ba kerül. 

Amennyiben semmilyen összeg nem kerül megfizetésre, 

úgy az Önkormányzat kénytelen saját költségen a 

bekötést megfizetni, de ebben az esetben, ha erre az 

említett telekre valamikor is ingatlan kerül felépítésre, 

mely szennyvízelvezetést igényel, akkor a jövőben a 

mindenkor hatályos, önkormányzati rendeletben 

meghatározott hozzájárulás fizetésére lesz kötelezett a 

tulajdonos (becsléseink szerint kb. 250.000 Ft 

összegben). A hozzájárulás megfizetése nélkül nem 

kaphat a tulajdonos építési engedélyt. 

Szabó László                          Dr. Fröschl-Nagy Péter 

TÁJÉKOZTATÓ 

Tájékoztatás a Bugaci Szennyvízberuházás 

érdekeltségi hozzájárulás fizetéssel 

kapcsolatosan. 
Az érdekeltségi hozzájárulások megfizetésére 

egyösszegű vagy OTP konstrukciós lakás-

takarékpénztár szerződés kötésével egyösszegű vagy 

részletfizetésre volt lehetősége a lakosságnak. 

A lakosság mintegy 90%-a fizette be a 2014. 

november 30-i határidőre a hozzájárulását. Kérem, ezt 

mindenki felelősséggel tegye meg a munkálatok 

határidőre történő elvégzése érdekében. Aki az 

egyösszegű, 70.000 Ft összegű teljesítést választotta, 

mielőbb fizesse meg a Fókusz takarékszövetkezet 

Bugaci Fiókjában. Azok számárra, akik 

részletfizetésben gondolkodnak, 2015. január 21-én 

9-19 óra közt még egy utolsó helyszíni lehetőséget 

biztosítunk lakás-takarékpénztári szerződés 

megkötésére. Ezt az igényüket előzetesen jelezzék 

2015. január 20-ig hivatalunk titkárságán 

telefonon, személyesen vagy elektronikus formában. 

A továbbiakban szankció nélküli megfizetésre már 

nincs lehetőségünk, kérem ezt vegyék figyelembe. 

A további teendők az érdekeltségi hozzájárulással 

kapcsolatosan: Akik az egyösszegű 70. 000 Ft-ot már 

megfizették, további teendő nincs. A hálózatra rákötés 

költségeit önmaguk fedezik. Akik az OTP LTP 

szerződéseket megkötötték, de egy összegben 89.800 

Ft-ot megfizettek, szintén nincs további teendőjük. Sőt 

számukra a teljes bekötés is megvalósul. Akik az OTP 

LTP szerződéseket megkötötték, és a 45 hónap * 

1.940 Ft részletfizetés mellett döntöttek, a részletek 

megfizetésén kívül szintén nincs további teendőjük. 

DE, FIGYELEM!!!! 
Az OTP-től kapott csekkre ne fizessenek semmilyen 

összeget, hanem mindenképp a Fókusz 

Takarékszövetkezet Bugaci fiókjában tegyék meg 

minden hónap 10-éig, rendszeresen. A befizetéskor 

minden esetben kérem, tüntessék fel az érintett 

ingatlan Helyrajzi Számát is. A befizetés történhet 

személyesen (ekkor ingyenes) és történhet saját 

bankszámlájukról átutalással (ekkor tranzakciós díj 

terheli). 

Az OTP felé a lakosságot díjfizetés nem terheli, a 

lakossági befizetéseket a Csatornamű Fókusz 

Takarékszövetkezetnél vezetett számlájára kell 

teljesíteni, és a Csatornamű teljesít a lakosság nevében 

az OTP felé. Lakossági kérdésre tájékoztatásul 

közöljük, hogy az engedményezési szerződésekben 

említett 250.000 Ft-nak semmi köze a további 

befizetésekhez, ez az OTP Lakás-takarékpénztár 

egyedi azonosítója, s jelentősége mindössze annyi, 

hogy a teljesített lakás-takarékpénztári szerződések 

után 250.000 Ft értékig kedvezményes hitel 

igényelhető. Ez lehetőség, nem kötelezettség, a 45 

hónap lejártakor a szerződő, tehát Ön dönt az esetleges 

felvételről. Ha a kedvezményes hitel felvétel mellett 

döntenek, azt szabadon felhasználhatják, mert 

semmilyen további költséggel nem jár a 

szennyvízberuházás a lakosság számára. 

 

Csatorna, telken belüli bekötések 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a csatornahálózat 

kiépítésén most dolgozó vállalkozások, a 

pályázatban szereplő hálózat megépítésére kaptak 

megbízást. Az ingatlanokon belüli bekötések 

elkészítését meg fogjuk versenyeztetni. A legjobb 

feltételeket ajánló vállalkozás vagy vállalkozások 

fogják majd megkapni a megbízást a tisztítótelep és 

a gerincvezetékek megépítése után. 

Szabó László                          Dr. Fröschl-Nagy Péter 

 

 

 

 



SIKERES PÁLYÁZAT 

Önkormányzatunk újabb sikeres pályázata! 

A KEOP-4.10.0/N/14 számú pályázaton, 

melyet 2014-ben nyújtottunk be, 26.631.810 Ft 

vissza nem térítendő támogatást nyertünk, 

villamos-energiát termelő napelem rendszerek 

kiépítésére. A pályázatból napelem rendszer 

fog kiépülni az óvoda, a könyvtár, a szociális 

szolgáltató központ, a polgármesteri hivatal és 

a művelődési ház épületén. Ezekben az 

ingatlanokban évente egyszer számoljuk el a 

felhasznált és a megtermelt áramot, ami 

számítások szerint kiegyenlíti egymást, így 

szinte nulla Ft lesz az áramdíj. Engedélyeztetés 

után tavasszal elkezdődnek a munkák. 

KÖZMUNKA MINTAPROGRAM 

Márciustól három hosszú távú közmunka 

mintaprogram indítására pályáztunk. 

Programok év végéig illetve következő év 

márciusáig tartanak. Programonként 11-11 

ember jelentkezését várjuk, közülük egy-egy 

vezetőt fogunk megnevezni. 

A három közmunka mintaprogram: 

1. Külterületi utak karbantartása, gallyazása 

2. Belterületi járdák javítása és árkok tisztítása 

3. Belterületen konyhakertek kialakítása 

Kérjük, hogy akiket érdekelnek a programok, 

jelentkezzenek a hivatalban, a szociális 

ügyeket intéző irodában. Lehetőség szerint 

mielőbb jelentkezzenek, így ha szükséges, a 

program indításáig rendezni tudjuk az 

alkalmazáshoz szükséges papírokat. A szabad 

helyek függvényében lehet választani a 

programok közül. 

Szabó László                          Dr. Fröschl-Nagy Péter 

 

TÁJÉKOZTATÁS KÖRZETI 

MEGBÍZOTT RENDŐRI 

VÁLTOZÁSRÓL 

2014. december 01-től 2 fő körzeti 

megbízott látja el a rendvédelmi 

feladatokat térségünkben. 

Gilicze István, Elérhetősége: Telefon: 

06-20-225-90-25 

Káli Richárd, Elérhetősége: Telefon: 

06-20-539-57-33 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS 

Bejelentési és adókötelezettség a pálinkafőzőn 

Jelentősen változtak a magán- és a bérfőzésre 

vonatkozó szabályok az idén, a korábban beszerzett 

desztillálóberendezéseket legkésőbb január 15-ig be 

kell jelenteni. 2015. január 1-től a magánfőzők a 

desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt 

követő 15 napon belül kötelesek bejelenteni a 

lakóhelyük szerinti önkormányzatnál, emiatt a 

korábban beszerzett desztillálóberendezések 

esetében január 15. a határidő. Magánfőzés 

keretében továbbra is évente 50 liter 86 térfogat-

százalékos – vagy 86 liter 50 térfogat-százalékos – 

párlat állítható elő a magánfőző lakóhelyén vagy 

gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 

liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított 

desztillálóberendezésen. 

Magánfőzőnek mostantól az a 18. életévét betöltött 

gyümölcstermesztő személy minősül, aki saját 

tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó 

alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját 

tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik. 

A magánfőzésben előállított párlat adója évi ezer 

forint, amit a magánfőzőnek kell megfizetnie a 

lakóhelye szerinti önkormányzatnak (mennyiségtől 

függetlenül!). A magánfőzőnek az előállított párlat 

utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a 

tárgyévet követő év január 15-éig kell teljesítenie a 

lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. 

A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, 

családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, 

értékesíteni csak alkoholtermék-adóraktárnak 

szabad. 

A bérfőzésben előállított párlat után is megszűnt az 

eddig 50 liter mennyiségig biztosított nulla forintos 

adómérték. Január 1-től a szeszfőzdében bérfőzés 

keretében előállított párlat adója 50 térfogatszázalék 

alkoholtartalmú párlatra vetítve 835 forint 

literenként, az 50 litert meghaladó mennyiségre 

pedig 1667 forint literenként. 

Adó osztály 

 

TÁJÉKOZTATÁS A SZOCIÁLIS 

TŰZIFAJUTTATÁSRÓL 

Bugac és Bugacpusztaháza Községek Szociális 

Bizottsága döntött a rászorultsági alapon történő 

tűzifajuttatásról. 

A 266 m3 pályázati úton elnyert tűzifa mennyiség 

elosztása 182 fő igénylő számára megtörtént, 

kiszállítása a napokban megkezdődött. 

A községünkben zajló csatornázási munkálatok 

miatt a kiszállítás egyes helyeken nehézségeket 

okozhat, ezért kérjük szíves türelmüket és 

megértésüket. 

Köszönjük! 

Szociális Bizottság 

 

 

 



 

 

ISKOLÁS BÁLI BEHARANGOZÓ  
 

Az eddigi évekhez hasonlóan az idén is megrendezésre kerül az iskolai 

szülői közösségi jótékonysági bál, melynek időpontja 2015. február 14.  Az 

idei bálunkat a Valentin-nap hangulatában szervezzük, melyre nagy 

szeretettel várjuk kedves vendégeinket. 

vacsora svédasztalos lesz, a Karikás Csárda jóvoltából 

talpalávalót A Hangulat zenekar biztosítja. 

Részletes programot a következő hírlevélben és a www.bugac.hu oldalon 

lehet majd hamarosan megtalálni. 

 

Jöjjön és bálozzunk együtt egy jót! 

 

 

 
     Bugaci Futóhomok Ifjúsági Egyesület         NEA-KK-14-SZ-1062 

 

„SZÜLŐK ISKOLÁJA” 
Intenzív, ismeretterjesztő előadás-sorozat szülőknek, 

leendő szülőknek 

TANULJUNK TANULNI! 
Hogyan és mennyit segíthetünk/segítsünk 

gyermekünknek a tanulásban? 

 

Az előadás-sorozat időpontjai: 

 

2015. január 16, 2015. január 23,  

és 2015. január 30-án,  

 

péntekenként 17 órai kezdettel a Művelődési Házban 

Bugac, Béke utca 27. 

 

Az előadás-sorozat témáiról: 

A tanulás motivációja 
A pozitív énkép, önbizalom alakítása, a tanulás motivációjának megteremtése a sikeres élet reménye érdekében, a testi és 

lelki egyensúly fenntartása. 

Tanulási stílusok 
Gyermekünk tanulási stílusának felfedezése, az ahhoz való alkalmazkodás. A tanulás szervezése. A tanuláshoz való viszony, 

tanulási szokások, tanuláshoz szükséges belső állapot megteremtése. 

Tanulást könnyítő eljárások 
Gondolattérkép készítése, kártya módszer, emlékezet, figyelem, szövegértés fejlesztése.  

A tanulástechnika gyakorlása konkrét történelem, természetismeret, nyelvtan, idegen nyelv szövegekkel, matematikai 

feladatokkal. 

 

Előadó: Dologné Kovács Izabella tanár, gyógypedagógus, iskolapszichológus, tanácsadó szakpszichológus, a Nevelési 

Tanácsadó munkatársa 

A részvétel: INGYENES 

Az előadás sorozat szervezője: a Bugaci Futóhomok Ifjúsági Egyesület 
Ha kérdése van: Tóth Mariann 06/70 453 7804, toth.m.mariann@gmail.com 

 

A Nemzeti Együttműködési Alap, 

 Közösségi Környezet Kollégiuma támogatásával 

 

 

 

ERZSÉBET PROGRAM PÁLYÁZATAI 2015 
 

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány megjelentette 2015. évi pályázatait, melyekben hét célcsoport számára, 68 

pályázatban közel 6 milliárd forintot biztosítanak üdültetésre. A negyedik évébe lépő Erzsébet program keretében 

nagycsaládosok, nyugdíjasok és fogyatékkal élő nyújthatnak be pályázatot. 2015. év újdonsága, hogy idén köznevelési 

intézményben dolgozók, közlekedési területen dolgozók és postai tevékenység szakágazatban dolgozók is 

részesülhetnek támogatásban. A 2015. évi Erzsébet-program pályázatainál területenként más a pályázat megnyitásának 

időpontja és a benyújtási határidő. Az Alapítvány pályázati kiírásai normatívak, aki megfelel a kritériumoknak, 

automatikusan elnyeri a támogatást a rendelkezésre álló létszámkeret kimerüléséig. A nyugdíjasok számára már megnyílt a 

pályázat, ők fürdőbelépőre és üdülésre pályázhatnak. 

További információkat és a pályázati űrlap kitöltéséhez segítséget kaphatnak Bugacon a könyvtárban személyesen vagy 

telefonon a 76/575-104-es számon. 

 

http://www.bugac.hu/

