
TISZTELT BUGACI ÉS 

BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 
 

 

FELHÍVÁS!  
 

Bugac Nagyközségi és Bugacpusztaháza 

Községi Önkormányzat felhívja a külterületi 

ingatlan tulajdonosok figyelmét arra, hogy az 

Önkormányzati tulajdonú földutak mellett a 

fakivágási és gyérítési munkákat csak külön 

bejelentés és engedély alapján végezhetik. 

Az engedély vagy bejelentés nélkül végzett 

fakitermelés és gyérítési munkát végző 

személy ellen szabálysértési és rendőrhatósági 

eljárást fogunk kezdeményezni.  

Szabó László           Kerekes László Zoltán 

 

TÁJÉKOZTATÓ A KIVITELEZÉSRŐL 

 

Jól halad Bugacon a település legnagyobb beruházása a 

szennyvízcsatorna-hálózat építése. A napokban  

sajtótájékoztató keretében adott tájékoztatást Szabó 

László, a település polgármestere a kivitelezés aktuális 

állásáról. Elmondta, hogy a 19 kilométernyi 

gerincvezeték 65 százaléka készült el eddig azaz, 12,5 

kilométer. A házi bekötések kivitelezésének eddig a 85 

százaléka valósult meg, azaz 890 db. Nyomóvezeték 

még nem épült és a szennyvíztelep kivitelezése is 

később kezdődik. 

A projekt fő célja, hogy a bugaci lakosok 

komfortérzete, életminősége javuljon, és emellett az 

ingatlanok értéke is növekedjen. A csatornahálózat 

kiépítésével vonzóbbá válhat a falu a lakásépítők, a 

befektetők és a turisták számára 

egyaránt. 

 

Bárth Balázs 

 
 
 

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. április 

 

 

MMEEGGHHÍÍVVÓÓ    
VÁLLALKOZÓK, ŐSTERMELŐK, 

MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÓK 

SZÁMÁRA!!! 

 

Önkormányzatunk  várja a helyi vállalkozókat, 

őstermelőket, mezőgazdasági vállalkozókat  a soron 

következő tájékoztató 

VÁLLALKOZÓI FÓRUM-ra! 

A fórum témája: Tájékoztató tanácsadói szemmel az 

Új Európai Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó 

támogatásokról (pályázati lehetőségek ismertetése) 

Helyszíne, ideje: Művelődési Ház, Bugac, 2015. 

április 10. 14 óra 

Előadók: Nagy Lászlóné  

(Kecskeméti Agrárkamara) 

Borsos Botond (HBF Hungaricum Kft.) 

Kérjük Önöket, használják ki az alkalmat, jöjjenek 

el, tájékozódjanak, kérdezzenek a legújabb 

pályázati lehetőségekről!   

                                                         Szabó László                      

 

XXI. évf. 4. sz. 



LOMTALANÍTÁSI PROGRAM 

BUGAC-BUGACPUSZTAHÁZA 
22001155..  0033..  3300..--0044..  0011..  

 A lomtalanítást Bugac területén az FBH-NP Nonprofit 

KFT végzi. 

 A lomtalanítást gyűjtőjáratszerűen végzi a Kft. a 

mellékelt útvonalterv alapján. 

 A lomtalanítás reggel 7 órától kezdődik, és tart az aznapi 

útvonaltervben szereplő utcák befejezéséig. 

 A lomtalanítás során a lomhulladékot az ingatlan előtti 

közterültre szíveskedjenek kihelyezni, úgy, hogy azt a 

begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és a 

rakodás biztonságosan, és balesetmentesen, kézi erővel 

legyen elvégezhető! 

A lomtalanítás során a következő hulladékok kerülnek 

begyűjtésre: 
 

 Nagy térfogatú lomhulladékok (szekrény, ágy…), 

 Fém-, fa-, papír-, műanyaghulladékok, 

 Zöldhulladékok(biológiailag lebomló hulladékok). 
 

A lomtalanítás során a hulladékokat a következőképpen 

kérjük kihelyezni: 

 A kis térfogatú hulladékokat zsákban összekötözve, 

 A növényi eredetű hulladékokat összekötve. 
 

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 zsákok megtöltésénél szíveskedjenek odafigyelni 

arra, hogy a zsákok kézi erővel mozgathatóak legyenek! 

 

Az egyéb módon kihelyezett hulladékok nem kerülnek 

elszállításra! 

A lomtalanítás az alábbi időpontokban történik:  

Bugac 
 

2015. március 30. /hétfő/: 

Ady Endre u., Petőfi Sándor u., Bartók Béla u. Régi 

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

György u., Móricz Zsigmond u., Bucka sor (Ady E. u. – 

Móricz Zs. u.) 
 

2015.március 31.  /kedd/: 

Félegyházi út, Mikszáth Kálmán u., Bokor u., Nyár u., 

Nyírfa u., Akácfa u. Tél  u. Tölgyfa u., Malomházi u. 

Buckasor (Móricz Zs. u.-Malomházi u.), Tavasz u., Ősz 

u., Domb u., Mendel G. köz 

Alsómonostor: 

Rózsa u., Fenyő u., Nyárfa u., Orgona u. 
 

2015. április 1. /szerda/ 

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 u., Víztorony u., Alkotmány 

u., Rövid u., Szabadság tér 

 

Bugacpusztaháza 

2015. március 30. /hétfő/: 

Csobolyó u., Terelősor u., Csikós u., Látófa u., Betyár u., 

Pásztor u., Számadó u. 

Tóth Mihály 

OVI-BÖLCSI HÍREK 
 

Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy az óvodai és 

bölcsődei beiratkozás 2015. április 15-én és 16-án lesz 

8 órától 17 óráig az óvodában. 

Az óvodai nevelés 3 éves kortól kötelező a 2015. 

szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezés alapján. 

Bölcsődébe a második életévüket betöltött 

gyermekeket tudjuk fogadni. A beiratkozáshoz 

szükséges a gyermek TAJ-száma és lakcímkártyája, a 

szülő lakhelyét illetve tartózkodási helyét tartalmazó 

igazolvány.  

Tisztelettel kérjük a Kedves Szülőket, hogy a kijelölt 

napokon jelezzék beiratkozási szándékukat, mert a 

várható gyermeklétszám meghatározza a 

csoportszervezési teendőket. Minden szülőt és 

gyermeket szeretettel várunk! 
 

2015. április 1-jén lesz Szankon a II. Versmondó 

találkozó, ahol óvodánkat a mókus csoportból Tánczos 

Tünde képviseli, a felkészítő óvó nénije Kovács-Goda 

Ágnes. Sok sikert kívánunk nekik. 

 

KKÖÖSSZZÖÖNNEETT  

 

2015. március 19-én Jászszentlászlóra való 

utazásunkban segítségünkre volt Feketéné Szűcs 

Zsuzsanna, melyet szeretnénk neki megköszönni. 

Kovács Sándorné 
mb. intézményvezető 

 
 

RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS 
 

Tisztelt Lakosság! 

 

A Rendőrség szervezeti átalakításának következtében  
a Hivatali munkaidő után 

(hivatali munkaidő: 

Hétfőtől csütörtökig 07.30. órától – 16.00 óráig 
Pénteken  07.30. órától – 13.30. óráig) 

 

BEJELENTÉSEIKET a 107 vagy 112 ingyenesen hívható segélyhívó 
számon tehetik meg. 

Megértésüket köszönjük!     

    

Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság 



TTEELLEEPPÜÜLLÉÉSSII  TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSS  
Az 1993. évi III. törvény módosítása  értelmében 2015. 

március 1. napjától életbe lépett a szociális 

segélyezés új rendszere. A jegyzői hatáskörben lévő 

aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal 

hatáskörébe került. Ezt követően az aktív korúak 

ellátása keretében kétféle ellátás típust állapíthat meg a 

járási hivatal: a foglalkoztatást helyettesítő támogatást 

és új ellátásként az egészségkárosodási és gyermek 

felügyeleti támogatást. Kérelem nyomtatvány szerdán 

délelőtt a Hivatalban megjelenő ügysegédnél 

igényelhető. Az önkormányzati lakásfenntartás 

támogatás megszűnt, biztosítása nem kötelező. 

A törvény módosítását követően az önkormányzatok 

által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől 

egységesen települési támogatás. 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot arról, hogy Bugac 

és Bugacpusztaháza Községek Önkormányzatai is 

megalkották önkormányzati rendeletüket a szociális 

támogatásokról. 

I. Az önkormányzatok települési támogatást nyújtanak:  

a)  a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 

kiadások viseléséhez, 

b)   a gyógyszerkiadások viseléséhez, 
c)   az újszülöttek támogatására, 
d) a középiskolai tanulmányokat folytató 

gyermekek költségeihez 
e)   a felsőfokú tanulmányokat folytató 

személyek  költségeihez.               

a) A lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez 

történő támogatás esetén a jogosultságot a háztartáshoz 

tartozó személyek jövedelmi viszonyai és vagyoni 

helyzete határozzák meg.  

                Annak a személynek, akinek háztartásában az 

egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíjminimum 200 %-át (57.000.-Ft),  egyedül  élő 

esetén 250 %-át (71.250.-Ft), jogosult ezen támogatási 

formára. 

Fontos, hogy a korábbi, egyénenként eltérő havi 

összegek helyett minden rászorulónak  egységesen  

havi  3000  Ft  kerül  megállapításra  lakhatást  segítő 

települési támogatásként. A támogatás időtartama 

határozott idejű, a következő év február 28. napjáig 

szól. Az önkormányzatok korábban mentességet, 

illetve kedvezményt biztosítottak a hulladékkezelési 

közszolgáltatási díjhoz, a 70 éven felüli, egyedülálló 

személy részére, az öregségi nyugdíjminimum 

összegének figyelembevételével. Akinek nyugdíja nem 

éri el az 57.000 Ft-ot a díj 100 %-ának megfizetése alól 

mentesül. Akinek nyugdíja 57.000 – 85.500.-Ft között 

van, a díj 50 %-ának megfizetése alól mentesül.  Ezen 

támogatási formát megtartotta az önkormányzat a 

lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása között. 

A megállapított támogatás a szolgáltatóhoz kerül 

átutalásra.  

b) A gyógyszerkiadás viseléséhez támogatást kaphat, aki 

közgyógyellátásra nem jogosult, esetében a havi 

rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja az öregségi 

nyugdíjminimum 20%-át (5.700.-Ft), háztartásában az 

egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a    

42.750.-Ft-ot, egyedül élő esetében az 57.000 Ft-ot. 

Be kell csatolni a háziorvos által kiállított igazolást a 

havi rendszeres gyógyszerszükségletről, valamint a 
gyógyszertár igazolását a háziorvos által igazolt 

gyógyszerek térítési díjáról. A támogatás összege havi 

3.000 Ft, megállapítása a következő év február 28. 

napjáig szól. 

c) Az állandó bugaci vagy bugacpusztaházi lakóhellyel 

rendelkező újszülött részére, annak törvényes képviselője 

útján, egyszeri támogatást nyújt, a gyermek születését 

követő 90 napon belül, melynek összege 40.000 Ft. 

d) – e) A középiskolai tanulmányokat folytató gyermek 

törvényes képviselője részére 3.000.-Ft, a felsőfokú 

iskolai tanulmányokat folytató személy részére 5.000.-

Ft összegű egyszeri támogatást nyújt, jövedelmi 

feltételek vizsgálata nélkül, a gyermek iskoláztatásának 

költségeihez. A támogatás kifizetése iskolalátogatási 

igazolás, illetve a hallgatói jogviszonyt igazoló igazolás 

becsatolásával egyidejűleg  történik, az önkormányzat 

által meghirdetett  időpontban. 

 

II. Az önkormányzatok továbbá rendkívüli települési 

támogatást nyújtanak különösen az alábbi esetekben: 

a)  a családot ért elemi kár esetén, 

 b) tüzelőanyag beszerzéshez, közüzemi költségek  

     támogatásához, 

c)  a kérelmező eseti gyógyszerköltségeihez,   

     gyógykezeléshez, gyógyászati segédeszköz  

     költségeihez való hozzájáruláshoz, 

d) baleset, bűncselekmény áldozatává válás esetén, 

e)  a nevelésbe vett gyermek családjával való  

     kapcsolattartása vagy a gyermek családba való 

     visszakerülése érdekében 

f)  a szociális válsághelyzetben levő várandós anya  

     részére gyermekének megtartása céljából, 

g)  a gyermek iskolai, óvodai étkezési térítési  

     díjának megfizetéséhez, 

h) munkanélküli, jövedelemmel nem rendelkező  

    személyek megélhetéséhez, 

i) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez. 

 

Nem állapítható meg a rendkívüli települési támogatás, 

ha a család egy főre jutó havi jövedelme meghaladja az 

öregségi nyugdíjminimum 200 %-át (57.000.-Ft), 

egyedül élő és gyermekét egyedül nevelő szülő 

esetében az öregségi nyugdíjminimum 250 %-át 

(71.250.-Ft), és ha hitelt érdemlő módon megállapítást 

nyert, hogy a benyújtott jövedelemnyilatkozat, valamint 

az ahhoz becsatolt igazolások adatai nem valósak,vagy 
ha a kérelmet az annak alapjául szolgáló, eseményt 

követő 90 napon túl nyújtották be.  
Az önkormányzati rendelet a honlapon megtekinthető 

és a Kérelem nyomtatvány letölthető. A Szociális 

Szolgáltató Központ családsegítője, illetve a Hivatal 

szociális ügyintézője nyomtatványt, felvilágosítást 

nyújt a Tisztelt lakosok részére. 
 

Heródekné Szász Ágota 



IISSKKOOLLAAII--HHÍÍRREEKK  
Március 9-én alsós tanulóink ismételten ellátogattak 

Kecskemétre,a Ciróka Bábszínházba, ahol a Székely 

menyecske című előadást tekintették meg. Köszönjük a 

kíséretet Szabóné Tarjányi Máriának és Scholtz 

Brigittának. 

Március 13-án tartottuk az 1848-49-es Forradalom és 

Szabadságharc tiszteletére rendezett 

megemlékezésünket a Tornacsarnokban a 6. 

osztályosok közreműködésével. Igazán színvonalas 

műsorral készültek, amit szívből köszönünk. A műsor 

összeállításában és betanításában Székely Gyuláné és 

Preiszné Bene Mónika nyújtott segítséget. Köszönjük! 

Nagy örömünkre szolgál, hogy nagyon sok vendég 

tisztelt meg bennünket, eleget téve meghívásunknak. 

Március 15-én délelőtt a Petőfi szobornál tartott ünnepi 

megemlékezésen iskolánkat 2 tanuló képviselte 

szavalatával: Fehér Roberta és Szűcs Eszter. Ezen 

kívül Pekáry Andrea tanárnő vezetésével nagyszámú  

lelkes énekkaros is fellépett a Kálmán Lajos 

Népdalkörrel. Köszönjük a gyerekeknek, hogy szabad 

idejükben fontosnak érezték e jeles ünnepen való 

szereplést. 

Március 18-tól harmadikos tanulóinknak folytatódik a 

lovasoktatás, mely az ősszel vette kezdetét. A tanév 

végéig Endre Gábor vezetésével, Pelyva Imre oktatóval 

sajátíthatják el az alapokat a lovasoktatás 

vonatkozásában tanulóink. A gyermekek nevében is 

köszönjük, hogy az Önkormányzat és a tankerület 

összefogásának köszönhetően van módja a diákoknak 

az ősi hagyományokba betekintést nyerni. 

Március 16-20- ig nyílt órák hete volt minden 

osztálynak, melynek keretében betekintést nyerhettek a 

szülők gyermekük tanulmányi munkájába. Köszönjük a 

szülők érdeklődését! 

Március 26-tól folytatódik az úszásoktatás a 2. és a 6. 

osztálynak. A 2. osztályosok péntekenként, a 6. 

osztályosaink csütörtökönként mennek a 

kiskunfélegyházi uszodába. Köszönjük az 

Önkormányzatnak és a Szülői Közösségnek, hogy 

anyagilag hozzájárult a költségekhez, melynek folytán 

a két nagy létszámú évfolyam külön, 2 csoportban 

mehet az uszodába.  

Köszönjük minden kollégának, aki aktív részese ennek 

a projektnek, hiszen nem kis feladat, az úszásoktatás 

megvalósítása, és óriási felelősség is.  

Iskolánk részt vesz a TÁMOP 6.1.2. pályázat 

“Teljeskörű iskolai egészségfejlesztés” c. projektben. 

Ennek keretein belül az osztályok különböző 

egészségneveléssel kapcsolatos témákat dolgoznak fel 

játékosan, rajzos formában.  

Ezen kívül ötödikeseink márc.6-án részt vettek a 

Bartók-próbán Kecskeméten, ahol a táncé volt a 

főszerep. 

Március 14.-én a harmadikosok Szent László - próbára 

utaztak szintén Kecskemétre, ahol játékos sor és 

váltóversenyen vettek részt. 

Március 28-án a hetedikesek és a nyolcadikosok 

Maraton-Kinizsi próbája következik. Ezen 

sportpróbákra a gyermekeinket Preiszné Bene Mónika 

és Kovács Nóra testnevelők kísérték el, amit ezúton is 

köszönünk. 

Szeretnénk a kedves szülőket tájékoztatni, hogy 

iskolánkban 2015. április 1-jén tanítás nélküli 

munkanapot tartunk, majd kezdetét veszi a tavaszi 

szünet, mely 2015. április 7- ig tart. Szünet utáni első 

tanítási nap április 8, szerda. Minden kedves 

diákunknak jó pihenést kívánunk a szünet idejére! 

Iskolavezetés 

 
 

 

XV. AMATŐR KÉZMŰVES  

KIÁLLÍTÁS 

„Minden érték, amivel szebbé teszed a világot!” 

Idén tizenötödik alkalommal rendezzük meg az Amatőr Kézműves 

Kiállítást a Rigó József ÁMK Művelődési Házában. 2007-től kezdve 

kétévente mutatjuk be a helyi és vendég amatőr kiállítók munkáit, 

hogy legyen idő és lehetőség a megújulásra. Az idei kiállítást 

szeptemberben rendezzük, ahova szeretettel és tisztelettel hívjuk és 

várjuk az eddigi és az új alkotókat egyaránt. Ugyan addig még sok 
idő van hátra, de az előttünk álló hónapok talán új ötletek 

megvalósítására is lehetőséget nyújtanak. 

Addig is valamennyi kiállítónak kiapadhatatlan alkotókedvet 

kívánunk! 

       

HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS  
Március 31-én, /kedden/ 16.00 órakor  

a Nagycsaládosok Egyesülete és a Művelődési 

Ház közös húsvéti készülődésre várja a 

gyerekeket. 

 

TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
 

A Bács-Kiskun megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

tájékoztatja a Tisztelt lakosságot, 

hogy a települések belterületén a 

növényi származású és egyéb 

hulladék égetése TILOS ! 

A külterületen  szintén szabadtéri 

tűzgyújtási tilalom van érvényben, 

különleges esetekben a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

adhat a tűzgyújtásra engedélyt. Az 

engedély nélküli tűzgyújtásra 

kiszabható pénzbírság 20 000-

10 000 000.-Ft-ig terjedhet.  

Bővebb információ a bugac.hu honlapon megtekinthető. 

Bács-Kiskun  Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 


