
  

 

 

 

 

 

TISZTELT BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI 

LAKOSOK! 

ÉRTESÍTÉS 
SZELEKTÍV HULLADÉKGYÜJTŐ 

EDÉNYZET KIOSZTÁSÁRÓL 

 
Bugac és Bugacpusztaháza Társult 

Önkormányzata valamint az FHB-NP Nonprofit 

Kft., mint a térség hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatója ezúton tájékoztatja a Tisztelt 

lakosságot, hogy 2016. február 29-től  (hétfői 

naptól) rendszeresen 2 hetente (minden 2. 

hétfőn) elindítja a 2 kukás gyűjtési rendszert, 

annak érdekében, hogy a háztartásokban 

képződött hulladék mennyisége minél magasabb 

arányban hasznosuljon, csökkentve ezzel a 

lerakóba kerülő hulladékmennyiséget, ezért 

minden hulladékszállítási szerződéssel rendelkező 

magánszemély és vállalkozás 1-1 db sárga fedelű 

kukát kap ingyenesen. 

Ezen sárga fedéllel ellátott edényzetbe együttesen 

az alábbi csomagolási hulladékok kerülhetnek: 

-      műanyag ( pl. PET palack, öblített 

tejfölös, joghurtos doboz, műanyag 

zacskó,reklám táska, PP, HDPE jelzésű 

flakonok) 

-  papír ( pl. újságpapír, szórólap, 

irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír) 

-  fehér és színes üveg (pl. befőttes-, 

ásványvizes-, boros-, sörösüveg) 

fém (pl. alumíniumos italos doboz, 

alufólia, fém konzerves doboz 

 

Az összegyűjtött csomagolási hulladék ezt 

követően 2 hetente ürítésre kerül azokon a 

napokon, amelyen a hagyományos edényzet 

ürítése (hétfői nap) történik.  

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 

2016. február 

 

 

 

A szolgáltatás és díjfizetés a 2 kukás gyűjtési 

rendszer bevezetésével változatlan áron megy 

tovább, tehát a sárga fedelű gyűjtő edényzet 

kihelyezéséért, annak elszállításáért díj nem kerül 

felszámításra. A sárga fedéllel ellátott edényzetek, 

- a meglévő szolgáltatási szerződéssel rendelkező 

lakosság részéről -, átvehetők az alábbi helyen és 

időpontban: 

Bugac Nagyközség  lakosainak: 

- 2016. február 13. (szombat)  8.00 – 12.00  

- 2016. február 17. (szerda)     8.00 – 16.00  

- 2016. február 20. (szombat)  8.00 – 12.00  

- 2016. február 24. (szerda)     8.00 – 16.00  
 

a Polgármesteri  Hivatal Kada Elek utcai  

hátsó kapu felöl megközelíthető  műhely  

épületben. 
 

Bugac - Alsómonostori lakosainak: 
 

- Banó Szabó Mihály Önkormányzati 

munkatárs  2016. február 15-től fogja 

helyszínre szállítani. 
 

Bugacpusztaháza lakosainak: 
 

- az  IKSZT épület irodájában lehet átvenni 

2016. február 17-től az alábbi nyitvatartási 

időben. 
 

Hétfő:         11.00-19.00 

Kedd:     11.00-19.00 

Szerda:       9.30-19.00 

Csütörtök:   11.00-19.00 

Péntek:     12.00-20.00 

Szombat:    10.00-21.00 

Vasárnap:    14.00-19.00 
   

Segítő együttműködésüket megköszönve: 
           Bugac Nagyközség                        Bugacpusztaháza Község  
             Önkormányzata    Önkormányzata   

XXII. évf. 2. sz. 

sz. 



KÖRNYEZETVÉDELEM 
 

Tájékoztató az állati hulla 

tárolásáról: 
 

Értesítem a lakosságát, hogy a  régi   szeméttelep 

mellett kialakított állati  hulla  átmeneti   tárolását 

szolgáló  telep többszöri ellenőrzése során 

megállapítást nyert, hogy az érintett lakosság nem 

az Önkormányzati elvárások és Környezetvédelmi 

Előírásoknak megfelelően helyezi el az állati 

tetemeket. 

Az Önkormányzat által üzemeltetett állati 

hulladékgyűjtő telep csak kimondottan a kiskerti 

tulajdonosoknál elhullott kis darabszámú állati 

tetemek átmeneti tárolására szolgál. 

A nagyobb mennyiségű állattartó telepek, családi 

vállalkozások és egyéni gazdálkodók, 

szarvasmarha telepek, lótartók az elhullott állati 

tetemek elszállítására vonatkozóan az ATEV Zrt. 

(1097. Budapest, Illatos út 23.sz. Tel.:+36-1-348-

5110) vállalkozással köthetnek szerződést. 

Az állati tetemek darabszámából és állati faj 

összetételeiből megállapítható, hogy az elmúlt 

években az elszállított állati hullák nem a kiskerti 

tulajdonosoktól, hanem nagyobb darabszámú 

állatot tartó gazdálkodóktól került ki a telepre. 

A közelmúltban előfordult, hogy a telepre 

nagyobb testű borjút és hízott sertést is 

kiszállítottak és nem helyezték bele a tároló 

konténerbe. 

A megtelt  konténert – külön szerződés  alapján – 

az ATEV Fehérjefeldolgozó  Zrt. szállítja külön 

megrendelés alapján a SOLTI  ártalmatlanító 

telepére, melynek költségét az Önkormányzat 

saját forrásból biztosítja. 

A telepen az alábbi állati hulla helyezhető el: 

 Baromfi félék: 10 db/kistermelő 

 

 Sertés: csak 100 kg súly alatti  

1 db/ kistermelő 

 

 Juh, Kecske: 2 db/kistermelő 

 

 Eb, macska: 2 db/lakótelek 

 

 Nyúlfélék:2 db/lakótelek 

A felsorolásban nem említett, továbbá nagyüzemi 

termelőknél elhullott állati tetem elhelyezésére a 

telepen nincs lehetőség. Abban az esetben, ha a 

tulajdonos a telepre kiszállított állati tetemet nem 

a kijelölt helyen, illetve nem a konténerbe helyezi 

el, illetve a telepen a felsoroltakon kívüli állati 

tetemet helyez el, szabálysértést követ el és 

100.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

Kérem a fent leírtak betartását és 

tudomásulvételét. 

                                     Tóth  Mihály 
       

TÁJÉKOZTATÓ 
 

Az idei évben is megrendezésre kerül Bugacon és 

a szomszédos településeken 2016. március 18-

19-20-án a Duna Aszfalt Kupa, Közép-Európai 

Zóna Kupa forduló, magyar tereprally bajnoki 

futama, amely jó marketing a térségnek. A 

mezőny az MNASZ versenyre vonatkozó 

szabályok betartásával, önkormányzati utakon 

halad, amely keresztezhet vagy érinthet 

magántulajdonú erdőket. Az erdőfelügyelet 

engedélyéhez ezen erdőtulajdonosok támogató 

nyilatkozatára van szükség. 

A nyilatkozat kifejezetten csak a meglévő út 

használatára és azon való végighaladásra 

vonatkozik. Az érintett területeket nem használják 

sem a versenyzők, sem a nézők, mert számukra 

nézői pontokat jelölünk ki. A verseny csak 

ezekről a pontokról nézhető!  A szervezők az 

eredeti állapotokat visszaállítják a versenyt 

követően, azért anyagi felelősséget vállalnak.  

Az érintett területek listája a hivatal 

hirdetőtábláján szokásos módon kifüggesztésre 

került, amely alapján a tulajdonosok kifogással 

élhetnek 2016. március 18-ig. 

Köszönettel:  

                                                        Szabó László 

MEGJELENTEK AZ ERZSÉBET-PROGRAM ÚJ 

PÁLYÁZATAI 

Nyugdíjasok kedvezményes fürdőbelépőre és üdülésre, 

nagycsaládosok és fogyatékkal élők üdülésre 

pályázhatnak. A pályázatokat elektronikus úton kell 

benyújtani, melyhez a könyvtárban segítséget 

nyújtunk. 


