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LAKOSOK!  
  

AA  TTAALLAAJJTTEERRHHEELLÉÉSSII  DDIIJJ  BBEEVVEEZZEETTÉÉSSÉÉRRŐŐLL  
 
Bugac Nagyközségi Önkormányzata tájékoztatja a 
Tisztelt lakosságot, hogy a Bugac belterületen és 
Alsómonostoron megépült szennyvízcsatorna 
hálózat, amelyre a 2015. november 27.-i végleges 
műszaki átadás-átvételt követően megnyílt a 
csatornahálózatra történő lakossági, vállalkozói és 
intézményi rákötés lehetősége. 
Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy a 
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 
számú törvény ( a továbbiakban Ktdtv) 11.§. (1) 
bekezdése alapján talajterhelési díjfizetési 
kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a 
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt 
rá. A talajterhelési díjjal kapcsolatos szabályokról az 
Önkormányzatnak rendelet alkotási kötelezettsége 
van, melynek eleget téve az Önkormányzat a 
rendeletet 1/2016. (VI.29.) számon megalkotta és 
kihirdette. 
Az Önkormányzati rendelet szerint azon 
telektulajdonosok, melyek a hivatalos 
közműcsatlakozást legkésőbb 2016. szeptember 30-
ig elvégzik, mentesülnek a 2016. március 01-től 
esedékes talajterhelési díj fizetési kötelezettsége alól. 
Azon telektulajdonosok, akik a közműcsatlakozást 
2016. szeptember 30. napot követően végzik el, 
2016. március 01-től a közműcsatlakozás 
megépítéséig, talajterhelési díjat kötelesek fizetni, 
melyet a helyi adóhatósághoz a következő év 
március 31-ig kell erre rendszeresített 
formanyomtatványon bevallani. Amennyiben a 
közműcsatlakozásra a nyilvánosan meghirdetett 
időponttól 1 év elteltével sem kerül sor, az ingatlan 
tulajdonosa a közmű használatára jegyzői úton 
kötelezhető!  
Tájékoztatásul a Bugac Nagyközségre érvényes 
2016. évi talajterhelési díj mértéke:  
                                      
                             1800,-Ft/m3 

 
A talajterhelési díjról szóló rendelet elérhető a 
www.bugac.hu honlapon és a Bugaci Közös 
Önkormányzati Hivatalnál. 
 

Dr. Fröschl – Nagy Péter 
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PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  FFEELLHHÍÍVVÁÁSS  
 
A Rigó József Általános Művelődési Központ Művelődési 
Háza  (6114 Bugac, Béke u. 27.)  pályázatot hirdet 
közművelődési szakember munkakör betöltésére.  
Követelmények:  
- középfokú végzettség  
- büntetlen előélet, cselekvőképesség 
- számítógép felhasználói ismeretek - Word, Excel 
- bugaci vagy bugacpusztaházi lakosú pályázó 
Előnyt jelent: 
- a munkakör betöltéséhez szükséges OKJ képesítés.  
A munkaviszony határozott idejű,  2017. július 18-ig szól. 
Bérezés: a közalkalmazotti bértábla szerint.  
Jogviszony kezdete: 2016. július 19.  

  
A pályázatot írásban, önéletrajz és iskolai végzettséget 
bizonyító okiratok másolatával 2016. július 8-ig  lehet 
benyújtani Endre Edit ÁMK intézményvezetőhöz. (Tel: 
70/9849-835) 
 

IIGGAAZZGGAATTÁÁSSII  SSZZÜÜNNEETT  
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Bugaci 

Közös Önkormányzati Hivatal 
2016. évi munkarendjében, a  

NYÁRI IDŐSZAKBAN 
 az igazgatási szünetet 

2016. július 25. napjától  - 2016.július 31.  
napjáig tart. 

Az azonnal intézendő ügykörök – haláleset 
anyakönyvezése, illetve soron kívül intézendő szociális 
ügyek – a  
06/20/4715520 telefonszámon, előzetes egyeztetést 
követően természetesen elintézhetők.         Szíves 
megértésüket tisztelettel köszönöm. 

Dr. Fröschl – Nagy Péter 
 

TUDJA-E, HOGY….. 

• A Társult Képviselő-testület módosította a 
lakásépítés, vásárlás vagy egyéb lakásépítési 
munkák céljára nyújtandó – saját pénzügyi 
keretből finanszírozott – helyi támogatásokról 
szóló rendeletét. Változtak a jogosultság 
feltételei is, mellyel kapcsolatban a hivatalban 
érdeklődhetnek. 

• A Rigó József ÁMK Napközi Otthonos  Óvoda-
Bölcsőde óvodapedagógust keres. A pályázati 
felhívás a www.bugac.hu és a www.kozigallas.hu 
honlapokon található. 

 

XXII. évf. 7. sz. 



FALUNAP BUGAC 
2016. július 09. /szombat/ 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 
Programjaink: 
Színhely: Művelődési Ház és környéke 
 
08:00 Főzőverseny: Idén húsos ételek rotyognak a bográcsban. Bármilyen hús felhasználásával készült 

bográcsos étel készítésével lehet nevezni. Mindenki otthonról hozott alapanyagból főzhet bármilyen húsos 
bográcsos ételt. Nevezni, vagy versenyen kívüli főzésre jelentkezni Borics Krisztinánál (0670/3740028) 
telefonon vagy a Művelődési Házban (76/575-498) július 04-én 19:00 óráig lehet. Az első 30 fő 
jelentkezését tudjuk elfogadni. Helyszíne: Művelődési Ház környékén, a főutcán. A versenynapján 8:00-
kor helyek elfoglalása.9:00 tűzgyújtás. 10:00-11:00-ig a zsűri végigjárja a főzőket és pontozza a 
környezetet és a higiéniát. 12:00-tól zsűrizés. A tavalyihoz hasonló módon, az irodába kérünk minden 
nevezőtől egy-egy tányér ételt, amit a zsűri pontozni fog íz és küllem alapján. 
A Falu tortája: Szent Péter monostor, az Aranymonostor édességbe burkolózik, a Misi- Süti 
jóvoltából. Szent Péter monostor feltárt régi világa alapján lesz elkészítve az a torta, amelyet a Művelődési 
Ház nagytermében állítanak össze az alkotók és ennek folyamatát tekintheti meg az érdeklődő. 

09:50  Programkezdés Köszöntő 
10:00-tól Veterán autók érkezése, felvonulása 
10:00 Strandfoci verseny: először a hölgyek mérik össze tudásukat, majd a férfiak mezőnye lép pályára. A 

versenyre 4+1 fős csapatok (+ csapatonként minimum két tartalék játékos)nevezését várjuk július 04-ig, a 
Művelődési Háznál (Tel.:76/575-498) az első 8 csapat nevezését fogadjuk el/. 

10:00 Halacska bábcsoport: Jó pásztor c. bábelőadás a Helvécia-Bugac-Ballószögi Református 
Egyházközség tagjaival  

10:30 Sakkverseny: alsó-és felső tagozatos és felnőtt kategóriában. Érdeklődni: Körmendi Etelkánál lehet, 
30/3649519 telefonszámon! 

10:40 Tanár Úr kérem című feldolgozott előadás: a bugaci dráma szakkörös gyerekek előadásában 
11:30 Csodák Palotája előadás Mese fizika A mese jeleneteit, lényeit elevenítjük meg a fizika segítségével 

Minimális fizikai magyarázat, viszont annál látványosabb jelenségek. 
12:00  Kecskeméti néptánc csoport előadása: Szatmárit fognak táncolni 
12:15  TÁJJELLEGŰ ÉTELEK KÓSTOLÓJA, EBÉD 
13:00  A bugaci 7-8. osztályosok aerobik bemutatója 
13:10  Bugac –Kiskunfélegyháza Judo és Jiu-Jitsu bemutatója 
13:30  A falu tortájának átadása 

14:30  Gáspár Laci zenés műsora 
15:10 Csodák Palotája előadás:Puska és rakéta Kiderül, mi a különbség a puskalövedék és rakéta között. 

Látványos tüzes kísérletekkel vegyítve. 
16:15  Aerobik bemutatók 
16:25  Veterán autósok bemutatója 
16:45  Csodák palotája előadás: Veszélyes léggömbök Kísérletek a hangtan és a hideg hőtan világából, avagy 

hogyan segíti a lufi megérteni a természet csodáit. 
17:15  Szabó Dominik és rock zenekarának előadása 
18:00  Eredményhirdetés 
19:00  Szabó Ádám koncertje 

20:30 A lúzer: a Bugaci Tanyaszínház 2 felvonásos bohózata az iskola udvarán felállított színpadon. 
Előre is köszönjük, hogy az előadás estéjén adományával Ön is hozzájárul a falunapi előadásunk 
megvalósulásához! 

22:00  Utcabál: A Művelődési Ház mellett. Hangulatfelelős: Tropical Band zenekar 
 
A nap folyamán vendégünk lesz Ungvári Miklós válogatott dzsúdós, olimpiai ezüstérmes és háromszoros Európa-bajnok. Jelenleg is készül az olimpiára. 
 
KÍSÉRŐPROGRAMOK: UGRÁLÓVÁR , VETERÁN AUTÓSOK TALÁLKOZÓJA, WATER ROLLER, EGY NAGY MEDENCE, AHOL 
KEDVÜKRE  MÓKÁZHATNAK A GYEREKEK EGY FELFÚJHATÓ „MÓKUSKERÉKBEN” , KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK, MINI VITRIN 
TÁRLAT: NEM LÉTEZŐ DOLGOK KIÁLLÍTÁSA KIRAKODÓ VÁSÁR KÉZMŰVES VÁSÁR, LOVASKOCSIKÁZÁS, NÉPI JÁTSZÓUDVAR 

 
 


