
TISZTELT BUGACI ÉS BUGACPUSZTAHÁZI 

LAKOSOK!                                                                                                       

EGYÉB LAKOSSÁGI HULLADÉKOK 

ELHELYEZÉSÉRŐL ÉS GYŰJTÉSÉRŐL 

Mint köztudott a településünk bel,- és külterületén 

egyaránt megoldódott a lakossági szilárd kommunális 

hulladék gyűjtése és elszállítása. 

Az eddigi tapasztalatok összegezéseként 

megállapítható, hogy a lakosság és a közszolgáltató 

közötti együttműködés jónak mondható, a Hivatalunkhoz 

beérkezett szolgáltatási hiányosságok megszüntetése iránt 

a  megbízott szolgáltató haladéktalanul intézkedett. 

Több esetben tapasztaltuk azt, hogy a település 

külterületi lakossága részére megépített hulladékgyűjtő 

helyeken,- többek között a Jakabi utca végén, a Kada Elek 

utca végén és a Bugacpusztaháza, Csikós utca végén 

elhelyezett hulladékgyűjtő pontoknál-,sok az illegális 

szemételhelyezés, vagyis nem a szabványosított  

szolgáltató által rendszeresített zsákba kerül a hulladék 

kihelyezésre. 

Ezen helyeken térfigyelő rendszer működik, az 

elkövető azonosítását követően szabálysértési eljárás 

lefolytatására kerül sor. 

A kihűlt salak és pernye begyűjtését 2016. november 

14.-től (hétfő )      2017. április 30-ig (két hetente a páros 

héten) megkezdjük Bugac belterületi utcákban, 

alsómonostori utcákban és a bugacpusztaházi belterületi 

utcákban. A pernyét vagy salakot reggel 7.00 óráig 

zsákokba kell kihelyezni a közterületre jól látható helyen. 

A zsákok egyenkénti súlya a 30 kg-ot nem haladhatja meg. 

Továbbá tájékoztatom a lakosságot, hogy a szilárd 

hulladék begyűjtését végző közszolgáltató a zöld 

hulladékot és fa nyesedéket  havi egy alkalommal 

szállítja el a közterületről. 

Legközelebbi szállítás időpontja: 2016. november 28. 

(hétfő),ettől számítva 4 hetente hétfői napon. 

A fa lomb hulladékot zsákokba, a fa nyesedéket 50-60 

cm. hosszúságú kévékben összekötve kell kihelyezni. 

Az illegális hulladék elhelyezéssel kapcsolatosan 

tájékoztatjuk a lakosságot, hogy amennyiben a térfigyelő 

rendszeren keresztül megfigyelt, és bejelentés alapján 

azonosított elkövetőt szabálysértésen fogunk, maximum 

pénzbírság kiszabását fogjuk kezdeményezni, mivel ezen 

hulladékok elszállítása sokba kerül az Önkormányzatnak 

melyet azoknak kell megfizetni akik tisztességesen  fizetik 

ki a szolgáltatási díjat. 

Erre vonatkozóan várjuk a lakossági bejelentéseket a  

76/575-100. számú telefonon és a www.bugac.hu  

honlapon a „FÓRUM” menüpont alatt. 

            Tóth Mihály 

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 
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Értesítjük a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyermekek szüleit, hogy a 

gyermekekre járó egyszeri támogatás  

– Erzsébet Utalvány formában  

(gyermekenként 5800 Ft értékben) - kifizetése 

2016.  november 28-29-én  

 (hétfő-kedd)  9-15 óráig 

történik a Polgármesteri Hivatalban  

Szabó  Csilla szociális ügyintézőnél. 

Dr. Fröschl-Nagy Péter  

 

 

FILLÉRES GARÁZSVÁSÁR 
 

A NAGYCSALÁDOSOK BUGACI EGYESÜLETE 

FILLÉRES GARÁZSVÁSÁRT TART  

2016.  NOVEMBER 12-ÉN /SZOMBATON/ A 

 MŰVELŐDÉSI  HÁZBAN  8-12 ÓRÁIG. 
Mindenkit szerettel vár a  

                                                                            NACSE 
/ruha, játék, bútor, cipő/ 

 

ADVENT 2016 
Az advent a keresztény kultúrkörben a Karácsonyt, 

pontosabban december 25-ét, a Megváltó, Jézus Krisztus 

születésének napját megelőző negyedik vasárnaptól 

számított időszak. Az advent szó jelentése eljövetel (a latin 

„adventus Domini” kifejezésből származik, ami annyit 

jelent: „Úr eljövetele”). A karácsonyt megelőző várakozás 

az eljövetelben éri el jutalmát. 

Idén november 27-én, vasárnap a reggeli misét 

követően, 9:15 órakor gyújtjuk meg az első adventi 

gyertyát a Művelődési Háznál elkészített  

adventi koszorún. 

Sok szeretettel várunk mindenkit, kezdjük el együtt az 

ünnepi készülődést! 
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http://www.bugac.hu/


BUGACI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

pályázatot hirdet 

 PÁLYÁZATI REFERENS MUNKAKÖR 

BETÖLTÉSÉRE 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozott idejű – az Aranymonostor elnevezésű 

projekt lebonyolítási idejére vonatkozó -  megbízási 

szerződéses jogviszony 

                        
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 6114. Bugac, Szabadság tér 19. 

Ellátandó feladatok: 

A Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti 

egységben projektmenedzseri feladatok ellátása az 

Aranymonostor Projektjének megvalósításához 

kapcsolódóan; részvétel a projektek előkészítésében, 

tervezésében, benyújtásában és megvalósításában, szükség 

szerint azok pénzügyi elszámolásában. Részvétel egyéb 

Európai Uniós és hazai projektek előkészítésében, 

tervezésében, benyújtásában és megvalósításában, szükség 

szerint azok pénzügyi elszámolásában. Részvétel az 

Önkormányzat feladatkörébe tartozó stratégiai 

dokumentumok, koncepciók kidolgozásában, 

aktualizálásában. Együttműködés a társirodákkal és 

releváns önkormányzati intézményekkel, szervezetekkel a 

rábízott feladatok tekintetében. Részvétel a kapcsolódó 

önkormányzati előterjesztések, tájékoztatók elkészítésében 

és képviseletében. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Pályázati referensi feladatok ellátása. 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A munkabér megállapítására és a juttatásokra a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény alaprendelkezései, valamint a Bugaci Közös 

Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata 

rendelkezései az irányadók. 

                        

Pályázati feltételek: 

•         Magyar állampolgárság, 

•         Cselekvőképesség, 

•         Büntetlen előélet, 

•         Középfokú végzettség, 

•         Európai Uniós társfinanszírozással megvalósuló 

           projektek megvalósításában szerzett tapasztalat. 

•         Felhasználói szintű informatikai ismeretek. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
•          Önkormányzati beruházási projektek 

lebonyolításában szerzett gyakorlat. 

•          Pénzügyi és/vagy gazdasági és/vagy műszaki 

            területen szerzett középfokú végzettség és/vagy  

            projektmenedzseri képesítés, illetve  

            munkatapasztalat. 

•       Stratégiai tervezésben megszerzett tapasztalat. 

•       Helyismeret Bugac és vonzáskörzete, illetve a megye    

         vonatkozásában. 

•       Magas szintű kommunikációs és problémakezelési  

         készség. 

•        angol/német nyelv alapfokú aktív ismerete. 

•       "B" kategóriás jogosítvány. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

•         Részletes szakmai önéletrajz, feltüntetve a szakmai 

tapasztalatot jelentő jelentősebb Európai Uniós vagy 

egyéb projektek címét és azonosító számát. 

•      Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást 

igazoló okiratok fénymásolata. 

•     3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy 

nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén 

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát benyújtja. 

•  Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének 

vállalására vonatkozó nyilatkozat. 

•         Adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat 

elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát 

megismerhetik. 

•            Referencia személy ajánlása. 

•            Motivációs levél. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a TOP-1.2.1-15-BK1 

Társadalmi és környezeti szempontból  fenntartható 

túrizmus fejlesztés (megyei turisztika fejlesztési) c. 

pályázat pozitív elbírálását követően lesz azonnal 

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

2016. november 17. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
•      Postai úton, a pályázatnak a Bugaci Közös 

Önkormányzati Hivatal címére történő 

megküldésével (6114. Bugac, Béke u. 10.). Kérjük a 

borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: 

pályázati referens. 

A pályázat elbírálásának határideje:  

2016. november 22. 

Dr. Fröschl-Nagy Péter 
 

BURSA HUNGARICA – HATÁRIDŐ 

VÁLTOZÁS! 
 

Tájékoztatjuk a felsőfokú tanulmányokat folytató, 

Bugac és Bugacpusztaháza községben bejelentett 

lakóhellyel rendelkező hallgatókat, hogy pályázatukat 

2016. november 15. napjáig nyújthatják be. 

 A pályázattal kapcsolatban információ a szociális 

ügyintézőnél kérhető, vagy a www. bugac. hu honlapon 

található.  



OVI-BÖLCSI HÍREK 

 

 2016. október 21-én „Alma-nap”-ot 

tartottunk az Óvodában és Bölcsődében. Az 

Egészség Vár II. pályázat keretein belül, amely az 

„Együtt Az Egészségért Almával” elnevezést 

kapta. 

Egész nap gazdag, változatos programok, alma 

ételek és játékos vetélkedők voltak a gyermekek 

részére.                                                                    

Déli pihenésnél a gyermekeknek „Süni báb” mesélt. 

A nap lezárásaként egy-egy almát ajándékozott a 

kosárból a „Sünike”.  

Délután vérnyomás, vércukorszint mérés valamint, 

test-zsír százalékszámításra volt lehetőség a 

szülőknek, nagyszülőknek. Köszönjük Mészáros-

Kósa Adrienn védő néninek ezt a lehetőséget. 

Reméljük, ezzel a nappal is hozzá járultunk egy 

egészségesebb élet kialakításához.  
 

 Október 20-án az óvodások és bölcsődések 

3D-ben vetítést láthattak ’Állatpark és Delfin show-

t’. Nagy élmény volt számukra. 
 

 Október 25-én Szülői értekezletet tartottunk. 

Meghívott vendégünk volt Samu Veronika a 

KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény 

Családi és Gyermekjóléti Központjának 

jelzőrendszeri tanácsadója, akitől fontos 

információkat kaptunk a gyermekeket érintő 

törvényekről.   
 

  November 8-án a Könyvtárban találkoztunk 

Böde Péterrel a vándor meseíróval, aki a magyar 

nyelv szépségeivel ismertette meg a gyermekeket, jó 

hangulatban telt a délelőtt. 
 

 November 10-én a hagyománnyá vált 

„Nemzedékek diófáinak” Ünnepére a Mókus 

csoportosok mentek az Idősek Otthonában, ahol egy 

kis műsorral köszöntötték az időseket és az óvoda 

diófáját. 

Délelőtt folyamán a Mosolybirodalom Alapítvány 

látogatott el hozzánk egy légvárral és lufi 

hajtogatással. 
 

 Köszönjük a Kedves Szülőknek a 

folyamatos érdeklődést a fogadó órák iránt. 
 

 November 26-án tartjuk az óvodai 

Jótékonysági bálunkat, amely idén Katalin Bál lesz. 

Mindenkit nagy szeretettel várunk. 

 

ÁMK Intézményvezető 

KÖSZÖNET 

Szeretnénk mindenkinek megköszönni a segítséget, 

aki hozzájárult valamilyen formában a VII. 

Alsómonostori Szüreti Felvonulás és Bál sikeres 

lebonyolításához. 

A már megszokott házias ízek, a forralt bor és a 

kedves vendéglátás most sem maradt el, mely 

köszönhető az alsómonostori családoknak. 

Reméljük mindenki jól érezte magát és hajnalig 

mulatott! 

Bízzunk benne, hogy közös összefogással jövőre is 

meg tudjuk rendezni, az immár hagyománnyá vált 

Alsómonostori Felvonulást és Bálat. 
                  Szervezők        

 

A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK A 

KÉMÉNYSEPRÉSRŐL… 

Ki sepri a kéményt? A lakossági kéményseprést több 

megyében átvette a katasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti, 

hogy tűzoltók ellenőrzik a kéményeket, a sormunkát 

változatlanul kéményseprő szakemberek végzik. Az újdonság 

csak az, hogy ahol a megyei jogú városok nem vállalták a 

feladatot, ott a katasztrófavédelem szervezésében valósul meg 

a kéményseprés. Mikor jön a kéményseprő? A lakossági 

sormunka nincs összefüggésben a fűtési időszakkal. A 

kéményseprők ütemterv alapján érintik az egyes települések 

utcáit. Ez gázüzemű és zárt égésterű tüzelő- és fűtőeszközök 

esetén kétévente, minden egyéb fűtőberendezés esetében 

évente történik meg. Mennyibe kerül a kéményseprés? A 

lakossági sormunka ingyenes. Nem csak ott, ahol a 

katasztrófavédelem végzi, hanem mindenhol. A kéményseprő 

15 nappal a sormunka előtt a postaládába dob egy értesítőt. Ha 

a a megadott időpontban nem találja otthon a 

kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy értesítést. Ha a 

sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem tudja 

elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül 

egyeztetnie kell egy új, közös időpontot, amikor elvégezhető a 

sormunka. A harmadik, közösen egyeztetett időpontban 

elvégzett munkáért már ki kell fizetni a kiszállási díjat 

(körülbelül 500 forint), de nem készpénzben, hanem csekken, 

vagy átutalással. Soha ne adjon készpénzt a 

katasztrófavédelem kéményseprőinek! Mi tartozik bele az 

ingyenes sormunkába? A sormunka magában foglalja a 

kémény és az összekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-

utánpótlás ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki 

berendezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá az 

égéstermék paramétereinek ellenőrzését, illetve ahol elő van 

írva, ott a szén-monoxid-érzékelő működőképességének 

ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó munkákért, 

valamint a két sormunka között megrendelt 

kéményellenőrzésért fizetni kell. Hogyan lehet a szolgáltatást 

megrendelni? Van lehetőség arra, hogy valaki kéményseprést 

rendeljen a kötelező és ingyenes sormunkán túl is. Az 

ügyfélszolgálat elérhető a 1818-as telefonszámon, azon belül a 

9-es, majd az 1-es menüpontot kell választani. Hétfőnként 

8.00-20.00-óráig, a többi hétköznapon pedig 8.00- 14.00-óráig 

érhető el.  

További információk a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu 

weboldalon. Kint járt a kéményseprő, de nem tisztította ki a 

kéményt. Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol 

tisztítást, olyan viszont nem történhet meg, hogy a 

kéményseprő semmilyen mérést nem végez a kémény 

ellenőrzése során. Ha valaki ilyet tapasztalna, kérjük, jelezze 

ezt ügyfélszolgálatunkon. Ugyancsak jelezzék, ha a 

kéményseprő készpénzt fogad el. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


