
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TISZTELT BUGACI 

BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS 

A Belügyminisztérium települési önkormányzatok 

szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

támogatás elnyerésére kiírt pályázaton Bugac 

Nagyközségi Önkormányzat 176 erdei m3 

keménylombos tűzifa beszerzéséréhez 3.129.280,-Ft 

támogatásban, Bugacpusztaháza Község 

Önkormányzat 33 erdei m3 keménylombos tűzifa 

beszerzéséhez 586.740,-Ft támogatásban részesült. Az 

önkormányzatoknak m3-enként 1.000,- Ft + Áfa = 

1.270,- Ft összegű önerőt kell biztosítania a tűzifa 

megvásárlásához, illetve a szállítási költség is az 

önkormányzatokat terheli. 

A támogatás igénylésére a kérelmeket 2018. november 

30. napjáig lehet benyújtani a Bugaci Közös 

Önkormányzati Hivatalba. A tűzifát legkésőbb 2019. 

február 15-ig szállítjuk ki. 

Kérelem nyomtatvány letölthető a www.bugac.hu 

oldalról, illetve személyesen kérhető az önkormányzati 

hivatal szociális ügyintézőjénél. 

Mayer Ferenc 
jegyző 

TÁJÉKOZTATÓ NYERTES PÁLYÁZATOKRÓL 

Bugac Nagyközségi Önkormányzat sikeresen vett 

részt kettő önkormányzati feladatokat ellátó épület 

felújítását, fejlesztését célzó pályázaton.  

A Belügyminisztériumtól 30 millió Ft összeget 

nyertünk az önkormányzati hivatal 

tetőszerkezetének cseréjére. Ez a pályázat az épület 

energetikai célú felújítási pályázatát egészíti ki, 

ami által a hivatal teljes egészében korszerűsödhet, 

megújulhat. 

A Pénzügyminisztériumtól 40 millió Ft összeget 

nyertünk az önkormányzati konyha bővítésére és 

felújítására. A pályázat keretében sor kerül 

konyhatechnikai berendezések és eszközök 

beszerzésére is. Mindkét pályázathoz 5 % önerőt 

kell biztosítania önkormányzatunknak. 

A beruházások kivitelezései 2019-ben fognak 

indulni. 

Szabó László 
polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÚRT KUTAK ENGEDÉLYEZTETÉSE 

A jelenlegi jogszabályok szerint az engedély 

nélküli fúrt kutakat 2018.12.31-ig lehet bejelenteni 

és engedélyeztetni bírság nélkül. Font Sándor 

országgyűlési képviselő két évvel hosszabbítaná 

meg a határidőt. Azt javasolja az érintett 

ingatlantulajdonosoknak, hogy egyelőre ne 

tegyenek semmit. Módosító javaslattal élt az 

ügyben, azt kérve, hogy a határidőt tolják ki, 

lehetőleg két évvel, mert ez idő alatt készülhet egy 

új, mindenki számára megfelelő jogszabály.  

forrás: https://www.baon.hu/kozelet/helyi-

kozelet/uj-jogszabaly-keszul-a-regi-furt-kutakra-

1547258/ 

A jogszabályi változásokat folyamatosan 

közzétesszük a hírlevélben és a bugac.hu honlapon! 

 

 

Értesítjük a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyermekek szüleit, hogy a 

gyermekek után járó egyszeri támogatás – Erzsébet 

utalvány formában – kifizetése 2018. november 27-28. 

(kedd-szerda) 9.00-15.00 időpontban az 

Önkormányzati Hivatalban a szociális ügyintézőnél fog 

történni. 

MÉZ FELAJÁNLÁS 

Közeledik a decemberi hónap!  

Már-már hagyománnyá vált, hogy minden évben 

kínálunk a gyerekeknek mézeskalácsházikó építő 

programot. Novemberben szeretnénk megsütni a 

formákat, amihez egy kis támogatást kérnénk, azoktól, 

akiknek leledzik otthon egy kis méz, és szívesen 

hozzájárulna vele a programunkhoz. Aki esetleg nem 

mézzel, de tojással, liszttel vagy margarinnal tudna 

hozzájárulni programunkhoz, azt is nagyon nagy 

köszönettel fogadnánk! Felajánlásaikat kérjük, 

november 15-ig hozzák be! 

Rigó József ÁMK Művelődési Ház 

 Borics Krisztina  

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 

2018. október /2/ 
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