
 

 

 

 

 

 

TISZTELT BUGACI ÉS BUGACPUSZTAHÁZI 

LAKOSOK! 

IGAZGATÁSI SZÜNET 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 

Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 

munkarendjében a nyári időszakban 

AZ IGAZGATÁSI SZÜNET 

2019. július 8. napjától – július 19. napjáig 

tart 

Az azonnal intézendő ügykörök – haláleset 

anyakönyvezése, illetve soron kívül intézendő 

szociális ügyek, a 06/30-160-3210 

telefonszámon, előzetes egyeztetést követően 

elintézhetők.  

Szíves megértésüket köszönjük! 

   Mayer Ferenc 
jegyző 

ÁLLÁSHIRDETÉS 

Bugac Nagyközségi Önkormányzat felvételt hirdet 

a település üzemeltetését ellátó brigádba település 

üzemeltető/karbantartó munkakörbe. 

Előnyt jelent: B kategóriás jogosítvány, szakmunkás 

bizonyítvány, hasonló munkakörben szerzett 

tapasztalat. 

A foglalkoztatás közalkalmazotti jogviszonyban, 

napi 8 órás jogviszonyban történik. 

Bérezés: az iskolai végzettségnek/képesítésnek 

megfelelő garantált bér. 

A munkakör azonnal betölthető!  

További információk:  

Mayer Ferenc jegyzőnél a 06/70-333-6268-os 

telefonszámon. 

LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a lakásépítés, 

vásárlás vagy egyéb lakásépítési munkák céljára 

nyújtandó szociális támogatásra a kérelmek 

benyújtásának határideje 

2019. augusztus 31. 

Bővebb információ– kérelem, nyomtatvány – az 

Önkormányzati Hivatalban kérhető. 

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ VÍZIKÖZMŰ 

ELSZÁMOLÁSRÓL A 70.000 FORINTOS 

BEFIZETŐK RÉSZÉRE! 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a lakosságot, hogy 

megkezdjük a 70.000 forintos víziközmű 

hozzájárulást fizetőknek a befizetett összeg 

visszafizetését!  

Elsősorban egy adategyeztetés után átutalással 

kívánjuk visszafizetni a 70.000Ft-os befizetéseket! 

Átutalásos kifizetés esetén az alábbi információkra 

van szükségünk: 

- befizetést igazoló szelvény amennyiben 

megőrzésre került 

- befizető neve 

- ingatlan adatai melyre a befizetés történt (Hrsz 

és Cím) 

- bankszámlaszám melyre az utalást kéri 

(FONTOS a pontos adat) 

Az adatok megadhatók a csatorna@bugac.hu email 

címen folyamatosan.  

Személyesen a Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal 

titkárságán Némedi Varga Kláránál 2019. július 25-

étől. 

A rendelkezésünkre álló adatok alapján tudjuk, hogy 

van pár olyan befizetőnk, aki nem rendelkezik 

bankszámlaszámmal. Kizárólag az Ő részükre 

biztosítjuk a készpénzes kifizetést,  

2019. július 24-én 12:00 – 17:00 óráig a 

Polgármesteri Hivatalban. 

Készpénz felvételhez kérjük hozzák magukkal: 

- befizetést igazoló szelvényt amennyiben 

megőrzésre került 

- ingatlan adatai melyre a befizetés történt (Hrsz 

és Cím) 

- minden esetben a könyvelésünkben szereplő 

(befizető) személynek áll módunkban 

visszafizetni a hozzájárulást 

- nyugta aláírásakor szükség lesz 

személyazonosító okmányokra 

A készpénzfelvételt csak azok az ügyfelek vegyék 

igénybe, akiknek nincs folyószámlájuk! 

 

Felmerülő kérdések esetén: 76/575-100, 104es 

mellék, csatorna@bugac.hu 
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ÁLLÁSHIRDETÉS 

A Rigó József ÁMK Napközi Otthonos Óvoda-

Bölcsőde pályázatot hirdet  

2 fő óvodapedagógus 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozott idejű 2 év     

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
óvodapedagógusi feladatok ellátása az 

intézményvezető szakmai irányításával 

Illetmény és juttatások: a Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

alapján.                      

Pályázati feltételek: óvodapedagógus képesítés 

Benyújtandó: önéletrajz, diploma igazoló okirat 

másolata 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. 

szeptember 1. napjától 

A pályázat benyújtásának határideje:  

2019. július 12. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további 

információt Endre Edit nyújt, a 0670/984-9835 -ös 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton a Rigó József Általános Művelődési 

Központ és Könyvtár címére történő megküldésével 

(6114 Bugac, Béke utca 13.). Kérjük a borítékon 

feltüntetni: BKH/632/2019, óvodapedagógus. 

A pályázat elbírálásának határideje:  

2019. július 25. 
Endre Edit 

Rigó József ÁMK intézményvezető 

KÖSZÖNET 

Az előző hírlevélben a „köszönet Alsómonostori 

Családi nap” címmel megjelent cikkből elnézést kérek 

Szatmári Istvántól, hogy kimaradt a segítők 

névsorából. Ezúton is szeretném köszönetemet 

pótolni. 

Endre Edit 

TÁJÉKOZTATÓ 

BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉG 

LAKOSAINAK 

Bugacpusztaháza Község  Önkormányzata 

tájékoztatja a Tisztelt bel,-és külterületi lakosokat, 

hogy a Csobolyó és Pásztor utca kereszteződésében 

elhelyezett 5 m3-es TÁROLÓ konténer kihelyezését 

2019. július 01-től megszüntette. 

 

Kérjük a lakosokat, hogy az egyéb hulladékgyűjtő 

edényzetbe nem elhelyezhető hulladékot a fenti 

időponttól ne helyezzenek ki a közterületre. 

A település belterületén a kommunális hulladék és 

szelektív hulladék rendszeres elszállítása megoldott, 

így nem indokolt a TÁROLÓ KONTÉNER 

kihelyezése. Kérjük a külterületi lakosokat, hogy a 

háztartásukban keletkező kommunális hulladék 

gyűjtésére vegyék igénybe az e célra rendszeresített 

„zöld” színű gyűjtőzsákot, melyet a Bugac 

Nagyközség Polgármesteri Hivatalánál (6114.Bugac, 

Béke u.10. szám alatt) lehet beszerezni 

munkanapokon térítés ellenében. A „zöld” színű 

gyűjtőzsákot a Bugacpusztaháza, Számadó utca 

28.szám alatti IKSZT épületénél kell leadni az IKSZT 

munkatársának nyitvatartási időben. Felhívjuk a 

lakosság figyelmét arra, hogy az IKSZT épülete körül 

térfigyelő kamera rendszer üzemel. 

Kérjük a Tájékoztatóban leírtak tudomásulvételét és 

betartását.  

                                                                                                                           
Bugacpusztaháza Község Önkormányzata 

Tájékoztató szelektív hulladékgyűjtés rendjéről 

Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja felhívni a 

Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a házhoz menő 

szelektív hulladékgyűjtés keretein belül lehetőség van 

a sárga fedelű gyűjtőedényzetet meghaladó 

mennyiségű szelektív hulladék díjmentes 

elszállítatására az alábbi feltételek mellett: 

A keletkező többlet szelektív hulladékot, a megszokott 

ürítési napon (reggel 6 órától az ürítés időpontjáig) a 

sárga fedéllel ellátott edényzet mellé kérjük 

kihelyezni, papír, karton hulladék esetében lapra 

hajtogatva, összekötözve, vagy egyéb szelektív 

hulladék esetében átlátszó zsákban, hogy az ürítést 

végző gépjármű személyzete meg tudja állapítani, 

hogy az valóban szelektív hulladékot tartalmaz.  

A sárga fedelű edényzetbe és a mellé helyezett átlátszó 

zsákba az alábbi hulladékok kerülhetnek: 

- műanyag (pl.PET palack, tejfölös, műanyag zacskó, 

reklám táska, mosószeres, mosogatószeres, 

kozmetikai szeres flakonok (tusfürdős, samponos), 

tejfölös-, joghurtos-, vajas, stb. dobozok, tejes-, 

gyümölcslés, stb. Tetra Pack dobozok (italos karton), 

csomagolófólia, fólia, műanyag szék, műanyag 

eszközök, műanyag játékok, hungarocell) 

- papír (pl.újságpapír, szórólap, füzetek, könyvek, 

irodai papírhulladék, csomagolópapír, hullámpapír, 

kartondoboz), 

- fém (alumíniumos sörös, üdítős doboz, alufólia, fém 

konzerves doboz, háztartási fémhulladékok (pl. 

evőeszközök, kotyogós kávéfőző, fém főzőedény) 

A többlet szelektív hulladékot tartalmazó átlátszó 

zsákba kérjük elsősorban PET palackot helyezzenek. 

A műanyag flakonokat és a papírdobozokat lapítva 

kérjük a kukába helyezni, hogy minél kevesebb helyet 

foglaljanak el. 

Kérjük a fehér- és színes üveget lehetőség szerint a 

szelektív hulladékgyűjtő szigeteken helyezzék el. 

FBH-NP Nonprofit KFT 


