
 

 

 

 

 

 

TISZTELT BUGACI LAKOSOK! 

Ebben az évben ez az első Hírlevelünk, ezért itt kívánok 

Önöknek, Mindannyiunknak boldog új évet! Bízok 

abban, hogy sikerül megfékezni a vírust, sikerül nekünk 

embereknek alkalmazkodni az új helyzethez. Várhatóan 

újra lendületbe jöhet gazdaságunk, de ami ennél is 

fontosabb, a rendezvényeinkkel, ünnepeinkkel a korábban 

megszokott módon visszatérhet a közösségi élet 

településünkre. A Hírlevél mellékletében olvashatnak a 

2020-as évről és az előttünk álló feladatokról, kérem, 

olvassák el. Időközben elkezdődött az új nevén VMOP, 

megyei fejlesztési program és a Magyar Falu Program 

tervezése. Önkormányzatunk a következő fontossági 

sorrendet állította fel, tudván, hogy a Magyar Falu 

Program minden évben új kiírások szerint kisebb 

projektek megvalósítását, míg a VMOP egy kiírás 

értelmében nagyobb projektek megvalósítását célozza. 

Vannak olyan fontos fejlesztések, amelyek mindkét 

listába bekerültek, ott az ideálisabb lehetőséget keressük. 

Magyar Falu Program:  

1.Iskolaépület közösségi térré alakítása  

2.Közterületi játszótér  

3.Tanyagondnoki busz beszerzése (9 személyes) 

4.Fűtéskorszerűsítés és konyhai légtechnika fejlesztése  

5.Szolgálati lakások felújítása  

6.Kerékpárút felújítása  

7.Belterületi út pormentesítés  

 

VMOP fejlesztések 2021-2027 között 

1. Művelődési Ház bővítése, felújítása  

2. Belterületi utak pormentesítése (Bugacon és 

Alsómonostoron)  

3. Belterületi járdaépítés  

4. Alsómonostor közösségi tér kialakítása  

5. Játszóterek, közösségi szabadidős terek kialakítása  

6. Önkormányzati lakások felújítása  

7. Bentlakásos idősek otthona építés  

8. Külterületi mezőgazdasági utak portalanítása, 

Fülöpjakab irányába  

9. Kerékpárutak építése, felújítása (Félegyháza határáig, 

Bócsa irányába és a meglévő felújítása)  

10. Bugac komplex turisztikai fejlesztése 

 

Szabó László polgármester 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Adózó! 

A NAV honlapján 2021. január 25-én elérhetővé vált a 

21NYHIPA jelű nyilatkozat, melynek benyújtásával a 

639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet alapján a mikro-, kis- 

és középvállalkozások 2021. február 25-éig 

elektronikusan nyilatkozhatnak helyi iparűzési adóval 

kapcsolatos adóelőleg-kedvezményük érvényesítéséről. 

A 21NYHIPA nyilatkozat Általános Nyomtatványkitöltő 

Keretprogramban (ÁNYK) futó kitöltőprogramja és a 

hozzá tartozó útmutató a NAV honlapján a 

www.nav.gov.hu → Nyomtatványkitöltő programok → 

Nyomtatványkitöltő programok → Programok részletes 

keresése útvonalon található meg. 

Rádiné dr. Tabi Anita jegyző 

ÚJ IRODÁT NYITOTT A FBH-NP NONPROFIT KFT.  

Tájékoztatni kívánjuk a Lakosságot, hogy Társaságunk 

az FBH-NP Nonprofit Kft, mint hulladékgazdálkodási 

közszolgáltató, 2021. január 12. (kedd) napjától új 

ügyfélszolgálati irodánkban várjuk kedves 

Ügyfeleinket a 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos 

u. 17-19. szám alatt az alábbi nyitva tartás szerint: 

Hétfő:   9:00-12:00 és 12:30-14.30 

Kedd:   08:00-12:00 és 13:00-16:00 

Szerda, Csütörtök: ZÁRVA 

Péntek:  08:00-13:00 

Szombat:  ZÁRVA 

Idén a Haleszi Gazdakör (Kiskunfélegyháza, XI. körzet 1. 

szám) épületében az alábbi napokon várják az ügyfeleket: 

Nyitvatartás: 9:00 – 15:30-ig (ebédszünet: 12:00 – 12:30) 

Március 8., Április 12., Május 10., Június 14., Július 12., 

Augusztus 9., Szeptember 13., Október 11., November 8. 

December 13. 

A kihelyezett ügyfélfogadás napján a Kossuth Lajos utca 

17-19. szám alatti irodában szünetel az ügyfélfogadás!! 

 

BUGAC 

2021. április hónapig a hulladékgyűjtés rendje 

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ 

HULLADÉKGYŰJTÉS (zöldjárat naptár) 

2021. év 

  febr.  márc.  ápr. 

hétfő 15. 15. 12. 

http://www.nav.gov.hu/?fbclid=IwAR05jTBjx6QAzY5AW8s3jYu4bK6wHTCf2K3fnbwKQj58b2wERAwAHGiaiPU


 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az 

állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 

XXVIII. törvény rendelkezései 2021. január 07. 

napjától több ponton megváltoztak, ennek okán az 

alábbiakra hívom fel figyelmüket: 

Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, 

az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek 

megfelelő életfeltételekről gondoskodni. Az állattartó 

gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos 

elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének 

megakadályozásáról. 

Állatvédelmi hatóságként a jegyző, illetve a járási 

hivatal jár el.  

- A jegyző - feladat és hatáskörében eljárva – 

ellenőrzi az állatvédelmi törvényben foglaltak 

végrehajtását, 

- A jegyző az állatvédelemre, valamint az 

állattartásra vonatkozó szabályok megsértése 

esetén az állattartást korlátozhatja, illetve 

megtilthatja, 

- A jegyző az állattartót az állat megfelelő és 

biztonságos elhelyezése, valamint szökésének 

megakadályozása érdekében meghatározott 

építési munka elvégzésére kötelezheti, 

- A jegyző az állatvédelmi és az állattartási 

szabályok megsértése esetén meghatározott 

cselekmény végzésére, tűrésére vagy 

abbahagyására kötelezheti az állattartót az 

állatok védelme érdekében, 

- Ha az állattartó nem vagy nem megfelelően 

teljesíti a jogszabályban meghatározottakat és 

ez által az ember vagy állat egészségét súlyosan 

veszélyezteti, a hatóság az állat tulajdonosának 

költségére elrendelheti az állat megfelelő 

helyre történő szállítását és a várható tartási 

költségek tulajdonos általi megelőlegezését. 

- Aki tevékenységével vagy mulasztásával az 

állatok védelmére, kíméletére vonatkozó 

jogszabály vagy hatósági határozat előírását 

megsérti vagy annak nem tesz eleget, 

magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és 

különösen az állatnak okozott sérelem 

jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű 

állatvédelmi bírságot köteles fizetni. 

- Az állatvédelmi bírságot a jegyző, illetve a 

járási hivatal jogosult kiszabni. A bírság 

helyszíni bírságként is kiszabható! 

Fontos! 2021. január 07-től az állatvédelmi bírság 

alapösszege tizenötezer forintról hetvenötezer 

forintra emelkedett abban az esetben, ha az 

állatvédelmi bírság kiszabására okot adó jogsértés 

(pl.nem biztonságos elhelyezés, szökés 

megakadályozásának elmulasztása) elszenvedője 

kedvtelésből tartott állat (pl. eb)! 

A települési önkormányzat kötelező feladata a 

település belterületén a kóbor állatok befogása. 

Ennek megfelelően önkormányzatunk ebek 

befogására alkalmas csapdákat helyez ki azon 

területeken, ahol kóbor állat előfordulását észlelik 

vagy jelzik. A csapdák az önkormányzat tulajdonát 

képezik, azok megrongálása, elvitele stb. tilos. A 

csapdákat az önkormányzat Brigádja ellenőrzi.  

A befogott kóbor állatokat maximum 15 napig az 

önkormányzat udvarán lévő kennelben tartjuk, majd 

értesítjük az illetékes ebrendészetet, akik 

gondoskodnak az eb elszállításáról. 

Fontos! Amennyiben a kóbor eb tulajdonosa ismertté 

válik - a hatályos jogszabályok alapján- köteles az 

állatot visszavenni, valamint a befogásával és 

elhelyezésével kapcsolatos költségeket megtéríteni. Ha 

a tulajdonos az állatot nem veszi vissza vagy az állat a 

tulajdonos részére nem adható ki, a hatóság a 

tulajdonost kötelezi a felmerült költségek 

megtérítésére, az állatot elkobozza és gondoskodik az 

állat végleges elhelyezéséről. 

Veszélyeztetett állatokról és kóbor állatokról 

bejelentést a Bugaci Közös Önkormányzati Hivatalhoz 

a 76/575-100 telefonszámon, illetve a 

pmhivatal@bugac.hu e-mail címen lehet tenni. 

 

Tisztelettel:  Rádiné dr. Tabi Anita jegyző 

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADÓ 1% FELAJÁNLÁSRÓL 

 

Regisztrált SZJA 1%-os kedvezményezettek civil 

szervezeteink közül: 

Kedvezményezett neve Adószám 

Abonyi Imre Fogathajtó és 

Lovas Sport Egyesület 
18365218-1-03 

Bugaci Óvodás és 

Általános Iskoláskorú 
Gyermekekért Alapítvány 

 
18353509-1-03 

Nagycsaládosok Bugaci 

Egyesülete 
18349898-1-03 

 

mailto:pmhivatal@bugac.hu


                                     OMV           

Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 

február hónaptól a bugaci töltőállomáson az osztrák 

OMV olajtársaság üzemanyagait forgalmazzuk!  

A gázolajat és a benzint is mindenkor az OMV saját 

finomítójából vásároljuk, ez garantálja az osztrák-nyugati 

szabvány szerinti minőséget.  

Bízva vásárlóink elégedettségében, továbbra is szeretettel 

várjuk Önöket! 

 

ŐSBORÓKÁS GYÓGYSZERTÁR 

NYITVA TARTÁSA 

 

Hétfő:  730-17 óráig 

Kedd:  12-17 óráig 

Szerda: 730-17 óráig 

Csütörtök: 730- 17 óráig 

Péntek: 730- 17 óráig 

Tel.: 76/575-017 

A FOGORVOSI RENDELÉSI IDŐ  

2021. JANUÁR 1-JÉTŐL: 

Hétfő: 8:00-14:00 

Kedd: 13:00-17:00 

Szerda: 8:00-14:00 

Csütörtök: 13:00-18:00 

Péntek: 07:30-11:00 

 

Előzetes telefonos bejelentkezés szükséges  

a 06-70-3411-333 telefonszámon, hívható rendelési 

időben. 

„Egy baba.  

Meglepetés. Maga a tökély.  

A legújabb a világon. 

Milyen pirinyó, de titkokkal teli.” 

 

2021 januárjában érkezett újszülöttek: 

Tóth Blanka 

(2021.01.07.; anyja neve: Péter-Szabó Ilona) 

Tóth Diána  

(2021.01.11.; anyja neve: Tóth Csilla) 

Gratulálunk a babákhoz, sok boldogságot és jó egészséget 

kívánunk nekik! 

Mészáros-Kósa Adrienn védőnő 

 

MAGYAR HONVÉDSÉG 

KATONAI IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI 

NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG 

1. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda 

6000 Kecskemét, Lunkányi János u. 1. 

Postai cím: MH KIKNYP, 6000 Kecskemét, Pf. 307 

E-mail: bacs.toborzo@mil.hu Tel: 76 581-600 (33-62 

mellék) 

Tisztelt Álláskereső! 

A kormány által indított gazdaságvédelmi akcióterv 

munkahelyteremtési intézkedéseihez a Magyar 

Honvédség is csatlakozott. A honvédség az ország egyik 

legnagyobb és legbiztosabb munkáltatója, így számunkra 

egyértelmű volt, hogy a koronavírus-járvány elleni 

védekezésben szerepet vállaljunk, akár több ezer fő 

foglalkoztatásával. Ennek eredményeként egy új, speciális 

önkéntes területvédelmi tartalékos (SÖTT) katonai 

szolgálati forma bevezetésére került sor. A szolgálati forma 

a munkahelyüket elveszítő, elhelyezkedni szándékozó, 
18. életévüket betöltött, erkölcsi bizonyítvánnyal 

rendelkező magyar állampolgároknak kíván segíteni. Több 

mint ezer fő csatlakozott már a programhoz, de továbbra 

is nagy az érdeklődés, köszönhetően a közeli 

munkalehetőségnek, a határozott idejű munkavégzésnek. A 

kormány támogatásával a honvédség 2021-ben is stabil 
kereseti lehetőséget nyújt azoknak az állampolgároknak, 

akik elvesztették munkahelyüket és csatlakoznának. A 

speciális tartalékos szolgálat lehetőséget nyújt a 

jelentkezőknek, hogy hat hónapon keresztül képezhessék 

magukat, szert tegyenek honvédelmi ismeretekre és 
emellé anyagi támogatásban részesüljenek. A jelentkezés 

feltétele a büntetlen előélet és egy egyszerűsített 

egészségügyi és pszichológiai vizsgálaton való megfelelés. 

A felvételt nyert katonák három ciklusban végzik hat 

hónapos kiképzésüket, amely alapkiképzésből, általános 

lövész kiképzésből és szakkiképzésből áll. Ez idő alatt bruttó 

161 ezer forintos illetményt, utazási költségtérítést, ruházati 

ellátást és étkezést kapnak. A foglalkozások heti 40 órás 

elfoglaltságot jelentenek. A szolgálat vállalása további 6 

hónapra meghosszabbítható, de ha valaki úgy dönt, hogy 

visszatér a civil életbe, azt bármikor, hátrányos 

következmények nélkül megteheti. Ha viszont megtetszik 

ez a hivatás, akkor lehetőség van az önkéntes területvédelmi 

tartalékos (ÖTT) vagy az önkéntes műveleti tartalékos 

(ÖMT) szolgálati formát választani, illetve a jelentkezők 

dönthetnek úgy is, hogy pályájukat szerződéses 

katonaként folytatják, amennyiben megfelnek az ehhez 

szükséges fizikai, pszichikai és egészségügyi feltételeknek. 

A Magyar Honvédség mindenki számára életre szóló 

karrierlehetőséget és kiszámítható életpályát biztosít, 

hiszen a klasszikus katonai feladatok mellett, szinte 

valamennyi civil szakma képviselőit tudjuk 

foglalkoztatni. Amennyiben felkeltettük érdeklődését, 
keresse fel toborzóirodánkat ügyfélfogadási időben, amely 

az alábbiak szerint alakul: 

 
Hétfő - csütörtök: 8:00 – 15:30 

Péntek: 8:00 – 12:00 

mailto:bacs.toborzo@mil.hu


ISKOLAHÍREK 

A január az iskolában a félévzárás és a felvételi időszak 

miatt mindig határidőkkel és izgalmakkal teli.  

Január 22-én záródott a 2020/21- es tanév I. féléve 

Január 23.: a nyolcadikos diákjaink megírták a központi 

felvételi feladatlapokat magyarból és matematikából 

Január 29-ig megtörtént a félévi bizonyítványok 

kiosztása 

Február 1-jén, a félévi nevelőtestületi értekezlet miatt 

igazgatói szünet volt az iskolában 

Február 2-9-ig tartottak a félévi szülői értekezletek – a 

vírushelyzet miatt online formában 

Február 19-én a Diákönkormányzat szervezésében és az 

osztályfőnökök vezetésével osztályfarsangokra kerül sor 

mind az alsó mind a felső tagozaton. A rendezvény során 

továbbra sem fogadhat vendégeket intézményünk. 

Aktuális: 

Az iskola területén a konyhafelújítás a befejező 

szakaszához ért. Várhatóan február végén, március elején 

visszaáll az iskolai étkeztetés a megszokott keretek közé.  

Versenyeztünk!  

Gratulálunk Tóth Andor 6. osztályos tanulónknak, aki az 

Új-Zéland hagyományait feldolgozó On-Lion angol 

nyelvi levelezőversenyen szorgalmas munkájával megyei 

III. helyezést ért el. Köszönjük a felkészítést Magyar 

Anett tanárnőnek! 

Köszönet! 

Köszönjük Eőri Máténak, hogy iskolánk folyosóján is 

állhatott karácsonyfa! 

Köszönjük ifjabb Sallai Endrének és családjának a 

digitális oktatásban kiválóan hasznosítható felajánlott 

eszközöket!  
  Az iskola vezetősége 

Terasz-Könyvtár 

A koronavírus-járvány második hulláma miatt a 

484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet alapján a 

Könyvtár nem fogadhat személyesen látogatókat. 

Mégis van lehetőség kölcsönzésre! Hogyan? 

-Előre egyeztetett időpontban (hétfő-péntek), az 

előre egyeztetett könyvek átvételére, kikölcsönzött 

dokumentumok visszavételére lehetőséget 

biztosítunk a Könyvtár teraszán. 

Kérjük, az erre vonatkozó igényeket az alábbi 

elérhetőségeken szíveskedjenek jelezni:  

Telefonon: 70/3820544, vagy Facebook/messenger/-

üzenetben: Könyvtár Bugac, vagy emailben: 

konyvtarbugac@gmail.com 

(Ebben a kölcsönzési formában is kötelező a maszk 

viselése, a visszahozott könyvek pedig 72 óra 

könyvkaranténba kerülnek). 

A Könyvtár elektronikus katalógusa lehetőséget 

biztosít, hogy nyitvatartási időben böngésszenek 

állományunkban: 

www.bugac.hu/intezmenyek/amk/konyvtar/katalogus. 

MŰVELŐDÉSI HÁZ - KÖNYVTÁR 

Decemberben több játékkal vártuk a gyermekeket, 

rajzpályázatot és versnyomozást indítottunk, 

köszönjük a résztvevőknek a közös élményt. 

Természetesen minden játékos kézműves jutalomban 

részesül, amelyet átvehet a Könyvár teraszán 

előzetes egyeztetés után.  

Utólag is köszönjük Bálint Dezsőnek a kültéri ünnepi 

dekorációhoz való felajánlást. 

A Magyar Kultúra Napját versekkel köszöntötte 

településünk több korosztálya, amelyet az 

érdeklődők a Könyvtár és Művelődési Ház Youtube 

és Facebook oldalán megtekinthetnek.  Köszönjük a 

versmondóinknak: 

 Szeleczki Milán és Szeleczki Martin Süni 

csoportos óvodások (felkészítőjük Szeleczki 

Brigitta óvónő) 

 Kengyel Johanna 1. osztályos tanuló 

 Fekete Zsuzsanna 6. osztályos tanuló 

 Herbály Jánosné, a Magyar Kultúra lovagja 

A könyvtári választék az év végén sok új könyvvel 

bővült, közülük néhányról videós könyvajánló ad 

hírt. Rúzsa Magdi és Vida József szakácskönyvéről 

készült videóinkat szintén megtekinthetik a 

Könyvtár és a Művelődési Ház Youtube és Facebook 

oldalán.  

A farsang jegyében az időszak jelképeivel 

kapcsolatos videókkal is játékokkal is készülünk 

felnőttek és gyermekek részére is.  

„Lássuk a medvét!” a február másodikához kötődő 

hagyományunkkal kapcsolatban február 2-8. között 

játékot hirdetünk az óvodás és kisiskolás 

korosztályoknak.  

A fenti játékok és programok részleteiért kövessék 

figyelemmel az internetes felületeinket. 

Tóth Ilona Krisztina és Kengyel-Virág Veronika 

 

http://www.bugac.hu/intezmenyek/amk/konyvtar/katalogus


Év eleji összegző: 2020-2021. 

Már 1 hónap eltelt a 2021-es esztendőből, ebben az időszakban készítjük önkormányzatunk éves 

költségvetését. A mögöttünk álló időszakban sok-sok változás történt, amelyek befolyásolják 

terveinket. A 2020-as év végén -a vírushelyzet és a hozzá kapcsolódó korlátozások miatt- elmaradt 

a közmeghallgatás, ahol a polgármester személyesen tudja értékelni az elmúlt évet és tájékoztatást 

tud adni az előttünk álló év feladatairól, fejlesztési elképzeléseiről. Ezért most így, írásban 

tájékoztatom a bugaci lakosokat.  

I.Szociális segítség a lakosságnak 

A 2020-as év eddig sosem látott nehézség elé állította a világot. A pandémia kihatott 

önkormányzatunkra is, a tavaszi veszélyhelyzetben igyekeztünk a lakosság segítségére lenni: 

 minden háztartásba maszkokat juttattunk (köszönjük szépen az óvodai dolgozók 

segítségét!) 

 tisztasági csomaggal támogattuk a rászoruló célcsoportokat  

 fertőtlenítettük a közterületeket 

 Megoldottuk a szociális étkeztetést, a gyermekétkeztetést 

 A Szociális Szolgáltató Központ munkatársai minden kérésnek igyekeztek eleget tenni- az 

idősek védelmében (köszönjük szépen a munkájukat!) 

Ebben az évben- ugyanúgy, mint eddig mindig- szociális támogatásokban részesítettük a település 

lakosságát: 

 Támogattuk a megszületett babák családjait, 32 családot 1.280.000 FT összegben 

 Szociális célú tűzifát osztottunk, összesen 142 m3-t,  

 Lakásvásárlási és felújítási támogatást adtunk 8 családnak, 570.000 Ft összegben  

 a konyhafelújítás során nem emeltünk a gyermekétkeztetés díján, a külső beszállító által 

biztosított étkeztetés többletköltségét az önkormányzat felvállalta 

 Az önkormányzat által finanszírozott iskolabusz könnyíti meg a külterületen élő gyerekek 

számára az óvodába, iskolába való bejutást 

 Lakásfenntartási támogatásokat fizettünk a jogosultaknak megközelítően 6 Millió Ft 

értékben 

II. Fejlesztünk- fejlődünk…Elkészült/Befejeződött: 

 

 Táltos Panzió: elkészült a tűzivíztározó, amely egyben fürdő-tó is, megújult a fűtés, a 

nádtető, új karámok épültek, megszereztük a panzió kutjainak fennmaradási engedélyét  

 Árpád és az Alkotmány utca aszfaltozása (15 M Ft támogatás, 4 M Ft önerő) 

 Hunyadi utca, Orgoványi utca részei: újfajta bitumenes eljárással készült szilárd 

útburkolat (28,8 M Ft- pályázat, Magyar Falu Program) 

 Kada Elek- szobor, park: Lezsák Sándor országgyűlési képviselőnk kezdeményezésére, a 

képviselő úr, az önkormányzatunk anyagi támogatásával, valamint az ehhez társult 

lakossági befizetésekből valósult meg az önkormányzat épülete melletti tér, településünk 

alapítója, Kada Elek szobrával 

 Parkolók kialakítása-az általános iskolánál 

 Egészségügyi központ: befejeződött az építkezés, amelyhez -az eredetileg megítélt 80 

Millió Ft felett- további 11,992 Millió Ft többlettámogatást nyertünk. A fogorvos és a 

védőnő rendelése itt zajlik. Dr. Szabó Gyula háziorvosunk költözése folyamatban van, a 

rendelést, 2021. február 08.-tól kezdte meg az új helyen.  

Dr. Schröder Zsuzsanna doktornővel megszületett a megállapodás, ennek értelmében a 

doktornő rendelése is átköltözik az új rendelőbe. 

 Orvosi eszközöket, bútorokat vásároltunk, -a rendelők átköltözéséhez- a Magyar Falu 

Program pályázatából 6 Millió Ft értékben (Bugac és Bugacpusztaháza 3-3 Millió Ft-ért) 



 Újabb eszközökkel bővült gépparkunk: Sportegyesületünk, 972.900 Ft pályázati pénzből 

vásárolt egy Husqvarna TC139T fűnyíró kistraktort. Önkormányzatunk 2.743.200Ft 

pályázati és 749.300 Ft saját forrásból egy Solis 26 típusú kistraktort vásárolt. Szintén 

önkormányzatunk, 1.079.500 Ft-ért, önerőből egy Nobili TLP 135 típusú szárzúzót is 

vásárolt. 

 A régi vásártér területén: megszüntettük az áldatlan állapotokat, ebben az évben 

szeretnénk befejezni a terület megtisztítását. 

III. Folyamatban van  

 ARANYMONOSTOR-PROJEKT: 2021. február 5.-én és 9.-én aláírtuk az építési 

szerződést a kivitelezőkkel, a múzeum, valamint a látogatóközpontot Bugaccal összekötő 

gyalogút és a parkoló megépítésére. A munkaterület átadása 2021. február 12.-én történik 

meg, az építésre a szerződés szerint 365 nap áll rendelkezésre. Ezzel párhuzamosan, -a 

megyei önkormányzat támogatásával- többletköltség igényt nyújtottunk be, ami a most 

leszerződött beruházás megvalósítása során felmerülő plusz költségekre nyújt majd 

fedezetet. Az így megépülő múzeum megkapja a működési engedélyt és fogadhatja a 

vendégeket, ez feltétele, hogy önkormányzatunk elszámoljon a kapott TOP-os 

támogatással. A további fejlesztésekhez, kilátó, kiszolgáló épület, szentek útja, más 

forrásokból keressük a finanszírozást, bízunk benne, hogy a 2022 tavaszi nyitásig, ezek a 

további elemek is meg fognak épülni. 

 Konyhafelújítás: Elkészült a bővítése, felújítása, korszerűsítése a 400 adagot főző 

konyhánk épületének. Az építés mellett új eszközöket is beszereztünk. Az 54 Millió Ft-os 

beruházáshoz, 11 Millió Ft önerőt biztosítottunk. Jelenleg a használatba vételi engedélyezés 

zajlik, ebben a hónapban, februárban végén újra birtokba vesszük a konyhát. 

 Önkormányzati épület és iskola energetikai felújítása: 355 Millió Ft-os projekt 

keretében elkezdődött a hivatal, az emeletes iskola szárny és a tornacsarnok energetikai 

felújítása. A fejlesztést követően az új külső mellett hatékony, szinte teljes egészében 

megújuló energiát felhasználó hőszivattyús és napelemes rendszer kerül kialakításra. Az új 

nyílászárók, szigetelés, napelemek és hőszivattyús fűtési rendszer kialakítása mellett, a 

tornacsarnok és az emeletes iskola szárny (hullámpala) tetőcseréje is megtörténik. A projekt 

megyei TOP-os pályázati forrásból, 25,5 Millió Ft -KLIK által megnyert- magyar Falu 

Program pályázati forrásból és 33,5 Millió Ft önkormányzati önerőből valósul meg. A 

projekt 2021. augusztusában záródik, tehát a gyerekek szeptemberben már a megújult 

iskolában kezdik meg a tanítást.   

 Óvoda-tornaszoba: A Magyar Falu Program keretében, pályázatot nyertünk egy új óvodai-

tornaszoba építésére. 25,8 Millió forintos támogatással, 2021 nyarának végére, egy új 

tornaszobával bővül intézményünk. A fejlesztést az indokolja, hogy a korábbi 3 óvodai és 

1 bölcsődei csoport helyett, már 4 óvodai és 1 bölcsődei csoportunk van. A korábban 

tornaszobának használt termet 2019 szeptembere óta csoportszobaként használjuk, így csak 

nehézkesen megoldható a gyermekek tornáztatása téli időszakban.    

 Óvoda-játszótér: A Magyar Falu Program keretében, pályázatot nyertünk, az óvodánk 

udvarán lévő játszóeszközök cseréjére. Az 5 Millió forintos megnyert támogatásnak 

köszönhetően minden játszóeszközt újra cserélünk 2021 nyarának végére. 

 Helytörténeti gyűjtemény: A helytörténeti gyűjteményt, amely korábban a művelődési 

házunk mellett lévő épületben kapott helyet, 2020-ban kiköltöztettük a felújított Bugaci 

Csárda udvarán lévő kiállító terekbe. Ezt a kiállítást 2021-ben teljesen újra kívánjuk építeni. 

 Civil ház: A helytörténeti gyűjtemény felszabaduló épületére 2 pályázatot is nyertünk. 

Önkormányzatunk 2,5 Millió Ft-ot nyert, a belső berendezésre és ifjúsági programok 

szervezésére. A Bugaci „Futóhomok” Ifjúsági egyesület 3,6 Millió Ft-ot nyert az épület 

felújítására. A nyertes pályázatoknak köszönhetően a helytörténeti gyűjtemény épületében 

egy Civil ház jön létre- a civil közösségek otthona.  

 Kerékpárutak javítása: a tél beköszönte előtt saját forrásból javítottuk a majd 10 éve épült 

kerékpárutunk legkritikusabb szakaszait.  



Ezeket a javításokat a természet folyamatos változása, a fák gyökereinek növekedése miatt, 

sajnálatos módon folyamatosan kell majd végeznünk. 

 Sportpark építése: A belügyminisztérium kiírására, évekkel ezelőtt beadott, már majdnem 

elfeledett, pályázat eredményeként, fedett, de szabadtéri kondipark létesítésére nyílik 

lehetőségünk. Az eszközök telepítését 2021 tavaszára tervezzük a korábban épült 

gördeszkapálya mellé. A pályát egy állami tenderen nyertes cég fogja építeni, a fejlesztés 

nem igényel önerőt. 

 Futópálya és kondipark: Egy korábban LEADER forrásból nyert pályázatunk 

megvalósítása 2021-re tolódott. Ebben az évben, a Hunyadi utcai sportpályánkat körbe ölelő 

rekortán futópályát és az edzőpálya mellett egy szabadtéri edzőparkot fogunk kialakítani. A 

11,5 Millió Ft-os beruházáshoz 1,5 Millió Ft önerőt biztosítunk. 

 Rendezvények támogatása: Leader forrásból 2 Millió Ft-ot nyert önkormányzatunk 

rendezvényszervezésre. 2020-ban nem tudtuk megvalósítani az elképzelésünket! A hűtős 

utánfutó megvásárlását és egy rendezvény lebonyolítását 2021-ben kell lebonyolítsuk. 

Beadott, még el nem bírált pályázataink: 

 Piaccsarnok bővítése-fedett külső terekkel, környezetének parkosításával: Pályázatot 

nyújtottunk be a korábban megépített piaccsarnokunk továbbfejlesztésére. A tervek szerint 

megépül egy 235 m2-es, oldalán nyitott, de fedett elárusító hely, felszedhető, áttelepíthető 

asztalokkal, megépülnek parkolók és közlekedő utak 602 m2 térkövezéssel és 211 m2 

murvás felülettel, kialakításra kerül 3 automata kézfertőtlenítő pont, további napelemes 

lámpák és napelemek kerülnek kihelyezésre, megtörténik a csarnok környezetének 

parkosítása, automata öntözőrendszer kerül kiépítésre, beszerzésre kerül egy kistraktorra 

szerelhető hótoló, beszerzésre kerül egy melegvizes, magasnyomású rekeszmosó. A 

fejlesztés összköltsége, nettó 53 Millió Ft, melyből 5,3 Millió Ft önerőt biztosítunk. 

 Nemzetközi fogathajtó verseny: Sokan emlékeznek még a 90-es években több alkalommal 

megszervezett Bugaci Napokra. Több évtized kihagyás után, 2021. június 17-20. között újra 

nemzetközi fogathajtó versenyt kívánunk rendezni Bugacon a Táltos panziónál és a 

szomszédos területeken. Az előkészületekhez, a pályák kialakításához és a verseny 

lebonyolításához, a Magyar Lovassport Szövetségen keresztül 20 Millió Ft-ra pályáztunk.  

IV. Programjaink: 

A koronavírus-járvány miatt településünk programjai- a kormányzati rendelkezések, valamint a 

lakosság védelme érdekében – jórészt elmaradtak. A közösségi rendezvények hiányát a Könyvtár 

és a Művelődési Ház online szerveződő, a lakosságot megszólító programjai próbálták pótolni egy-

egy adott ünnepkörhöz igazodva. 

Az enyhébb korlátozások időszakában került sor a Kada Elek-szoboravató ünnepségre, valamint a 

„Vasutas- nap”-ra, az augusztus 20-ai megemlékezésre. 

Településünk legnagyobb rendezvénye, a KURULTAJ sem került megrendezésre. 2021-ben 

augusztus 13-14-15.-én kerül megrendezésre az Ősök Napja.  

A Magyar-Turán Alapítvánnyal célul tűztük ki a még szorosabb együttműködést, ennek jegyében 

túl vagyunk az első személyes egyeztetéseken, megkezdődött az ez évi rendezvény szervezése. 

V. Személyi változások: 

 A jegyzői feladatokat 2020 májusától Rádiné Dr. Tabi Anita látja el; tudása, munkabírása, 

motivációja nagy segítség hivatalunknak. 

 Váradiné Dr. Gazda Mária fogorvos nyugállományba vonult. Segítségének köszönhetően, 

2020.07.01-től Dr. Horváth Anna a praxis új tulajdonosa. 

 A Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője az álláshely hivatalos megpályáztatását 

követően 2021. jan.1.-től Dr. Kovácsné Juhász Ildikó lett. 



 Opauszkiné Falusi Zsanett anyai örömök elé néz, adóügyekkel kapcsolatos munkáját 

2020.12.01.-től Udvarhelyiné Jakó Krisztina vette át az álláshely hivatalos 

megpályáztatását követően, megfelelő szakmai végzettséggel. 

 2019 nyarától Szabóné Kocsis Orsolya lett az élelmezésvezető, aki anyai örömök elé néz, 

a munkaterületét Balogh Mihályné vette át 2021.01.01.-től, Ő lett az élelmezésvezető. 

VI. Finanszírozási változások, az önkormányzatok helyzete: önkormányzatunk célja ebben az 

évben is a hitel és tartozás nélküli stabil, törvényes, átlátható működés és gazdálkodás. Itt 

elsődlegesek a kötelező feladatok, de tudjuk, hogy a település fejlődése csak újabb és újabb önként 

vállat feladatok, pályázati fejlesztések megvalósításával lehetséges. A kollégáim precíz, 

lelkiismeretes munkáján túl, a fejlődéshez szükséges önkormányzati forrásokat, korábbi 

gazdálkodásunk eredményéből adódó megtakarításainkból fedezzük. Mozgásterünk sajnos egyre 

szűkül, hiszen a gépjárműadó elvétele megközelítően 16-16 Millió Ft kiesést jelentett és jelent 

2020-ban és 2021-ben is. Az iparűzési adóbevételünk is csökken 2021-ben, a gazdaság csökkenő 

teljesítménye miatt, várhatóan 10-15 Millió Ft-al. Ebből is látszik, hogy előtérbe kerül a 

költséghatékony, gazdaságos működés és üzemeltetés. 

VII. Sok minden történt 2020-ban és fog történni 2021-ben. A koronavírus-járvány által 

nehezített év ellenére egy építkezésekkel teli időszakát éljük településünk, Bugac történelmének. 

Az év legnagyobb híre talán kétségek nélkül mégis a régen várt, sokat emlegetett hiányosság 

helyreállítása: 

A „FÉLEGYHÁZI ÚT” FELÚJÍTÁSÁRÓL MEGJELENT KORMÁNYRENDELET!!! 

A november 11-én megjelent Kormányhatározat szerint Bács-Kiskun megye 4. választókerület 

településeinek vonatkozásában a 2020 és 2022 között megújuló útszakaszok között ugyanis ott 

találjuk a várva várt utat: 

„- 54102. jelű bekötőút 2+079-15+600 km szelvények közötti szakasz felújítása, (Kiskunfélegyháza 

és Bugac közötti út)” 

Az országos jelentőséggel bíró rendezvényeink, az előttünk álló, Bugac egyre inkább 

körvonalazódó turisztikai és gazdasági fejlődésének köszönhetően már régóta „lógott a levegőben” 

ez a fejlesztés, csak senki nem merte kimondani! Ezúton is köszönöm Lezsák Sándor országgyűlési 

képviselőnknek, az együtt gondolkodást, a közös munkát.  

Látható, hogy a 2021-es év is számtalan előre tervezett, látványos feladatot tartogat. Ehhez kívánok 

minden Kollégámnak erőt, kitartást, motivációt, a Lakosságnak pedig türelmet, alkotó 

együttműködést, mindannyiunknak jó egészséget! 

 

 

       Szabó László 

       polgármester 


