
 

 

 

 

 

TISZTELT BUGACI LAKOSOK! 

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a kormány 

korlátozó, - a személyes kontaktusokat csökkenteni 

szándékozó intézkedéseit figyelembe véve, a hivatal a 

személyes ügyfélfogadást szünetelteti  

2021. március 8. napjától – április 4. napjáig. 

A további intézkedésekről folyamatosan tájékoztatni 

fogjuk a lakosságot (Bugac Facebook oldal, 

www.bugac.hu). 

Kérjük Önöket, hogy ügyeiket lehetőség szerint 

telefonon vagy elektronikus úton intézzék az alábbi 

elérhetőségeken: Tel.:  76/575-100  

E-mail:  pmhivatal@bugac.hu 

Köszönjük megértésüket! 

Rádiné dr. Tabi Anita jegyző 

KONYHA FELÚJÍTÁS, BŐVÍTÉS 

Határidőre befejeződött a községi konyha korszerűsítése 

Bugacon, a napokban a működési engedélyt is megkapta 

az önkormányzat, négy hónapos leállás után március 16-

án /kedden/ kezdődött újra a főzés. A beruházás a 

Belügyminisztérium negyvenmillió forintos 

támogatásából és az önkormányzat 12 millió forintos 

önrészéből valósult meg. Ebből az összegből nemcsak 

felújításra került az általános iskola udvarán működő 

konyha, hanem bővítésre és az eszközparkjának a 

korszerűsítésére is sor került, hogy még egészségesebb 

ételek készülhessenek a bugaciak számára. A létesítmény 

közel kilencven négyzetméteres hozzáépítéssel bővült, 

ezáltal tágasabb, kényelmesebb lett az ott dolgozók 

számára. A megújult konyhában mintegy négyszáz adag 

ételt főznek naponta. Kialakításra került egy új diétás 

konyha is, ahol az eltérő igényű személyek 

számára készítenek ételt. A konyha egy modern, tizenkét 

tálcás sütő-pároló géppel, 300 literes üsttel, és a 

legkorszerűbb légtechnikával, levegőcserélő rendszerrel 

gazdagodott. A tálalókonyha berendezése is teljesen 

megújult, de a hús és a zöldség előkészítést is nagyobb 

helyiségben végezhetik a konyhai dolgozók, amely 

megkönnyíti a szociális kertből bekerülő friss zöldségek 

feldolgozását. 

Szabó László polgármester 

 

 

 

 

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 

Értesítjük a Tisztelt érintett Lakosságot, hogy akinek 

2021. február 28-án lejárt a települési támogatása 

(lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 

3.000,-Ft/hó; illetve a 70 év feletti, egyedül élő személyek 

hulladékkezelési díjának teljes/50%-os átvállalása), 2021. 

március 1-től további 1 évre meghosszabbításra kerül a 

járványügyi helyzet miatt, így személyes ügyintézésre 

nincs szükség. Kérdés esetén a szociális ügyintézőnél 

lehet érdeklődni: 76/575-100 /103-as mellék/. 

Tisztelt Lakosok, Adófizetők! 

 

Bugac Nagyközség Képviselő-Testületének az 

önkormányzati adóhatósággal szembeni elvárása, hogy a 

koronavírus által okozott helyzet ne súlyosbítsa a 

lakosság helyzetét, így adóügyekben méltányosan járjon 

el. Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a 

járványhelyzetre való tekintettel a magánszemélyek 

kommunálisadójának fizetési határidejét két héttel 

(április 6-ig) meghosszabbítottuk ezen időre nem kerül 

késedelmi pótlék felszámításra! Ha nem kapta volna 

meg a befizetéshez szükséges csekket azt kérem jelezze a 

hivatalomnál a 76/575-100 telefonszámon, vagy a 

bugacado@bugac.hu e-mail címen.  

Gépjárműadó: gépjárműadót idén már a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal (NAV) szedi be. Fontos tudnivaló, 

hogy a gépjárműadó első részletének befizetésére a 

fizetési határidő az eddigi március 15. helyett április 15. 

Az Önkormányzattól kapott gépjárműadó tartozás az 

előző évekből fentmaradt hátralékot tartalmazza. 

Rádiné dr. Tabi Anita jegyző 

ÁLLÁS - CIPŐFELSŐRÉSZKÉSZÍTŐ ÜZEMBE 

Most induló üzembe keresek cipőfelsőrész gyártásban 

vagy ruha varrásban jártas munkatársakat 1 műszakos 

munkarendbe normál 8  

órás munkaidőben. A munkakezdés, ha szükséges, 

kismamákhoz igazodik, bérezés megegyezés szerint. Az 

üzemet Bugac központjában a Cserény u. 1. szám alatti 

önkormányzati tulajdonú bérleményben tervezzük 

elindítani. 

Jelentkezni és érdeklődni 0630/129-3383-as 

telefonszámon lehet Szatmári Péternél. 

mailto:pmhivatal@bugac.hu
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ – JÓ, HA TUDJUK! 

Avar és kerti hulladék nyílt téri égetése belterületen 

Az országos hatályos levegővédelmi szabályozás alapján 

a belterületi kerti és növényi hulladék égetése tiltott. A 

tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben belterületi 

ingatlanokra felmentést adhat, melyben szabályozza az 

égetés feltételeit, körülményeit.  

Településünkön Bugac Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2/2015. ( IV.28.) rendelete 

szabályozza a kerti és növényi hulladék égetését az 

alábbiak szerint: 

Belterületen égetni FEBRUÁR 15-TŐL MÁJUS 15-IG, 

illetve SZEPTEMBER 15-TŐL NOVEMBER 30-IG 

terjedő időszakban lehet. 

- kerti hulladék égetése csak megfelelően kialakított 

helyen, a vagyon és személyi biztonságot nem 

veszélyeztető módon, az emberi egészség és környezet 

károsítása nélkül történhet, 

- tüzet gyújtani csak a szomszédok előzetes 

tájékoztatása és túlzott zavarása nélkül lehet, 

- környezetet erősen zavaró, ingerlő (túlzott füst, bűz, 

pernye, korom) hatása ne álljon fenn, 

- amennyiben égetés közben, az égetéssel járó hatásokat 

felerősítő időjárási körülmény alakul ki (pl. 

felerősödik a szél), a tüzet azonnal el kell oltani, 

- az égetést kizárólag cselekvőképes nagykorú személy 

végezheti, 

- a tüzet folyamatosan őrizni kell, 

- az égetés befejezésével az égetést végző köteles a tüzet 

eloltani, a parázslást megszüntetni. 

Tilos: 

- tilos az égetés erősen párás, ködös időben valamint 

szélmozgás esetén, 

- szigorúan tilos égetni kommunális hulladékot, ipari 

eredetű vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, 

vegyszert, festéket, permetszert ezek maradékait és 

csomagoló anyagait, elhullott állati tetemet, 

- tilos magára hagyni a tüzet, 

- tilos lábon álló növényzetet égetni, 

- tilos közterületen (pl. ház előtt az utcán) égetni. 

A szabályok be nem tartása közigazgatási 

szabályszegésnek minősül, közigazgatási /tűzvédelmi/ 

bírsággal sújtható. 

Figyelem! Fenti önkormányzati rendelet a veszélyhelyzet 

megszűnésével hatályon kívül kerül, ezen időponttól 

általánossá válik az avar és kerti hulladék égetésének 

Országos Tűzvédelmi Szabályzat és a levegő védelméről 

szóló kormányrendelet szerinti TILALMA! 

Vigyázzunk egymásra és környezetünkre! Jó egészséget 

kívánok! 

 

Tisztelettel: Rádiné dr. Tabi Anita jegyző 

TÁJÉKOZTATÓ 

A KÉMÉNYSEPRŐIPARI SZOLGÁLTATÁS 

LAKOSSÁGI IGÉNYLÉSÉRŐL 

 

Időpontra lehet hívni a kéményseprőt a családi 

házakhoz! 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018. január 

elsejétől a családi házban (egylakásos ingatlanban) 

élők közösen egyeztetett időpontra kérhetik a 

kéményseprést, illetve az ellenőrzési munkákat, 

amelyet a katasztrófavédelem kéményseprői 

ingyenesen végeznek minden olyan ingatlanban, 

ahová nincs bejelentve gazdálkodó szervezet. 

A kéményseprés elvégeztetése fokozottan 

ajánlott! 

Figyelem! 

Az ingyenes kéményseprőipari sormunka igénylése 

időpontfoglalással történik, amelyre interneten, 

telefonon vagy személyesen van lehetőség. 

Fontos tudnivalók: 

A gyors és egyszerű ügyintézés érdekében korszerű 

internetes felületen is lehet időpontot foglalni 

kéményseprésre! 

Interneten: 
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelsz

olgalat linken online igényléssel. 

E-mailben: levelét a 

kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre 

küldve. 

Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül: 
munkaidőben a +36 (70) 641-8336 vagy a 1818-as 

hívószám tárcsázása után a 9-es, majd az 1-es 

nyomógombot megnyomva, a jelentkező 

ügyintézőnél.  

Személyesen: ügyfélfogadási időben (hétfőnként 8-

20, további napokon 8-14 óráig) várja a Bács-Kiskun 

megyei ellátási csoport, a Kiskunfélegyháza, 

Kossuth u. 15. szám alatt. 

Ezeken a felületeken az egylakásos ingatlan 

(zömmel családi házak) tulajdonosa egyeztethet 

időpontot az ingyenes kéményseprői sormunka 

elvégzésére. 

Tájékoztatjuk, hogy Bugac településen Simó 

Mihály kéményseprő kollégánk 2021. június 15 – 

július 10. között lát el kéményseprői feladatot. 

Ebben az időben közvetlenül hozzá is fordulhatnak 

kérdéseikkel, kéréseikkel. 

Telefonszáma: +36 (70) 664-9350 
 

http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat
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FELHÍVÁS! VESZETTSÉG ELLENI VÉDEKEZÉS 

A BKMKH Kiskunfélegyházi Járási Hivatala, mint 

elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hivatalból 

eljárása keretében a veszettség elleni védekezés részletes 

szabályairól szóló 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet 8.§ 

(5) pontja alapján Kiskunfélegyháza Járás területén, így 

Bugac közigazgatási területén is 

2021. március 27. napjától április 16. napjáig 

ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el. 

A helyi vakcinázási kampány megkezdésétől számított 

huszonegy napig az ebeket megkötve vagy zárva kell 

tartani és csak pórázon lehet közterületre vinni. A jelzett 

időszak alatt TILOS a legeltetés! Ezek a korlátozó 

intézkedések elsősorban a vakcinázás hatékonyságát 

segítik azzal, hogy a kóborló ebek vagy legelő állatok ne 

vehessék fel a róka számára kihelyezett csalétkeket. Aki a 

vakcinázott területen elhullott vadon élő vagy háziállatot 

talál, a tetemet hagyja érintetlenül és haladéktalanul 

értesítse a legközelebbi állatorvost, a helyi 

önkormányzatot vagy vadásztársaságot. 

ÁLLÁS AJÁNLATOK 

A Family – Coop Kft. bugacpusztaházi 

telephelyeire 

(6114 Bugacpusztaháza, Tanya 25.) 

keresünk az alábbi munkakörbe dolgozókat: 

- felcser 

- inszeminátor 

- állatgondozó 

Kezdő fizetés: 250.000 Ft/hó 

Bővebb információ:  

Szabóné Papp Noémi 06-20/259-9937 

                      Lukács Zoltán 06-20/259-9600  

A Városföldi Agrárgazdaság Zrt. szarvasmarha 

telepére 

(6033 Városföld, II. körzet 38.) 

keresünk az alábbi munkakörbe dolgozókat: 

- telepvezető 

- inszeminátor 

- állatgondozó 

- rakodógép kezelő 

- fejő 

Bővebb információ:  

Kovács András 06-20/569-2722 
   

Városföldi Agrárgazdaság Zrt. 

SOHA NE ADD FEL! 

Az élet értelmét nem keresni kell, nekünk kell értelmet 

adni az életnek. Egynek minden nehéz, de ha összefogunk 

semmi sem lehetetlen. Ezt igazolja a Nyugdíjas klub 

közössége. Szeretném megköszönni minden 

nyugdíjastársamnak, hogy - amikor a nehézségek 

kenyerét esszük és a megpróbáltatások keserű vizét isszuk 

– nem veszítettük el a Reményt, mely a Hit kinyújtott keze 

a sötétben. 

Bízzunk benne továbbra is, hogy egyszer vége lesz ennek 

a „Rémálomnak” és egymást átölelve adhatunk hálát, 

hogy a bezártság nem elzártságot jelent. Íratlan törvény 

szerint működik a riadólánc a tagság körében. Emlékeztet 

– bármit teszel – szükség van Rád. Egyetlen szó, mely 

neked szól, kiemelhet a magányból. 

Ezzel a gondolattal figyelünk egymásra és nem engedjük, 

hogy ebben a beteg és önző világban, beteg emberek 

között, beteg legyen a lélek. 

A félelem nem elriaszt, hanem erőt ad, hogy hogyan 

tudjuk megmutatni a világnak: még mindig élünk, és van 

egy hely az életünkben, ahol jelen van az öröm /mint 

minden emberben/ csak meg kell találni. 

Hiszünk benne, hogy a szeretet a legnagyobb erő, amit 

valaha látott a világ. A mi dolgunk tovább vinni a lámpást 

és ne engedjük, hogy kialudjon. A pislákoló 

lángocskákból lesz a fénysugár. Köszönöm, hogy a 

gyengülő fizikai erőt pótolni tudja az élet szeretete. 

Köszönöm, hogy hisztek benne, hogy a bezártság 

szomorúságán átragyog az újrakezdés mosolya.  

Ez a hit adjon erőt minden csüggedőnek, - Fiatalnak, 

Idősnek. 

Szeresd az életet, mert abból csak ez az egy van! Tarts 

velünk Te is! 

Lesták Sándorné 

klubvezető 

„Minden napnak kell,  

hogy legyen egy aprócska csodája.”  

2021 Februárjában érkezett újszülöttek:  

Juhász-Dora Péter  
(2021.02.17.; anyja neve: Forgó Rozália) 

Tóth Ábel  
(2021.02.18.; anyja neve: Tóth Kitti Nikolett) 

Szabó Léna 
(2021.02.20.; anyja neve: Kocsis Orsolya) 

 

Gratulálunk a babákhoz, sok boldogságot és jó egészséget 

kívánunk nekik! 

Mészáros-Kósa Adrienn védőnő 

 



OVI-BÖLCSI HÍREK 

 2021. január 04-től folytatjuk a megkezdett nevelési 

évünket az előírt óvintézkedések betartása mellett. 

A gyermekek nagy örömére az óvodai-bölcsődei 

Karácsonyi Ünnepségünk sem maradt el, amit ezen a 

napon tartottunk meg, így minden csoport megkapta az 

ajándékát. 

 2021. január 06-án, Vízkereszt napján a 

hagyományokhoz híven lebontottuk közösen az 

óvodai karácsonyfánkat. 

 2021. január 21-én pályázati lehetőség útján Kuflis 

könyveket és társasjátékot nyertek ovisaink Bálint 

Zsuzsannának köszönhetően. Ezúton is még egyszer 

köszönjük! 

 2021. januárjában a bugaci Ősborókás 

Gyógyszertártól óvodánk színes ceruzákat kapott 

ajándékba, amit nagyon szépen köszönünk! 

Ugyancsak ebben a hónapban gazdagodott 

intézményünk egy légtisztító berendezéssel, amelyet 

Farkas Brigitta és családja ajándékozott számunkra. A 

Szülői Közösség az ehhez szükséges szűrőbetéteket 

megvásárolta, így használatba is tudtuk venni.  

Köszönjük az ajándékot, valamint a Szülői 

Közösségnek a hozzájárulást! 

 2021. február 12-én az óvodánkban és bölcsődénkben 

csoportonként „űztük el a telet” mókával és 

kacagással. A Farsangi mulatságon több 

meglepetésben is részesültek a gyermekek: 

Önfeledten játszottak az ajándékba kapott lufikkal, 

amelyeket köszönünk Dávidné Borics Andinak és a 

Kincses boltnak, valamint Abonyi Ágnesnek. 

 A napot megédesítette a helyben készített vattacukor, 

melynek elkészítésében Anna néni és Anita néni ügyes 

kezei közreműködtek. A gépek és az alapanyag 

biztosítását nagyon köszönjük a Sutus családnak és 

még köszönet a Mókus csoportnak ajándékba adott 

mesefigurás poharakért.  

 A nap zárásaként minden kisgyermek gazdagabb lett 

egy-egy, az Óvó nénik és Dajka nénik keze által 

készített "bohócnyalókával", melyekhez a nyalókát a 

Szülői Közösség biztosította. 

A jelmezbe öltözött gyermekekről fényképek is 

készültek. 

 

 

 

 

 

 

 Továbbá szeretnénk köszönetet mondani, azoknak 

akik intézményünket különböző módon támogatták: 

Tóth-Faragó Anitának és családjának a Maci csoport 

részére felajánlott terítőkért; Bajzákné Kanyó 

Mónikának és családjának, hogy játékokkal 

gazdagította a Maci csoportot; Dávid Ervinnek és 

családjának a folyamatos ajándékhalacskák 

biztosításáért az intézményünkben lévő akváriumba; a 

papírral való támogatásért Flóringné Földvári 

Krisztinának; Kasza Jánosnak és családjának a Nyuszi 

csoport gyermekeinek, valamint Miklósiné Kiss 

Emőkének és családjának a Süni csoportos 

gyermekeknek felajánlott füzetekért; Kengyel-Virág 

Veronikának és családjának a bohócbábokért, 

valamint Tóth Ilonának és családjának a felajánlott 

mesekönyvekért, amiket birtokba is vettek a Nyuszi 

csoport gyermekei. 
 

MINDEN KEDVES SZÜLŐNEK ÉS 

GYERMEKNEK KELLEMES HÚSVÉTI 

ÜNNEPEKET ÉS JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK! 

 

                                    

 

 

  

Az Óvoda és Bölcsőde dolgozói                                                                                                                       

KEDVES SZÜLŐK! 

 

Kérjük, adójuk 1%-val támogassák óvodásainkat és 

bölcsődéseinket. 

Bugaci Általános és Iskoláskorú Gyermekekért 

Alapítvány 

Adószám: 18353509-1-03 

Köszönjük szépen az eddigi támogatásokat! 

Endre Edit                                                                        

ÁMK Intézményvezető 

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 

 


