
 

 

 

 

 

 

TISZTELT BUGACI LAKOSOK!  

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

 
A tervek szerint halad intézményeink energetikai felújítása 

Jól halad a hivatal felújítása és kihasználva az 

iskolában elrendelt szünetet, az elmúlt hetekben 

megkezdődött a tornacsarnok, valamint az emeletes 

iskolaszárny energetikai korszerűsítése is.  

Hivatali épületünk homlokzata teljesen megújult, 

kicserélésre kerültek a nyílászárók, elkészült a 

mozgáskorlátozottak számára kialakított bejárat. A 

belső felújítások, a hőszivattyús fűtési-hűtési 

rendszer kiépítése még zajlik és készülnek a feliratok 

az új homlokzatra. 

A hivatalban zajló munkálatokkal párhuzamosan 

elkezdődött az emeletes iskolaszárny, a tornacsarnok 

energetikai korszerűsítése is. Az ütemterv szerint 

szeptemberben már egy teljesen megújult, modern, 

környezetbarát iskola várja a diákjainkat, amely 

költséghatékony hőszivattyús fűtési rendszerrel 

működik. 

A tornacsarnok felújítási munkáihoz kapcsolódóan 

megkezdtük az óvoda udvar teljes megújítását is. 

Első lépésként elbontottuk azt a veszélyessé vált 

épületet, ami korábban konditeremként is működött, 

megszüntettük a csatornázás előtt használt 

szennyvízgyűjtő aknát. A nyár folyamán a Magyar 

Falu Program támogatásával kicserélésre kerül 

minden udvari játszóeszköz és megépül egy új 

tornaszoba is az óvodás gyermekeink számára. 

 
Szabó László polgármester 

 

ÁLLÁSHIRDETÉS 

Ügyféltájékoztató és  információs munkakörbe, 

teljes munkaidőre munkavállalót keres a Bugac 

Puszta Kft. 

Alapvető elvárások: alapfokú angol nyelvtudás, 

számítógépes, ill. pénztárgép kezelői ismeretek. 

Érdeklődni: info@bugacpuszta.hu, 0630/229-8555 

 

 

 

 

 

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE 

Tájékoztatom Tisztelt Lakosságot, hogy 

a hivatal ügyfélfogadási rendje  

2021. április 19. napjától: 

Hétfő:  8.00 – 12.00 

Kedd:   NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS 

Szerda:  8.00-12.00; 13.00-15.30 

Csütörtök:  NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS 

Péntek:  8.00-12.00 

Kérjük Önöket, hogy a személyes kontaktusok 

elkerülése, a vírus terjedésének csökkentése 

érdekében 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 

LAKOSSÁGI SALAK, PERNYE ÉS HAMU 

GYŰJTÉSE 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a kihűlt 

salak, pernye és hamu begyűjtését a tavaszi 

időszakban utolsó alkalommal 2021. április 19-én 

(hétfőn) végzik az önkormányzat munkatársai Bugac 

belterületi, alsómonostori és a bugacpusztaházi 

belterületi utcákban. A salakot megfelelő teherbírású és 

nem sérült zsákokba kell kihelyezni reggel 700 óráig a 

közterületen jól látható helyen. A zsákok egyenkénti 

súlya a 30 kg-ot nem haladhatja meg! 

Tóth Mihály 

mailto:pmhivatal@bugac.hu


ÁLLÁSHIRDETÉS - SZAKÁCS MUNKAKÖRRE 

Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó 

Társulás  

                     a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot 

hirdet 

SZAKÁCS munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6114 

Bugac, Szabadság tér 15.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 

járó lényeges feladatok: 
Konyhai feladatok ellátása az élelmezésvezető útmutatása 

és a munkaköri leírás alapján. Szakácsként közvetlen 

irányítója, munkaszervezője a konyhán folyó munkának. 

Felel az étel megfelelő minőségű, mennyiségű, időre 

történő elkészítéséért.  

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 
 Középfokú képesítés, szakács végzettség,  

 Magyar állampolgárság  

 Büntetlen előélet  

 Cselekvőképesség  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 Középfokú képesítés, Diétás szakács végzettség,  

 Közétkeztetésben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 

év szakmai tapasztalat,  

 HACCP rendszer előírásainak ismerete  

Előnyt jelentő kompetenciák:  
Jó szintű probléma megoldó képesség, önállóság, 

rugalmasság  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 Részletes szakmai önéletrajz.  

 Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló 

okiratok  

 Erkölcsi bizonyítvány  

 Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati 

anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 

hozzájárul.  

 Pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagot az 

eljárásban résztvevők megismerhetik.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 

betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 28.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 

Rádiné dr. Tabi Anita nyújt, a 76/575-100 -os 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
 Postai úton, a pályázatnak a Bugac és 

Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás 

címére történő megküldésével (6114 Bugac, Béke 

utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: 

BKH/IFT/4-1/2021, valamint a munkakör 

megnevezését: szakács.  

 Elektronikus úton Rádiné dr. Tabi Anita jegyző 

részére a jegyzo@bugac.hu E-mail címen keresztül  

 Személyesen: Rádiné dr. Tabi Anita, Bács-Kiskun 

megye, 6114 Bugac, Béke utca 10.  

 A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 29.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         www.bugac.hu - 2021. április 12. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges 

információ:  
Kinevezés esetén a próbaidő négy hónap.  

 

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI HELYEK, 

ÜGYFÉLKAPCSOLATI PONTOK, ZSÁK ÉRTÉKESÍTÉSI 

HELYEK 

HULLADÉKUDVAR NYITVA TARTÁSA, 

ELÉRHETŐSÉGEK 

 

FBH-NP Nonprofit Kft. 

Cím: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz. 

Telefonszám: 06-79/524-821 

E-mail cím: fbhnpkft@fbhnpkft.hu 

 

Ügyfélkapcsolati és zsák értékesítési pont: 

 

Kiskunfélegyháza, Kossuth L. utca 17-19. 

 

Hétfő:  09:00-12:00; 12:30-14:30 

Kedd:   08:00-12:00; 13:00-16:00 

Szerda:  zárva 

Csütörtök:  zárva 

Péntek:  08:00-13:00 

 

Hulladékudvar 

 

Kiskunfélegyháza, Csongrádi út 2173/12 hrsz 

 

Hétfő:  zárva 

Kedd:   07:00 – 16:00 

Szerda:    07:00 – 16:00 

Csütörtök: zárva 

Péntek:  zárva 
 

Szombati nyitva tartás 2021. évben (08:00-12:00) 
 

máj

8. 

jún.

5. 

júl.

3. 

aug.

28. 

szept.

25. 

okt.

16. 

nov.

13. 

dec.

11. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÉRTESÍTÉS! 

Kedves Szülők! 

Szeretettel várjuk a bugaci Rigó József ÁMK 

óvodájába és bölcsődéjébe a gyermekeket a 

2021/2022-es nevelési évre 

Beiratkozás helye és ideje: 

Bugac, Béke u.13. 

 2021. május 10-én és 11-én lesz 8:00-17:00 óráig  

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

8.§. (2) bekezdés alapján: - A gyermek abban az évben, 

amelynek augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, 

köteles megkezdeni az óvodai jogviszonyát.  

A Nkt. 8. § (1) bekezdése értelmében: „…Az óvoda 

felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a 

felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy 

érintett településen lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál 

idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.” 

 A bölcsődei ellátásra húsz hetes kortól jogosult a 

gyermek. 

 

A fenti időpontban lehetőség van személyesen az óvodai 

és bölcsődei beiratkozásra, illetve tekintettel a 

veszélyhelyzetre nem szükséges feltétlenül a személyes 

megjelenés, a szülő elektronikus úton is eljárhat. E-mail: 

bugaciovoda@gmail.com, kivételes esetben telefonon:  

06 76/372-520 

Az ehhez szükséges kérelem megtalálható Rigó József 

ÁMK Óvoda -Bölcsőde facebook oldalán. 

Utóbbi esetben a szükséges dokumentumokat elegendő a 

nevelési év megkezdésekor benyújtani! 

Az  óvodai –bölcsődei beiratkozáshoz szükséges: 

 a szülő személyi igazolványa, 

 a gyermek személyének azonosítására alkalmas 

dokumentum (születési anyakönyvi kivonat), 

TAJ –kártya 

 a szülő és a gyermek lakcímkártyája, tartózkodási 

helyét igazoló dokumentuma, 

 nem magyar állampolgárságú szülők/gyermekek 

tartózkodási jogcímét igazoló dokumentuma.  

 valamint a bölcsődébe való beiratkozás feltétele a 

munkáltatói igazolás, amelyet a bölcsődei 

igénybevétel kezdete előtt szükséges bemutatni. 

Endre Edit                                                                                

ÁMK intézményvezető 

 

„Arra születtem, hogy boldog is legyek. 

S tovább adjam egyszer az életemet.” 

 

2021 Márciusában érkezett 

             újszülöttek: 

Kovács Dorka (2021.03.02.; anyja neve: Antal 

Mariann) 

Cseri Emese (2021.03.03.; anyja neve: Tóth Anita) 

Vaska-Potharn Abigél (2021.03.03.; anyja neve: Szabó 

Tünde) 

Tamás Ádám (2021.03.08.; anyja neve: Patyi Ildikó) 

Opauszki Dorisz (2021.03.17.; anyja neve: Falusi 

Zsanett) 

Gratulálunk a babákhoz, sok boldogságot és jó 

egészséget kívánunk nekik! 

KÖNYVTÁR & MŰVELŐDÉSI HÁZ 

A Könyvtár és a Művelődési Ház a vírushelyzet ideje 

alatt igyekszik az online térben megszólítani a bugaci 

közösséget. Ilyen formában emlékeztünk meg 

nemzeti ünnepünkről valamint ugyanilyen módon 

készítettünk több kézműves videót a gyermekek és 

felnőttek részére egyaránt.  A húsvéti tojás-kereső 

játékunkban közel 30 gyermek vett részt. Nagyon 

örültünk, hogy velünk játszottatok és a megérdemelt 

nyereményt – ahogy a vírushelyzet engedi – 

mindenkihez el fogjuk juttatni. A Költészet napi 

versnyomozó játékunkhoz még lehet csatlakozni, 

várjuk a helyes megfejtéseket. Február közepén 

elindítottuk „Kedvenc családi receptek Bugacról” 

címmel a főzős-videó sorozatunkat. Ezúton is 

buzdítunk mindenkit, ha van régi-bevált családi 

receptjük, amihez esetleg egy történet is kapcsolódik, 

keressenek minket intézményeink elérhetőségein, 

várjuk, és nagyon szívesen fogadjuk mindenkitől! 

Bízunk benne, hogy hamarosan személyesen is 

találkozhatunk intézményeinkben, 

rendezvényeinken. Addig is online programjainkért 

kövessék intézményeink facebook oldalait! 

Könyvtár & Művelődési Ház 

mailto:bugaciovoda@gmail.com

