
 

TISZTELT BUGACI ÉS 

BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! 

 

A december más, mint az év többi hónapja. 

A régi, székely naptár szerint az „álom hava”. 

A hosszú éjszakák nyugalmában a csodák, az áhítat 

időszaka. Közeledik a legbensőségesebb, a 

legszebb ünnep. Készülünk rá, várjuk, megállunk, 

megéljük. Ünneplőbe öltözünk. Kívül-belül. 

Odafigyelünk, odafordulunk, kezet szorítunk, 

megölelünk, erőt merítünk, feltöltekezünk. Márai 

Sándor szavaival élve:”Az ünnep a különbözés. A 

mély és varázsos rendhagyás…….. S 

mindenekfölött legyen benne valami a régi 

rendtartásból, a hetedik napból, a megszakításból, a 

teljes kikapcsolásból, legyen benne áhítat és 

föltétlenség…” Kívánjuk, hogy az elkövetkezendő 

napok varázslatát éljék át így, és segítsenek abban, 

hogy mások is átélhessék! 

A december a visszatekintés, számvetés, 

köszönet időszaka is. 

A bugaci-bugacpusztaházi önkormányzat is 

szeretne köszönetet mondani azoknak, akik nap- 

mint –nap lelkiismeretesen, hivatástudattal végzik a 

feladataikat, azoknak, akik ott állnak egy-egy 

közösségi ünnep, megmozdulás, rendezvény 

mögött, alakítva-formálva ezt a kis közösséget, 

tartalmas kikapcsolódást, összetartozás-élményt 

nyújtva mindannyiunknak, kiszínezve a 

hétköznapokat. Köszönjük a hivatal 

munkatársainak, az intézmények dolgozóinak, a 

civil szervezeteknek, lelkes, segítő bugaci 

lakosoknak a 2014-ben másokért nyújtott közösségi 

tevékenységet! 

Áldott, békés ünnepeket, szeretetteljes, szép 

karácsonyt; eredményes, boldog új évet kívánunk 

mindenkinek önkormányzataink és a képviselő-

testületeink nevében: 

Szabó László     Kerekes László Zoltán 
 

 

KARÁCSONYVÁRÓ ÜNNEPSÉG 
 

Sok szeretettel várunk mindenkit 

2014. december 19-én, pénteken 17 órakor 
kezdődő ünnepi műsorunkra a Művelődési Házba! 

Várjuk szeretettel a család minden tagját, 

ünnepeljünk együtt! 

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 
       2014. december /2/ 

NNEE  FFEELLEEDDJJEE!!  
 

A KÖZSÉGI GITÁR  EGYÜTTES 
Karácsonyi Koncertje: 2014. december 28-án /vasárnap/  

17 órakor lesz a Művelődési Házban. 

KARÁCSONYI GYALOGTÚRA: Indulás december 

27-én /szombaton/ 9.00 órakor a Hivataltól /Béke u.10./, 

visszaérkezés 13.00 óra körül.  

Részletek a honlapon és a hírlevél előző kiadásában!  

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

TESTÜLETI MUNKA…… 

A Társult Képviselő-testület december 17-én 

tartotta soros ülését: 

- Elfogadta az önkormányzatok 2014.évi 

költségvetési rendeletének módosítását, beépítette a 

korábbi anyagi vonzattal járó testületi döntéseket. 

- Elfogadta  Bugac és Bugacpusztaháza  

Társult Képviselő-testületének 2015.évi 

munkatervét. 

- Elfogadta Bugac és Bugacpusztaháza  

Intézményfenntartó Társulás 2014.évi munkájáról 

szóló tájékoztatót. 

- Elfogadta a Tanyagondnoki és a 

Falugondnoki szolgálatok 2014.évi munkájáról 

szóló beszámolót. 

- Bugac és Bugacpusztaháza is döntött saját 

helyi értéktár bizottság létrehozásáról, arról, hogy 

ennek a munkának az elvégzéséhez megpróbálunk 

pályázati forrást bevonni. 

- A társult képviselő-testület döntött arról, 

hogy 2015. januárjától, továbbra is az eddigi, havi, 

bruttó 11.000 Ft-ot biztosít képviselői 

tiszteletdíjként. A bizottsági tagok korábban nem 

kaptak tiszteletdíjat. 2015 januárjától a Pénzügyi 

Bizottság külső és belső tagjai is havi bruttó    

11.000 Ft bizottsági tiszteletdíjat kapnak, a szociális 

bizottság tagjai pedig havi bruttó 7.000 Ft-ot. 

- A testület októberben megerősítette vételi 

szándékát az ásatás mellett lévő kb. 2 hektáros 

terület megvásárlására. A terület tulajdonosa            

5 Millió Ft-ban határozta meg az eladási árat. Ezt a 

testület magasnak találta, nem fogadta el és 

javasolta jogi lépések megtételét a terület  

kisajátítására. 

-  A testület döntött Bugac központjában 

fedett kerékpártároló építéséről. A tároló a Fókusz 

takarékszövetkezet udvarán kerül kialakításra. 

-       A testület döntött a park és a gyógyszertár 

sarkán egy, az árkon átvezető átjáró megépítéséről. 
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