
TISZTELT BUGACI ÉS BUGACPUSZTAHÁZI 

LAKOSOK! 
                                                                                                       

Indul a HAMU és SALAK gyűjtése! 

Korábban  hamu és a salak eddigi, közterületen történő 

elhelyezésével sok probléma adódott: került hamu a gyűjtő 

mellé, elszakadtak a zsákok, egyéb szemét is került az 

edényzetbe. A terület tisztántartása így gondot okozott. 

Ezért az elmúlt év decemberében kísérleti jelleggel új 

gyűjtési módot vezettünk be, melyet most folytatni 

szeretnénk.  

 

November 9-étől minden páros hét hétfőjén 

összegyűjtjük az utcára reggel 7 óráig kitett, maximum 20 

kg-os, erős zsákban elhelyezett hamut, salakot . (20 kg 

feletti, valamint más hulladékot, és a szállításra alkalmatlan 

hamut, salakot tartalmazó zsákokat nem tudjuk 

elszállítani!!!) 

Az első szállítási nap tehát: november 9., majd utána 

kéthetente a páros hetek hétfője. (Nov. 9., 23., dec. 7., 21., 

január 4.,  18., február  1., 15., 29., március 14., 28., 

április 11., 25.) 
Kérjük, tartsák be a fenti szállítási szabályokat! 

/Amennyiben ez a rendszer jól működik, a fűtési szezon 

végéig fenn kívánjuk tartani./                      
                       Szabó László 

 

TÁJÉKOZTATÓ! 
 

A Bugaci Csatornamű Beruházó Viziközmű Társulat tájékoztatja 

az érintett lakótelek tulajdonosokat, hogy az előző Hírlevélben a 

BAU LML LOGISTICS Kft. munkavezetőjeként megjelölt Bende 

Tibor helyett a továbbiakban Lóczi László végzi a belső 

bekötésekkel kapcsolatos koordinációs feladatokat. 

Telefonszáma: 06-20-9978171. Aki a belső bekötési munkákat 

saját maga kívánja elvégezni, a Polgármesteri Hivatalnál 

bejelentési kötelezettséggel tartozik Tóth Mihály műszaki 

ügyintézőnél.                                              Szabó László 

 

 

KÖSZÖNET! 
 

Ezúton is szeretnénk megköszönni Dudás Andrásnak és 

feleségének a bugacpusztaházi konyhakert számára 

felajánlott paprikapalántákat, melyek kiváló termést hoztak 

Bugac és Bugacpusztaháza számára. 
                               

Bugacpusztaházi képviselő-testület 

 

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 
                                2015. november 

**************************************** 

Bugac Nagyközségi és Bugacpusztaháza Községi 

Önkormányzat Társult Képviselő-testülete búcsúzik  

† id. Petróczi Józseftől, aki több évtizeden keresztül 

aktív részese volt a bugaci közéletnek.  

Az elhunyt családja ezúton is szeretné köszönetét 

kifejezni  mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérték, 

sírjára koszorút, virágot helyeztek el, fájdalmukban 

osztoztak.  

 

TUDJA-E, HOGY…. 
 

Bugac és Bugacpusztaháza pályázatot nyújtott be és 

3.947.160 Ft-ot nyert, 222 m3 szociális kemény tűzifa 

vásárlására. A testületek novemberben döntenek az elosztás 

szabályairól. A döntést követő hírlevélben ezt 

közzétesszük. Decemberben lehet majd az igényeket 

benyújtani, a tűzifát pedig január és február hónapokban 

osztjuk. 

 

 

VÉRADÁS 
         

2015. november 26-án  
/csütörtök/ 9 és 12 óra  
között véradás lesz a  

Rigó József ÁMK Művelődési Házában. 
A véradásra személyi igazolványát, lakcím- és 
TAJ-kártyáját minden véradó vigye magával. 

 
 

  
 

 

 
Értesítjük a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyermekek szüleit, hogy a 

gyermekekre járó egyszeri támogatás  

– Erzsébet Utalvány formájában  

(gyermekenként 5800 Ft értékben) - kifizetése 

2015.  november 26-27-én  

 (csütörtök-péntek)  9-15 óráig 

történik a Polgármesteri Hivatalban Szabóné Kocsis 

Orsolya szociális ügyintézőnél. 

Dr. Fröschl-Nagy Péter  
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