
 

 

 

 

 

TISZTELT BUGACI LAKOSOK! 

Meghívó 

2020. szeptember 13.  

Kada Elek szobrának avatása 

8.00 Ünnepi szentmise  

        a Bugaci Római Katolikus templomban 

8.45 Kada Elek szobrának avatása a                     

Polgármesteri Hivatal előtt kialakított téren 

 Köszöntőt mond Szabó László, Bugac 

Nagyközség polgármestere, a szobrot avatja és 

leleplezi Lezsák Sándor országgyűlési 

képviselőnk, a Magyar Országgyűlés alelnöke 

Szeretettel várunk Mindenkit! 

Szabó László 
Bugac Nagyközség polgármestere 

 

Lakossági tájékoztatás utcanév változásáról 

Az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi 

rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával 

összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXVII. 

törvény alapján, törvényi kötelezettségének eleget 

téve, a fennálló jogszabálysértés orvoslása érdekében 

a 2020. augusztus 26. napján tartott Képviselő-

testületi ülésen döntés született a jogszabály hatálya 

alá tartozó Felszabadulás utca elnevezésének 

megváltoztatásáról. 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az 

56/2020.(VIII.26.) számú Képviselő-testületi 

döntés/határozat alapján 2020. szeptember 01. 

napjától a Felszabadulás utca megnevezés helyett 

Abonyi Imre utca elnevezést kell használni. 

Az érintett lakosokat a névváltozás okán létrejövő 

teendőikről és az ügyintézéshez nyújtandó segítségről 

külön, írásban tájékoztatjuk. 

 

Rádiné dr. Tabi Anita 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMETŐI SÍRHELYEK ÚJRAVÁLTÁSÁRÓL 

HIRDETMÉNY 

Bugac Nagyközségi Önkormányzat értesíti az 

érdekelteket, hogy a Bugac köztemető és a 

Bugac-alsómonostori köztemetőkben 1995. 

november 01. napja előtt váltott sírhelyek 

használati ideje (amely 25 év volt) a temetőkről 

és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

Törvény 22.§. -a és ennek végrehajtásaként 

kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. Rendelet 18.§. 

iránymutatása alapján készített többszörösen 

módosított 16/2000. (XII.16.) Önkormányzati 

rendeletben foglaltak szerint lejárt. 

Felhívjuk az érdekeltek figyelmét, hogy a lejárt 

sírhelyek újra megváltása céljából a Bugac 

Nagyközség Polgármesteri Hivatalt (6114. 

Bugac, Béke u. 10. szám. Tel.: 76/575-100) a 

fogadóórák ideje alatt szíveskedjenek felkeresni 

és gondoskodjanak a sírhelyek újra 

megváltásáról. 

Amennyiben a lejárt sírhelyek megváltása 

2021. január 31-ig nem történik meg, úgy a 

sírhelyek felszámolásra és újra értékesítésre 

kerülnek. 

 

Bővebb információ a Polgármesteri Hivatal 16.-

os műszaki irodájában. 
     Tóth Mihály 

 

TANKÖNYVTÁMOGATÁS 

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy Bugac 

Nagyközségi Önkormányzat 2020-ban is 

tankönyvtámogatásban részesíti a nappali 

tagozaton közép- és felsőfokú tanulmányokat 

folytató gyermekeket, egyszeri 5.000, - Forint 

támogatást kapnak. 

A kifizetés 2020. szeptember 28-tól – október 02-

ig történik, 2020/2021 tanévre vonatkozó, 30 

napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolás 

becsatolásával a Hivatal pénztárában (emeleten) 

naponta 9-15 óráig. 



TÁJÉKOZTATÓ AZ IPARŰZÉSI 

ADÓELŐLEG BEVALLÁSÁRÓL 

Felhívjuk azon adózóink figyelmét, akik még nem 

nyújtották be 2019. évi iparűzési adóbevallásukat, 

hogy a 2020. szeptember 15-én esedékes adóelőleget 

a bevallással egyidejűleg a bevallás VIII. számú 

blokkjában az alábbiak szerint kell bevallani: 

 

• a bevallás 2020.09.15-ig benyújtásra kerül, akkor 

a 09.15-én esedékes adóelőleget az 

előlegszámítási szabálynak megfelelően kell 

megállapítani. 

• ha a bevallás 2020.09.15. után kerül benyújtásra, 

akkor a 09.15-én esedékes adóelőleg összege 

azonos az előző (2018-as adóévre benyújtott) 

bevallásban 2020.03.15-ére bevallott előleg 

összegével. 

Az adóelőleg mérséklés lehetősége továbbra is 

biztosított, azonban fontos, hogy az előlegmérséklési 

kérelem továbbra is csak szeptember 15-ig nyújtható 

be adóhatóságunkhoz.  
Rádiné dr. Tabi Anita jegyző 

KITÜNTETETTEK 2020. 

Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2020. augusztus 

20-án tartotta az Államalapítás évfordulójára 

rendezett ünnepségét a Szent István parkban. Az 

eseményen sor került ünnepi megemlékezésre, az Új 

kenyér áldására, a „Bugac Községért” kitüntető 

címek átadására. 

„Bugac Községért” kitüntető címben részesültek: 

Váradiné dr. Gazda Mária 
a több évtizedes kiemelkedő szakmai tevékenysége 

elismeréséül, a Bugaci lakosokért tett lelkiismeretes 

fogorvosi munkájáért, azért, hogy munkaidőn túl is 

rendelkezésére állt a lakosságnak, valamint, hogy 

önzetlenül segítette az önkormányzat fogorvosi 

ellátással kapcsolatos tevékenységét. 

 

Szociális Szolgáltató Központ dolgozói 
a szociális ellátás terén végzett lelkiismeretes, 

példamutató munkájukért, az idősek iránti 

elkötelezettségükért, segítőkészségükért és 

kifejezetten azért az áldozatos helytállásért, amelyet a 

veszélyhelyzet idején tanúsítottak Bugac település 

rászoruló lakóinak zavartalan ellátása érdekében. 

 

/Szatmári Anett, Fodor Kitti, Ország Győző Imréné, 

Neumair Gyöngyi Gizella, Dobi-Kullai Patrícia, 

Patyi Ildikó Melinda, Winter-Lesták Csilla Katalin, 

Vetró Ilona, Szalai Károly, Lesták Zoltán/ 

 

Gratulálunk, s további sikereket kívánunk! 

 
Szabó László polgármester 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2020. 

09.15-től - az őszi időjárásra való tekintettel – a 

Piaccsarnok épülete árusításra igénybe vehető.  

A Piaccsarnokban a maszk viselése kötelező az 

árusok és a vevők részére! 
Szabó László polgármester 

 

INGYENES RUHABÖRZE 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Kiskunfélegyházi Csoportja, 

jó minőségű felnőtt- és gyermekruhákból, 

ingyenes börzét tart Bugacon –  

2020. szeptember 14-én, hétfőn  

15-18 óráig, a PIACCSARNOKBAN. 

Szatyrot szíveskedjenek magukkal hozni. 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel 

várunk! 

Maszk használata kötelező! 

 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

A Hittanya táborozói, valamint a Kalocsa-

Kecskeméti Főegyházmegye nevében hálásan 

köszönjük azt a páratlan vendégszeretetet, amivel 

évről-évre fogadjátok az augusztusi Lelkigyakorlatos 

Tábor fiataljait, hittanosait. 

Köszönjük a lelkesedést, a szervezést és készülődést, 

a finom falatokat, a sok mosolyt és örömteli 

szolgálatkészséget. Jézus mondja: „Amit a 

legkisebbek közül eggyel is tettetek, azt velem 

tettétek.” Kívánjuk, hogy tapasztaljátok meg nem 

csak ebben a szolgálatban, hanem egész életetek 

során Jézus közelségét, az egyház életerejét, a 

keresztény hit és közösségi élet megtartó hatását! 

Adja Isten, hogy még sok évig tudjunk örülni 

egymásnak a Lelkigyakorlatos Táborok bugaci 

napján, és mindannak, ami itt született, legyen 

folytatása és öröksége. Isten áldását és szeretetét 

kívánjuk mindannyiótoknak! 

Hálás szívvel: 

    Dr. Finta József   Dr. Bábel Balázs 
érseki helynök, plébános kalocsa-kecskeméti 

      táborvezető            érsek 


