
 BAKI          HÍREK 
 Bak Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa 2020. augusztus 

Lomtalanítás 2020. 
Tisztelt baki lakosok! 

Az Önkormányzat a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

közreműködésével lomtalanítási akciót szervez, melynek 

időpontja 

2020. szeptember 5. (szombat) lesz. 

A lom hulladékokat az átvételi napon, reggel 7:00 óráig 

kell kihelyezni a lakóház előtti, teherautóval megközelíthető területre. 

Az akció keretében kizárólag a nagy darabos lomhulladékok kerülnek elszállításra! 

2012. évi CLXXXV. törvény alapján lomhulladék az a háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás 

keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja. 

A Zalai Közszolgáltató Kft. a településen szervezett lomtalanítási akció keretében az alábbi nagy 

darabos, szilárd hulladékokat szállítja el: 

• bútorok, berendezési tárgyak, (pl.: ülőgarnitúra, polc, szekrény, asztal, szék, fogas, szőnyeg, nem 

elektromos konyhai eszközök, edények, vödrök stb.), 

• kerti bútor garnitúra, nagyobb játék, 

• lakóingatlanonként egy garnitúra (maximum 4 db) személyautó, vagy motorkerékpár gumi-

abroncs, felni mentes állapotban. 

• az elektronikai és elektromos berendezéseket (pl.: televízió, monitor, hűtő, számítógép, 

mosógép stb.) a Hivatal udvarában elhelyezett konténerbe kell elvinni, azokat az 

ingatlantól nem szállítják el! 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján nem számítanak 

lomhulladéknak, ezért a lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra: 

• zsákolt, dobozolt hulladék, 

• vegyes háztartási és textil hulladékok, 

• csomagolóanyagok (pl.: öblösüveg, PET palack, fólia, karton stb.), 

• építési-bontási hulladékok (pl.: építőanyag maradék, törmelék, WC csésze, kibontott ablakkeret, 

redőny, ablaküveg, szigetelőanyag, burkolatok, lambéria, tapéta stb.), 

• mezőgazdasági, kertészeti és kerti hulladékok (pl.: ág, gally, agrofólia stb.), 

• veszélyes hulladék, és azok göngyölegei (pl.: gyógyszeres dobozok, festékes, olajos, lakkos flakonok, 

akkumulátor, elemek, vegyszeres dobozok, kannák, növényvédőszer, fáradt olaj stb.) valamint 

járműalkatrészek, járművek bontásából származó hulladék, 

• tehergépjárművek, mezőgazdasági munkagépek gumiabroncsai, személyautó gumiabroncs felnivel, 

illetve a meghirdetett mennyiség felett, 

• továbbá nem kerülnek elszállításra a felsorolásból kimaradt egyéb, üzletszerűen folytatott 

tevékenységek hulladékai. 

A gyűjtést végző dolgozóknak nincs lehetőségük szétválogatni a lomtalanítás során átvehető és nem 

átvehető hulladékokat, ezért az ilyen módon kevert anyagok a helyszínen maradnak! A 

lomhulladék fogalomkörébe nem tartozó, egyéb háztartási hulladék hulladékudvarban történő 

átadási lehetőségéről a szolgáltató honlapján tájékozódhat: http://www.zkn.hu.  
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Tisztelt Ebtulajdonosok!  

Ezúton értesítjük Önöket, hogy az ebek kötelező 

veszettség elleni oltására Bakon 2020. szeptember 5.-én, 

szombaton kerül sor. 

Az oltás időpontjai és helyszínei a következők: 

7.00-7.40 óra között a Faluháznál 

7.50-8.30 óra között Focipályánál (Tó vendéglő mellett) 

9.00-9.30 óra között Rákóczi út 59. előtt. 

Pótoltás: 2020. szeptember 7-én, hétfőn 19.00-19.40 óráig Bakon a Faluház mellett. 

Az oltás minden három hónaposnál idősebb eb számára kötelező! 

Fizetendő díj: 5.000,-Ft ebenként, amit az oltás elvégzésekor a helyszínen kell kifizetni.  

(tartalmazza az oltás, a féregtelenítő árát, adminisztrációs költségeket, kiszállási díjat stb. is) 

2013 január 1.-től kötelező a három hónaposnál idősebb ebek mikrochippel történő megjelölése 

is. Az oltással egyidejűleg célszerű jelöletlen eb esetében jelezni az igényt a mikrochip beültetésére. A 

kötelező chipelés ára 4.000,-Ft. 

Ha új oltási könyvet kell kiállítani (első oltás esetén, vagy amennyiben a jogszabályban előírtaknak 

megfelelő (164/2008.(XII.20.) FM rendeletben leírt oltási könyvet az ebtulajdonos az oltáskor nem 

tudja felmutatni), ennek költsége – adminisztrációval együtt – további 500,- Ft, ami szintén az oltás 

helyszínén kell kifizetni. 

Az oltás elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után! 

Az oltásra hozza magával az új típusú oltási könyvet, ha van! 

Amennyiben a fenti időpontok nem megfelelőek, az oltást végző állatorvos a rendelőben is elvégzi 

a beavatkozást, rendelési időben, hétköznap 9-11 valamint 17-18 óra között, cím: Zalaegerszeg, Botfa u 

91. 

Indokolt esetben háznál is megrendelhető az oltás, (ez esetben kiszállási díjat is kell fizetni). 

Háznál történő oltásra vonatkozó igényét célszerű jelezni kell az állatorvosnál (06 30 9942507) vagy a 

Polgármesteri Hivatalnál legkésőbb az oltás időpontjáig! 

 Dr. Fendrik Péter állatorvos 

  

Ebek oltása szeptember 5-én 

BEJÁRÁS AZ ORVOSI RENDELŐBE 

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy az orvosi vagy védőnői rendelésre az épület 
utca felőli főbejáratán át menjenek be! 

Az ajtón belépve jobbra az orvosi, balra a védőnői váró található. 

A hátsó bejáratot csak a személyzet használhatja. 

Köszönjük szépen megértésüket és türelmüket! 
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Bűnmegelőzés: Besurranó tolvajlás megelőzése 

Igaz a mondás, miszerint alkalom szüli a tolvajt, de az, hogy ezt az alkalmat 

megteremjük-e, már a mi döntésünk. Körültekintéssel, odafigyeléssel elkerülhető a 

sértetté válás bosszúsága. 

A besurranó tolvajok többnyire a nyitva hagyott ajtón mennek be az ingatlanba, 

így a nyílászárók védelme a legfontosabb. Kellő odafigyelés mellett alkalmazzunk a 

Magyar Biztosítók Szövetsége által minősített mechanikai (pl.: lánc, rács stb.), 

elektronikai biztonságtechnikai eszközöket, de egy házőrző kutya is hasznos lehet. 

A betörések elleni védelem: 

egyrészt jelzi az elkövetők számára, hogy nem lesz könnyű dolga, tehát megelőzési funkciója van, 

másrészt feltartja a tolvajt, esetenként olyan hosszú időre, ami már elegendő arra, hogy leleplezzék, 

tetten érjék őt. 

Javasoljuk a védelmi eszközökön túl az alábbi tanácsokat betartani: 

Otthon tartózkodáskor, napközben is zárja be a kertkaput, a bejárati ajtót, mert nem biztos, hogy 

észreveszi a hívatlan látogatót. Miközben a szobában tévézik, pihen, tesz-vesz, a besurranó tolvaj 

csendben magával viheti a bejárat közelében található értékeit. 

Ha csak rövid időre hagyja el lakását, házát, például kimegy a kertbe, vendégeit kíséri ki, vagy 

éppen ismerőseivel vált pár szót az udvaron, akkor is mindig zárja be az ajtókat (pl.: terasz-, hátsó-, 

vagy garázsajtót) és ablakokat (még a fürdőszobai, vagy mellékhelyiségen lévőket is). 

Az ingatlan szellőztetésekor is legyen óvatos! Felügyelet nélkül ne hagyja tárva-nyitva földszinti, 

emeleti függőfolyosóra nyíló lakása vagy kertes háza ajtajait, ablakait! Ellenkező esetben az elkövető 

egy pillanat alatt bejuthat az ingatlanba és mindent visz, ami könnyen mozdítható. 

Bűncselekmény észlelésekor a legrövidebb időn belül értesítse a rendőrséget a 112-es se-

gélyhívószámon, közölve a szükséges információkat (pl. személyleírás, menekülés iránya, eszköze, mit 

vitt el stb.)! A helyszínt hagyja érintetlenül, ha mégis történt bármilyen változtatás, azt jelezze a 

kiérkező rendőröknek. 

A tetten ért elkövetőt bárki elfoghatja, és a rendőrség kiérkezéséig a helyszínen visszatarthatja. 

Ennek lehetőségét azonban adott helyzetet mérlegelve kell dönteni. Ne keveredjen a betörővel dula-

kodásba, mert nem tudhatja, milyen agresszív reakciót válthat ki belőle az ellenkezés. Tettenérés esetén 

a lehető leghamarabb kérjen segítséget elsősorban a rendőrségtől, de hangos kiabálására akár a 

szomszédok is felfigyelhetnek és tudnak segíteni. 

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztálya 

Az Egyházközség hírei 

Szeptember 1-től a hétköznapi szentmisék hétfőn, kedden és pénteken 17 órakor 

kezdődnek, évszaktól függetlenül. 

A 2020-2021-es tanévben a hittanoktatást a baki általános iskolában és az 

óvodában Szabó Annamária tanárnő látja el, hétfői és keddi napon. 

Plébániahivatali ügyintézés, betegellátás egyeztetésére a 06(20)770-88-71 

telefonszámon van lehetőség.
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Labdarúgás: a Baki SE őszi sorsolása 
A tervezett menetrend a következő:
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A Kormányablak busz következő időpontja Bakon 

2020. szeptember 7. (hétfő) és szeptember 21. 

(hétfő) 8 óra 20 perctől 9 óra 50 percig H 
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