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 Bak Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa 2020. október 

Legfiatalabb nemzeti ünnepünkről a vírusveszélyre való 

tekintettel nyilvánosan nem tartottunk megemlékezést. Az 

interneten, illetve a Faluház bejárati üvegfelületén tettünk 

közzé korábbi ünnepséget és korabeli dokumentumokat.  

Bár az események óta már 64 év telt el, mégis sokféle 

értékelést olvashatunk a kortársaktól és az utódoktól. Ez 

természetes, hiszen ha két ember egymás mellett állva él át 

egy eseményt, akkor is másképp, saját szubjektív 

nézőpontjukból fogják elmesélni, továbbadni. A helyi események feltárása sem történt még meg kellő 

részletességgel. A Zala Megyei Levéltár két kötetben jelentette meg az elérhető forrásokat 1996-ban és 

2004-ben. Ezek alapján a településünkön történt főbb események: 

1956. október 27-én felvonulás volt a faluban. A tüntetők a középületekről eltávolították a kommunista 

jelképeket (vörös csillagot). Október 28-án este megalakult a forradalmi tanács. Ennek elnöke 

az iskolaigazgató Major Ferenc (született 1913-ban), elnökhelyettese Nagy József (1897.) földműves 

lett. Tagjai: Császár Emil (1914.) földműves, Kránicz Sándor (1922.) földműves, Pajtényi Béla 

(1922.) plébános, Szikszai György (1937.) adminisztrátor, Tompa Dezső (1927.) tisztviselő és 

Tóth István (1902.) földműves voltak. A testület alakuló ülésén Kránicz Sándor 15 pontból álló 

követelést olvasott fel. A forradalom napjaiban a község lakossága élelmiszert gyűjtött budapesti 

forradalmároknak, amit Kránicz Sándor szállított el teherautóval a fővárosba. 

Október 29-én az Új Zala című lap újságírói végigjárták a közeli falvakat. Mindenütt rendről és 

nyugalomról számoltak be, a falvak élték a maguk megszokott életét, akkor még reményekkel telve… 

COVID tájékoztató 
Lapzártakor (október 26-án) Bakon egy fertőzött személyről tudunk. Ő családjával együtt házi 

karanténban van. A Doktornővel rendszeresen egyeztetünk. Kontakt személyeket eddig is több 

alkalommal köteleztek házi karanténra. Elsősorban Zalaegerszegen tanuló diákokról, illetve a város 

iskoláiban tanító pedagógusokról van szó. Közülük tudomásunk szerint senki sem lett pozitív. A házi 

karanténról a Hivatal megkapja a határozatokat, de azok általában a kijelölt időszak vége felé érkeznek 

meg, amikor az illető már újra közösségbe mehet. 

Az idei rendezvényeket lemondtuk, vagy úgy szervezzük, hogy biztonságosak legyenek. A maszk 

viselésével, a rendszeres és alapos kézmosással és fertőtlenítéssel, valamint a 

csoportosulás elkerülésével a lakosság eddig példásan megtette, ami tőle telik. Kérem ez ezután is 

maradjon így! 

A Hivatalban kérem az ügyintézéshez legyenek szívesek telefonon bejelentkezni! Így elkerülhető, hogy 

feleslegesen jöjjenek be, ha például az ügyintéző vagy a jegyző távol van. Rövidebb időt vesz igénybe az 

ügyintézés, ha előre megbeszélik, mit kell előkészíteni, magukkal hozni. 

Telefonszámunk: 92/461-001 

Ha további intézkedések válnak szükségessé, azokat azonnal hirdetni fogjuk a facebook csoportban, a 

hirdetőtáblákon, a boltoknál, illetve szórólapon. 

Akinek konkrét kérdése van, kérem keressen bizalommal! 

Tisztelettel: Farkas Tamás polgármester  
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Kik kaphatják? 

 A támogatásban azon szülők részesülhetnek, akik a támogatási igény benyújtásakor 

inaktív munkaerőpiaci státuszúak, 

 20 hetesnél idősebb kisgyermeket nevelnek, és munkaerőpiaci visszatérésük érdekében gyermeküket a 

munkavégzés idejére családi bölcsődében, munkahelyi bölcsődében, nem önkormányzati 

fenntartású bölcsődében vagy nem önkormányzati fenntartású mini bölcsődében helyezik 

el. A támogatás a gyermek óvodai nevelésének megkezdéséig nyújtható. 

 több gyermekre is igényelhetnek támogatást, amennyiben a pályázati felhívásban foglaltak több gyermek 

esetében is teljesülnek. Ebben az esetben minden gyermekre külön támogatási kérelmet kell benyújtani. 

Mekkora a támogatás? 

 a Kincstár legfeljebb havi 40 ezer forint összeghatárig nyújt támogatást 

 Amennyiben a gyermek elhelyezéséért fizetett díj kevesebb, mint 40 ezer forint, akkor a támogatás 

összege a bölcsődei havidíj összegével megegyező lesz, 

 amennyiben pedig meghaladja a 40 ezer forintot, akkor a különbözetet a szülőknek szükséges fedezniük, 

arra a Kincstár nem nyújt támogatást. 

A támogatás utófinanszírozott, ami azt jelenti, hogy a szülőnek a térítési díjat ki kell fizetnie, és 

a Kincstár a kifizetett személyi térítési díjról szóló számla alapján nyújtja a támogatást. 

A támogatási kérelem kizárólag elektronikus úton, a Kincstár által biztosított elektronikus űrlapon, ügyfélkapus 

azonosítást követően nyújtható be. 

A támogatásról részletes tájékoztatást az alábbi oldalon olvashat:  

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/bolcsodei-tamogatas  

Email: ginop@allamkincstar.gov.hu Telefonos ügyfélszolgálat: +36-1-452-2903 

HIRDETMÉNY SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁSRÓL 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatásról szóló jogszabály alapján Bak Község Önkormányzata a szociális helyzete alapján rászoruló igénylőknek 2020-

ban 84 erdei m3 tűzifa támogatást tud biztosítani. 

A 4/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelet alapján a támogatási feltételek: 

Bak község közigazgatási területén lévő lakás tulajdonosának, bérlőjének vagy albérlőjének a nyújtható támogatás, 

amennyiben az alábbi együttes feltételeknek megfelel: 

a) Bak településen állandó lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Bakon tartózkodik,  

b) téli fűtését tűzifával oldja meg, 

c) szociálisan rászorul a tűzifa juttatásra, 

d) akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg 

- az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át (71.250,- Ft-ot); 

- egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át 

(85.500,- Ft-ot). 

A támogatás elbírálásakor előnyben kell részesíteni azt, aki aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, pénzbeli vagy 

természetbeni települési támogatásra jogosult; vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család. 

Bölcsődei támogatás legfeljebb 40.000 Ft/hónap 
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Egyéb feltételek: 

1.A tűzifa támogatás ugyanazon ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek 

és háztartások számától. A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem 2020. november 15. napjáig nyújtható be. A 

határidő elmulasztása jogvesztő. 

2. Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a kérelmező/család, aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos, és 

tárgyévben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet, vagy tűzifát szerzett; illetve azon 

ingatlan lakója, amely tűzifával egyáltalán nem fűthető. 

3. Üresen álló, nem lakott ingatlanra – amelyben életvitelszerűen senki nem él – támogatás nem kérhető. 

4. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége legalább 1 erdei m3 és legfeljebb 5 erdei m3 lehet 

háztartásonként. 

5. Kivételes méltányosságból az is részesülhet támogatásban, aki (természeti csapás, katasztrófa, baleset, hosszabb orvosi 

kezelés, stb. miatt) rendkívüli élethelyzetbe került és segítség nélkül a létfenntartása veszélybe kerülne. 

6. A támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak. 

7. Az ellátás iránti kérelmet a Baki Közös Hivatalnál lehet benyújtani. A nyomtatvány letölthető a www.bak.hu honlapról, 

valamint elérhető a Hivatalban és a Faluházban.  

A beadott kérelmeket a képviselő-testület bírálja el. 

A kérelem mellékleteként csatolni kell a közös háztartásban élőknek a kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló 

nettó jövedelmét tartalmazó igazolást. 

Állatok világnapja a Göcsej Kapuja Bak Óvodáiban 

A szeptember elején újjászerveződött Zöld Óvoda Munkacsoport a pandémia miatti megváltozott 

körülményekhez igazodva közös ötletbörzén állította össze a 2020. évi Állatok Világnapjának 

tematikáját. A négy települést magába foglaló egység gyűjtést kezdeményezett a Zalaegerszegen 

működő Bogáncs Állatmenhely lakói számára. A szülők és gyermekek az óvodák előterében kihelyezett 

kosarakba rakhatták a felajánlásra szánt állateledeleket, takarókat. Az adomány egy sárhidai édesapa 

jóvoltából ért célba. Köszönjük a felajánlásokat! Gálné Hóbor Tímea intézményvezető 
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Népi időjárási megfigyelések 

  

Ha javaslata, kész írása van, küldje el: polgarmester.bak@zalaszam.hu 

 

A Kormányablak busz novemberben 

háromszor érkezik Bakra: 

2020. november 2., november 16. és 

november 30. (hétfő), minden alkalommal 

8 óra 20 perctől 9 óra 50 percig 

UNOKÁZÓS CSALÓK 
Figyelem! 

Zalaegerszegen már akcióba léptek az 
úgynevezett „unokázós” csalók. 

Általában vezetékes telefonon hívják fel az időseket. 

A telefonáló azt hazudja, hogy ő maga rendőr, és 

hogy unokát baleset érte, őt a mentők elszállították 

kórházba. A férfi azt is elmondja a megijedt idős 

személynek, hogy amennyiben egy megadott 

számlaszámra rövid időn belül átutal akár milliós 

összeget, úgy minden rendben lesz. 

Nyomatékosan felhívják a figyelmét, hogy ne 

keresse a balesetben megsérült unokáját telefonon, 

és a baleset helyszínére se menjen. 

A történet lehet más is, a lényegen nem változtat. 

A Rendőrség felhívja a lakosság figyelmét, hogy 

akihez olyan telefonhívás érkezik, amelyben a 

telefonáló arról tájékoztatja, hogy hozzátartozóját 

baleset érte, mindig kezelje kellő körültekintéssel. 

Mielőtt pedig bármilyen átutalást, vagy egyéb 

tranzakciót kezdeményezne, vegye fel 

családtagjával a kapcsolatot, és ellenőrizze az 

esemény valódiságát! 

Talán utoljára állítottunk órát 2020. október 

25-én? Az Európai Parlament csak az átállítás 

2021-es megszüntetéséről döntött, a nyári 

vagy a téli kiválasztása a nemzeti kormányok 

feladata. Ez még nálunk sem történt meg. 


