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Polgármesteri beszámoló 2020. 
Bak község lakóinak száma a 2020. január 1-i statisztika alapján 1603 fő volt. December 18-ig született 8 

gyermek, elhunyt 15 fő. Jelenleg 1618-an rendelkeznek bejelentett baki állandó lakcímmel. A természetes fogyás 

kisebb volt a tavalyinál, melyet a betelepülés (+22 fő) ellensúlyozni tudott. 

Az önkormányzat szempontjából az év eleje az új hivatali struktúra kialakításával telt. Január 15-ével állt 

munkába Salamon Henrietta jegyző. A korábban a Baki Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések 

közül egyedül Szentkozmadombja ügyeinek intézése maradt itt, Zalatárnok a söjtöri, Sárhida, Bocfölde, Tófej, 

Baktüttös és Pusztaederics az újonnan létrejött bocföldei közös hivatalhoz csatlakozott. Az új partnerekkel: 

Pusztaszentlászlóval, Gutorföldével, Szentpéterföldével és Csertalakossal a kapcsolatunk az év során kiváló volt, 

a konstruktív együttműködés jellemezte. 

Bakon a Hivatal székhelyén a tisztviselők létszáma a jegyzővel együtt 6 

fő. Az önkormányzat közvetlen alkalmazásában összesen 4 fő áll: a 

védőnő, a művelődésszervező, a karbantartó és a hivatalsegéd. 

Gazdálkodásunkat 2020-ban a fegyelem jellemezte. A hivatali 

átszervezés, a szociális intézményfenntartó társulás (TÁMASZ) 

távozása, valamint az iparűzési adó rendjének sajátossága miatt nem 

nagyon volt lehetséges az előre tervezés. A veszélyhelyzet és az azzal 

összefüggő intézkedések csak fokozták a bizonytalanságot. 

Igyekeztünk a kiadásokat minél alacsonyabb szinten tartani. A 

takarékosság eredményeként a gépjárműadó elvonása 

(nagyjából 9 millió forint elvesztése) ellenére nem került veszélybe az 

önkormányzat alapfeladatainak ellátása. Néhány kisebb fejlesztésre is 

sor kerül, került (például: fedett beálló készítése, fűnyírógép 

beszerzése). A TÁMASZ miatti elszámolások az Államkincstárral még mindig adnak plusz feladatot, 

remélhetőleg ez is lezárul az év végére. 

 

2020-ban születtek: 

Balogh Levente, Csiszár Szofia, 

Tuboly Fanni, Takács Dominik, 

Stubán Marcell, 

Kiss-Dzsudzsák Csongor, 

Káplár Bence, Farkas Vilmos 
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Pályázatok tekintetében eredményesnek mondható évet zárunk. Az „örökölt” projektek közül 

megvalósult az orvosi rendelő belső felújítása, az év folyamán megérkezett a Zártkerti Program támogatása, 

valamint a ravatalozó Leader programban 2018-ban benyújtott pályázatának támogatói döntése. Az orvosi 

rendelő elszámolását június 30-án benyújtottuk, ellenőrzésére még nem került sor. Kisebb technikai jellegű 

kérdések vannak még függőben. 

A hegyi utak egy részének felújítását célzó Zártkerti Program támogatása a pandémia miatt csak október végén 

érkezett meg, így megvalósítását idén már nem lehetett megkezdeni. Csak a pályázatban vállalt úgynevezett 

„Tündérkert” (őshonos gyümölcsfák ültetvénye) kialakításának láttunk neki. 

Az év során benyújtott pályázataink voltak: 

 a Népi Építészeti Program keretében a népi építészeti emlékek helyreállításához és/vagy a helyreállítást 

megelőző szakmai dokumentációk elkészítéséhez nyújtható támogatásra pályáztunk az úgynevezett régi 

iskola épületére 

 fatermékek közérdekű célból történő ingyenes tulajdonba adása: a NÉBIH által elkobzott tűzifára 

önkormányzatok nyújthatnak be igénylést 

 WiFi4EU: ingyenes wifi-hozzáférés biztosítása a polgárok számára nyilvános helyeken 

 Egyházi közösségi tér kialakítása (Magyar Falu Program): A baki római katolikus plébánia épületének 

energetikai korszerűsítésére 

 Falusi Civil Alap (Magyar Falu Program): Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása 

kiírásban a tűzoltószertár külső felújítására; gépjárműbeszerzési támogatás kiírásban használt félplatós 

kisteherautó beszerzésére; eszközbeszerzési támogatás kiírásban a Polgárőrök kamerarendszer 

kiépítésére, a Faluvédő Asszonyok Egyesülete eszközparkjának bővítésére nyújtottunk be pályázatot 

 Belügyminisztérium által Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 

pályázat Közös önkormányzati hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztése, felújítása alcéljában a 

hivatal épületének belső felújítására (vizesblokkok, tárgyalóterem, napelem, stb.) 

 Óvodaudvar felújítása (Magyar Falu Program) 

 országfásítási program: közterületek fásítása 

 Önkormányzati kerékpárút építése (Magyar Falu Program) 

 egyházi örökség védelme és egyéb beruházások támogatása: A baki Paolai Szent Ferenc plébániatemplom 

homlokzatának felújítása 

A fenti listából a NYERTES PÁLYÁZATAINK a következők: 

 Népi Építészeti Program: a régi iskola helyreállítását megelőző szakmai dokumentációk 

elkészítéséhez 1.206.500 Ft támogatást nyertünk, ami a költség 50%-a volt. A dokumentáció elkészült, 

így a következő kiírásban várhatóan 20 millió forintig, 80%-os támogatási intenzitással már a 

helyreállításra tudunk pályázni, ami az épület méreteiből adódóan a tető felújítására elegendő lehet. Ezzel 

a településképet meghatározó, helyi védelem alatt álló, évtizedek óta gondozatlan épületünk megmentése 

elkezdődhet. (A varroda februárban, még a vírushelyzet előtt befejezte működését. Az eredeti bérlő már 

csak a helyet és az eszközöket biztosította egy alvállalkozónak, aki munkaerő probléma miatt nem tudta 

folytatni a termelést. Tárgyaltam a vállalkozóval, aki azt mondta, hogy neki már nem éri meg itt 

újraindítani a munkát, mert azt inkább további alvállalkozóknak szervezi ki. Döntésében – 

kimondatlanul ugyan – valószínűleg szerepet játszott az épület állapota is.) 

 NÉBIH elkobzott tűzifa: eddig 2 körben közel 15 m3 fát sikerült elnyerni, melyet 5 rászoruló 

családnak osztottunk ki. Az önkormányzatot a kiszállítás költsége terhelte, a fáért, melynek névleges 

értéke nagyjából 270.000 Ft, nem kellett fizetni. 

 Egyházi közösségi tér kialakítása: A baki római katolikus plébánia épületének energetikai 

korszerűsítésére bruttó 29.999.999 Ft-ot sikerült elnyerni, melyből a plébánia lakószintjének 

nyílászárócseréje, fűtésrekonstrukció, elektromos hálózat felújítása valósul meg a hozzá kapcsolódó 

javítási-festési munkálatokkal együtt. Jelenleg az előkészítés és a kivitelezők kiválasztása folyik. 

 Önkormányzati kerékpárút építése: bruttó 29 853 764 Ft támogatásból 290 méter új építésű, 

szabványoknak megfelelő kerékpárút készül. Az új szakasz a plébánia kerítésétől a Rákóczi utca 19. előtt 

bekanyarodó lakóútig tart majd. A kapcsolódó járda és lakóút szakaszokkal a Rózsa és a Táncsics utca 
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között 600 méternyi egybefüggő kerékpározható szakasz jön létre, amely elkerüli a 75-ös főút és 

a 7410-es út forgalmas csomópontját, növelve ezzel a kerékpáros és gyalogos közlekedés biztonságát, 

javítja a település központi részének arculatát is. (Elkezdődött a 2021-27 uniós pénzügyi ciklus 

pályázatainak előkészítése. Ezen belül a megyei kerékpárutak kiépítésének tervezése 2021-ben elindul. 

Reményeink szerint a mi kerékpárutunk középtávon nem marad elszigetelt, hanem összeköthető lesz 

Zalaegerszeg felé.) 

A Zalaegerszegi Tankerületi Központ közbenjárásunknak köszönhetően a Magyar Falu Program Iskolaépület 

felújítása alprogramjában 18 200 999 Ft-ot fordít a Göcsej Kapuja Bak Általános Iskola vizesblokkjainak 

felújítására. 

2021-ben kell megvalósítanunk a kerékpárút kiépítését, a plébánia belső felújítását, a ravatalozóhoz az előtető 

megépítését, valamint a zártkerti utak felújításának a pályázati részét. További céljaink az idén támogatást nem 

nyert projektek további napirenden tartása mellett az orvosi rendelő külső felújítására, a belterületi utak és 

járdák felújítására, közterületet karbantartó gépek beszerzésére, közbiztonsági célú kamerarendszer kiépítésére 

pályázati források megszerzése, szükség esetén az önerő biztosítása. Természetesen minden olyan jelenleg még 

nem ismert, az év közben megjelenő új kiírásra igyekszünk pályázni, amely számunkra elérhető és reális célt 

támogat. 

COVID: a központi és a helyi közigazgatás számára is a modern kori önkormányzatiság történetében eddig 

egyedülálló kihívást jelentett az új típusú koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzet. Amikor éppen kezdett 

működni az új hivatali struktúra, túl voltunk néhány sikeres programon, és terveztük az év további részét, leállt 

az ország. Itt helyben igyekeztünk megszervezni, hogy a tájékoztatás és az ellátás biztosított legyen. Sajnos 

sokszor mi sem rendelkeztünk elegendő információval, így nem volt mit tovább adni. A tavaszi hullám idején a 

lakosság tájékoztatása, az időseknek történő bevásárlás megszervezése, valamint a maszkok biztosítása voltak a 

fő intézkedések. Ekkor a fertőzés nem jelent meg a településen, pedig még az országos mintavételbe is 

bekerültünk. (Sajnos kevesen mentek el a tesztre a kiválasztottak közül – igaz több esetben is olyan személyt 

választottak ki, akik számára a megjelenés nem volt megoldható. Az önkormányzatot nem vonták be az 

előkészítésbe, a szervezésbe.) 

Az őszi, úgynevezett második hullám már nem kímélt bennünket sem: a december 18-ig megérkezett 

határozatok alapján 51 fő igazoltan esett át a fertőzésen, 76 személyt köteleztek kontaktként házi 

karanténra. A többség viszonylag enyhe tünetekkel jutott túl a betegségen, sajnos erős tünetek melletti hosszú 

gyengélkedésre, sőt a vírussal összefüggő halálesetre is volt példa. 

Rendezvényekben idén nem bővelkedtünk. Januárban megemlékeztünk a Magyar Kultúra Napjáról, megvolt 

a hagyományőrző disznóvágás is. Február elsején ragyogó időjárással tudtuk megtartani a Vince-napi 

pincejárást. Február 23-án jól sikerült rendezvényünk volt az idősek köszöntése. Márciusra is megvoltak a tervek, 

amiket a pandémia aztán keresztülhúzott: a március 15-i ünnepségeket törölni kellett, a borbírálatot már nem 

tudtuk megtartani. A horvátországi földrengést mi is éreztük, és bár télen nem volt hó, március végén az is 

megérkezett, majd jött a kijárási korlátozás, mely egészen április végéig fenn is maradt. Nyáron a trianoni 

megemlékezést és a hegyi búcsút tudtuk megtartani. Az átmeneti enyhítések után a falunapot augusztus végén 

már nem vállaltuk, és úgy döntöttünk, hogy semmilyen tömeges rendezvényt nem szervezünk ebben az évben, 

hogy ne teremtsünk alkalmat a fertőzés terjedésére. A Mikulás idén nem a Faluházba érkezett, hanem díszes 

autóján körbejárta a falut, nagy sikert aratva mind a gyermekek, mind a felnőttek körében. Az adventi naptár 

fényei pedig esténként egy-egy család ablakában gyúlnak fel. A „vadászat” még Karácsonyig folyik – többen pedig 

már a jövő évi dekorációt tervezik, hiszen a kezdeményezés folytatásra érdemes! 

Hulladékkezelés: felhívásunk nyomán közel 150 háztartásba 220 darab szelektív gyűjtőedény jutott el 

díjtalanul. Ezzel is ösztönözni kívántuk a lakosságot a tudatos hulladékkezelés terén. Megoldandó feladatunk 

még a kerti zöldhulladék kezelése, melynek égetését a Kormány 2021-től betiltotta, de a veszélyhelyzet miatt 

február 8-ig átmenetileg még lehetséges. Az ősz folyamán a kiszemelt gyűjtőterület kitisztítása megkezdődött, a 

bejárót és a kerítést azonban még ki kell építeni. A részletes tudnivalókat közölni fogjuk, amint készen lesz a 

helyszín. 

Ettől az évtől a temetőnél lévő konténer költségei megnőttek: havi bérleti díjat, az ürítésért fuvardíjat és a 

benne lévő hulladék tömege alapján plusz díjat számol fel a szolgáltató. 2020-ban ez 695.230 Ft-ot tett ki. 
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Ehhez jött még a lomtalanítás költsége, amely 818.667 Ft volt. Sokszor érkezett panasz a két szelektív sziget 

körüli állapotra is, különösen a Rózsa utcából. Ott kamerával és a konténerek tetejének lezárásával próbáltunk 

meg eredményt elérni – több-kevesebb sikerrel. Sok önkormányzat már felszámolta a szelektív szigeteket (hiszen 

van házhoz menő szelektív gyűjtés), sőt több helyen nem szerveznek lomtalanítást sem (hiszen az ingatlanon 

keletkező hulladék elszállítása alapvetően a tulajdonos feladata). Mi eddig nem szüntettük meg ezeket a plusz 

lehetőségeket. Ha az anyagi helyzetünk nem teszi lehetővé, illetve a Tisztelt Lakosság nem rendeltetésszerűen él 

velük, mi is napirendre tűzhetjük a lehetőségek szűkítését. Remélem erre nem kell sort keríteni egyik ok miatt 

sem! Számítunk együttműködésükre! 

Szociális támogatások terén igyekeztünk minden tőlünk telhetőt megtenni, hogy enyhítsük a rászorulók 

létfenntartási gondjait. Ugyanakkor látni kell, hogy lehetőségeink nem engedik a rendszeres szociális 

támogatást, csak eseti jelleggel tudunk segíteni. 

Közfoglalkoztatás keretében folyamatosan 4 főnek biztosítunk munkalehetőséget, bérköltségük 25%-át az 

önkormányzat fedezi. 

A szociális tűzifa biztosításánál idén a Képviselőtestület úgy döntött, hogy kevesebb helyre juttat nagyobb 

mennyiséget. Emiatt a korábbi 1 m3 helyett 3 m3 támogatásban részesültek a rászorulók. A rendelet alapján 

jogosultak szinte mindegyike kapott tüzelőt. 

Ebben az évben először sikerült rászoruló családoknak iskoláztatási támogatást nyújtani, valamint minden 

70. évét betöltött állandó lakos karácsonyi élelmiszercsomagban részesült. 

A hagyományos anyatejes világnapi rendezvény is elmaradt, emiatt a babakötvény 1. részletét 9 családnak 

személyesen vittem házhoz. Ebben az évben került sor először a helyi iskolába lépő gyermekeknél a 2. részlet 

kifizetésére, melyet 4 gyermek családja kapott meg. 

Munkatársaimmal a jövőben is mindent elkövetünk, hogy a település számára a lehető legtöbb támogatást 

megszerezzük, hogy Bak fejlődjön, minél élhetőbb legyen és maradjon. 

Mindenkinek, aki bármilyen módon segítette munkájával Bak működését és fejlődését, ezúton 

szeretném köszönetemet kifejezni! 

Tisztelettel: 

Farkas Tamás polgármester 

Hulladékszállítási napok 2021-ben 
A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján a jövő évben a kommunális hulladékot továbbra is 

hetente szerdánként, az alábbi napokon szállítják el: 

 

A szelektív zsákos (vagy edényes) gyűjtésre 4-5 hetente keddenként, az alábbi napokon kerül sor: 

 
 

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

A közterületre, a Faluház és az Óvoda számára a fenyőfákat Dr. Iváncsics Lajos ajánlotta fel. 

Köszönjük szépen! 

 


