


























Beszámoló a két ülés között végzett munkáról 

2022. szeptember 9 – október 14. 

Események: 

Dátum Esemény Összefoglaló 

szeptember 9. katasztrófavédelmi sziréna 
akkumulátor csere és mikrofonpróba 
kamerarendszer bejárás (LNL Kft.) 

a 2 db akkumulátor bruttó 87.000 Ft-ba 
került, a mikrofont ajándékba kaptuk 

szeptember 15. testületi ülés  

szeptember 20. a hegyi út remix munkálatok 
elkezdése 

egyúttal a felületi zárást is elkészítették 
szeptember 24-ig 

szeptember 22. az OkosÖnkormányzat applikáció 
beüzemelése 

jelenleg 80 felhasználója van 

szeptember 26-
október 3. 

kerékpárút elszámolás hiánypótlása  

szeptember 30. irodák kitakarítása a volt 
Rendőrházban 

 

október 1. lomtalanítás az elektronikai hulladéknak hozatott 30 m3-es 
konténer megtelt (4510 kg), költsége: 521.221 
Ft lerakási díj, 55.207 Ft szállítási díj, 
mindösszesen bruttó 576.428 Ft 

október 3. 2 db földfúrószár beszerzése a 
földfúró géphez (150 mm, 250 mm) 

bruttó 54.400 Ft 

október 8. TÖMCS gyakorlat 
Süteményfesztivál és Asszonyklub 
avató 

temető kerítés építés (8 fő) 

október 10. kamerarendszer bejárás 3. ajánlathoz 
falunap pályázat elszámolás 
hiánypótlása 

 

október 12. egyeztetés Pásztor Emánuel 
plébánossal a folyamatban lévő 
ügyekről 

ravatalozó szentelés, templom felújítás 
pályázat, Pajtényi szobor gyűjtés 

október 13. Packeta csomagautomata felszerelése 
a volt húsbolt elé 

a szerződő fél az Önkormányzat, az automata 
közterületen van, hamarosan bekerül a 
választható kézbesítési módok közé 

Bak, 2022. október 14. 

 

 Farkas Tamás 
 polgármester 





































































































































Tárgymutató 

 
Bak Község Önkormányzata Képviselő - testülete 2022. október 19. napján megtartott 

soros, nyilvános képviselő-testületi üléséről. 
 
 

Képviselő-testületi határozatok 
 
 
 
 

1. 77/2022. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat  
Polgármester beszámolója az elmúlt időszak fontosabb, polgármesteri hatáskörben 
hozott intézkedéséről. 
 

2. 78/2022. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat  
Döntés a szennyvízközmű-vagyon bérleti üzemeltetési szerződése módosításáról.   
  

3. 79/2022. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat  
Közvilágítás korszerűsítéséről döntés. - E.ON Zrt-   
 

4. 80/2022. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat  
Kamerarendszer kiépítéséről döntés. – Mobillansat Kft.-    
 

5. 81/2022. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat  
Lapra szerelhető faház vásárálásáról döntés.    
  

6. 82/2022. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat  
Bak, Kossuth u. 4. szám alatti ’rendőrház’ önkormányzati tulajdonban levő 
helyiségeinek bérbeadásáról döntés.   
 

7. 83/2022. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat  
Bak rendezvénypohár vásárlásról döntés.    
 

8. 84/2022. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat  
Bak Község belterületi járdái állapotának felmérését, felújítási terv készítését elvégző 
vállakozóról döntés.   
 

9.           85/2022. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat  
Bak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a   
közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló többször 
módosított  6/2008. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosítására tett javaslat 
elutasítása.   
 
 
 
 

 


