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A felelős állattartás szabályai  
Az utóbbi időben gyakoribbá váltak a szabadon járó kutyák miatti panaszok. 

Emiatt röviden összefoglaljuk az ide vonatkozó jelenlegi szabályokat, melyeket a 

közösségi oldalon már korábban közzétettünk. 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, valamint a 

kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) 

Korm. rendelet szabályai alapján 

a kutyatartás főbb szabályai a következők: 

1. Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, 

szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. 

Tilos a kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet 20 m2-nél kisebb területen 

tartósan tartani. A kistestű ebet 4 m-nél, közepes testű ebet 6 m-nél, nagytestű ebet 8 m-nél rövidebb 

eszközzel tilos tartósan kikötve tartani. 

2. Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert 

harapásával ne veszélyeztethessen. Belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt 

területet - ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az 

eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. 

3. A kutya tulajdonosának évente kötelező veszettség elleni védőoltást a kutyának beadatni, 

valamint az ebet chippel megjelöltetni. 

4. Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy 

hatósági határozat előírását megsérti vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, 

ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű 

állatvédelmi bírságot köteles fizetni. 

A határidőre meg nem fizetett állatvédelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozás. 

Az állatvédelmi bírság összege igen magas lehet, a törvény 2021. január 7. napjától a korábbi 15.000 

Ft helyett, 75.000 Ft-ban határozza meg az állatvédelmi bírság alapösszegét. A bírság összegét a 

különféle cselekmények esetére előírt szorzószám alapján kell megállapítani. 

(Így például, ha valaki az állat szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően 

gondoskodott, egyéb körülmény hiányában 6-os szorzószámot kell alkalmazni, így a bírság mértéke, 

6x75.000 = 450.000 Ft lesz a korábbi 6x15.000 = 90.000 Ft helyett.) 

A fentiek alapján kérek mindenkit, hogy a békés együttélés érdekében az állattartás szabályait tartsa 

be! Igény esetén további, részletesebb információkkal a Polgármesteri Hivatalban szívesen állunk 

mindenki rendelkezésére. 

2021. május 30. 

Szentháromság vasárnap, „hegyi búcsú” 

11:30 Megemlékezés 

a „Hegykapunál” lévő kopjafánál 

az elhunyt baki hegyi gazdákról 

12:00 Szentmise a hegyi kápolnánál 

2021. június 1. 

A   
a tározó tisztítását végzi 

8 és 16 óra között. 

Emiatt előfordulhat nyomáscsökkenés, 

vízminőség-változás, illetve átmeneti 

vízhiány. 
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Gyalog- és kerékpárút építés Bakon 
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett Önkormányzati kerékpárút építése című, MFP-

OKE/2020 kódszámú pályázati kiíráson elnyert támogatásból megvalósuló Bak, Széchenyi tér- Rákóczi 

utca kerékpárút építése beruházás hamarosan megkezdődik. 2021. május 15-én került sor a lakossági 

bejárásra az érintett ingatlanok tulajdonosaival. Június 3-án megtörténik a munkaterület átadása, 

majd ezt követően elkezdődik a kivitelezés. 

A beruházás során plébánia kerítésétől a József Attila utca torkolatáig 3 méter széles aszfaltburkolat 

készül, a Faluháztól a Rákóczi utcai lakóútig pedig zökkenőmentes térkő burkolattal valósul meg az 

építés. A buszmegállót és a Rákóczi utca 9. előtti villanyoszlopot ívesen kerülni fogja a kerékpárút. A 

régi buszváró eltűnik, szeretnénk a helyére egy, az orvosi rendelőnél lévővel megegyező kialakításút 

telepíteni. (Ezt a pályázaton elnyert összeg nem fedezi, saját erőből kell megvalósítani.) 

A munka 4 fázisból áll: 1. bontás; 2. alapozás; 3. szegélyezés; 4. burkolat elkészítése. Az építés során 

kérjük a Tisztelt Lakosság türelmét a munkálatokkal járó kellemetlenségek miatt! 

Tartsuk tisztán a vízelvezető árkokat! 
A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a csapadékos időjárás miatt felhívja a figyelmet a 

vízelvezető árkok tisztán tartására! 

Ezzel ugyanis sokat tehetünk saját, és ingatlanunk biztonsága érdekében. A cél, hogy időben tudjunk 

gondoskodni a saját portánk előtti vízelvezető árkok tisztaságáról, így előzve meg azt, hogy a hirtelen 

lezúduló, nagyobb mennyiségű eső ne okozzon gondot lakókörnyezetünkben. Ebben a 

katasztrófavédelem ingyenesen letölthető applikációja, a VÉSZ is nagy segítségünkre lehet.  

Óvoda 

Rendelő 
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A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztán tartása, a 

csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – a lakóingatlan előtti szakaszra 

kiterjedően – annak tényleges használójának kötelessége. Járműbehajtók átereszeinek 

építése, karbantartása minden esetben ugyancsak az ingatlan tényleges használójának, 

illetve tulajdonosának kötelessége. 

Ezért is fontos, hogy  

 a hulladékot ne a vízelvezető árokba helyezzük el, illetve az odasodort szemetet is távolítsuk el! 

 az árkok rendszeres kaszálása nem elegendő, szükséges az így keletkező fűmaradványok és a 

hordalék folyamatos eltávolítása is, az átereszek tisztításával együtt! Kevesen tudják, de ez 

szintén az adott ingatlan tulajdonosának feladata! 

 gyomirtót ne alkalmazzunk! Gyakran felmerülő probléma ugyanis, hogy az ilyen szerekkel kezelt 

területen - növényzet hiányában - a föld fellazul, és a nagy esőzés következtében sártengerré 

átalakulva eltömíti az árkokat, átfolyókat. 

 a csapadékvíz-elvezető árokba szennyezett (kommunális szennyvizet, olajos, vegyszeres stb.) 

vagy állattartás hulladékait tartalmazó - akár előkezelt, akár tisztított - vizet bevezetni, eldugulás 

vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és 

robbanásveszélyes anyagot stb.) szórni, beleönteni, beleseperni vagy belevezetni szigorúan tilos! 

 a korábban már kitakarított átereszek és árkok nagy mennyiségű csapadék hatására 

feliszapolódhatnak, vízáteresztő képességük pedig jelentősen csökken, ezért ellenőrizni kell őket 

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kiemelten kéri a megye lakosságát, hogy a komolyabb 

problémák elkerülése, és saját biztonságuk érdekében tegyenek eleget fenti kötelességeiknek! 

Forrás: https://zala.katasztrofavedelem.hu/25939/hirek/251690/tartsuk-tisztan-a-vizelvezeto-arkokat 2021. május 18. 

Faluház 

Park 
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Pajtényi Béla plébános emléke 

Bak lakosságának jelentős része személyes emlékekkel is rendelkezik 

Pajtényi Béláról, aki egyedülálló módon 50 évig volt a település 

plébánosa 1945-től 1995-ig. 

2022-ben lesz a születésének 100. évfordulója, melyről méltó módon 

szeretnénk megemlékezni. A templom előtti területen, a feljáró jobb 

(keleti) oldalán emlékművet tervezünk állítani neki mellszobor vagy 

féldombormű formájában. Két szobrászművészt szeretnénk felkérni 

terv elkészítésére, hogy választási lehetőség biztosított legyen. 

A megvalósítás érdekében közadakozást indítunk, melynek részleteit a következő Baki Hírekben fogjuk 

közölni. 

Rövid tájékoztatók 
Zöldhulladék tároló: A csapadékos időjárás miatt a megbízott vállalkozó még nem tudta letisztítani 

a zöldhulladék lerakására kiválasztott területet. Időközben az is kiderült, hogy a bejárást biztosító 

útszakaszt meg kell erősíteni. A bejáró földmunkája június első hetében remélhetőleg elindul, amit a 

tereprendezés és a kerítés elkészítése követ majd. Türelmüket kérjük, amint készen lesz hirdetni fogjuk. 

Plébánia: a belső felújítás kezdete június 7. Közben Emánuel atya Sárhidára költözik át, melyhez a 

lakosság részéről közreműködők segítségét ezúton is köszönjük! 

Vízhálózat tisztítása: a Zalavíz Zrt. képviselőjével folytatott egyeztetés alapján a július 19-ével 

kezdődő héten fogják elvégezni. A részletes ütemezést és a várható vízhiánnyal érintett területeket a 

júniusi lapban és szórólapon is közzétesszük. 

Ne hagyd, hogy mások véleménye befolyásoljon! 

De a gombaszakértőt azért hallgasd meg!!! 

Ha javaslata, kész írása van, 

küldje el: 

polgarmester.bak@zalaszam.hu 

EVOLÚCIÓÓÓÓ… 

 HUMOR  


