
 BAKI          HÍREK 
 Bak Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa 2021. augusztus 

Eboltás 2021. 
Ezúton értesítjük a tulajdonosokat, hogy az ebek kötelező veszettség elleni oltására Bakon 

2021. szeptember 4.-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: 2021. szeptember 6-án, hétfőn 19.00-19.40 óráig Bakon a Faluház mellett. 

Az oltás minden három hónaposnál idősebb eb számára kötelező! 

Fizetendő díj: 5.500,-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, amit 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: Botfa 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 a Polgármesteri Hivatalnál vagy az állatorvosnál 

(06 30 9942507) legkésőbb az oltás időpontjáig! 

 Dr. Fendrik Péter állatorvos 

Közmeghallgatás 2021. 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Bak Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

2021. szeptember 8. napján (szerdán) 18:00 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST TART. 

A rendezvényre tisztelettel meghívjuk a település érdeklődő polgárait! 

Az ülés helye: FALUHÁZ 

Napirend: 

1. Beszámoló az Önkormányzat 2021. évben elért eredményeiről, a 2022. évi célkitűzésekről. 

2. Közérdekű lakossági észrevételek, ötletek, javaslatok. 

A hivatalos rész lezárását követően lehetőség lesz kötetlen beszélgetésre is a képviselőkkel. 
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Tájékoztató kéményseprőipari 

szolgáltatás lakossági 

megrendeléséről 

IDŐPONTRA LEHET HÍVNI A KÉMÉNYSEPRŐKET A 

CSALÁDI HÁZAKHOZ! 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018. január elsejétől családi 

házban (egylakásos ingatlanban) élők a nekik alkalmas időpontra 

időpontot egyeztethetnek a kéményseprőkkel és kérhetik a 

kéményseprést, illetve az ellenőrzési munkákat. A szolgáltatás 

igénylése ezekben az esetekben nem kötelező, de a biztonság érdekében javasolt. 

Figyelem! 

Az ingyenes kéményseprőipari sormunka megrendelése időpontfoglalással történik. Időpontfoglalásra 

interneten, telefonon vagy személyesen van lehetőség. 

Fontos tudnivalók: 

A gyors és egyszerű ügyintézés érdekében elektronikusan, internetes felületen is lehet időpontot 

foglalni kéményseprésre. 

Interneten: http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat - linken. 

E-mailben: levelét a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre küldve. 

Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül: 06 70 198 4859 valamint a 1818-as hívószám tárcsázása 

után a 9-es, majd az 1-es menüpontot választva. 

Személyesen: ügyfélfogadási időben várja a Zala Megyei Ellátási Csoport, Zalaegerszegen a 

Széchenyi tér 5. szám alatt. Hétfő: 8:00-20:00, Kedd-péntek: 8:00-14:00 

Ezeken a felületeken az egylakásos ingatlan (zömmel családi házak) tulajdonosa egyeztethet 

időpontot az ingyenes kéményseprői sormunka elvégzésére. 

A kéményseprőipari szolgáltatás megrendelése a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokon és a 

katasztrófavédelmi kirendeltségen keresztül nem intézhető! Kérjük, megkereséseiket kizárólag a fenti 

elérhetőségeken tegyék meg! 

 

Minden hatodik lakástűz a kéményben keletkezik, idén már 

684 ilyen esethez riasztották a tűzoltókat. Azért, hogy a 

kéménytüzeket és a szén-monoxid-mérgezés veszélyét 

elkerüljük, célszerű már most tenni otthonunk biztonságáért. 

Ha gázzal fűtünk, akkor a kéményt kétévente, ha szilárd 

tüzelővel, akkor pedig évente érdemes szakemberrel 

megnézetni. 

Éljünk az ingyenes kéményseprés lehetőségével! 
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Szociális ellátások a 6/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelet alapján 

Óvodakezdési támogatásban részesülhetnek azon baki lakó-, illetve 

tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen 

tartózkodó szülők és törvényes képviselők, akik óvodás korú 

gyermeket nevelnek és a gyermek a helyi köznevelési intézménybe jár. 

A támogatás összege gyermekenként legfeljebb 10.000,- Ft.  

A támogatási kérelmet gyermekenként csak az egyik szülő, illetve 

törvényes képviselő terjesztheti elő minden év szeptember 30. napjáig, 

A benyújtás feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó 

havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének ötszörösét. (Jelenleg ez a határ 142.500,- Ft/fő.) 

A kérelemhez csatolni kell az óvodai jogviszony fennállásának 

intézményi igazolását. A kérelem benyújtására meghatározott határidő 

elmulasztása jogvesztéssel jár. 

Iskolakezdési támogatásban részesülhetnek azon baki lakó-, illetve 

tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen 

tartózkodó szülők és törvényes képviselők, akik nappali rendszerű 

iskolai oktatás keretében legfeljebb a 8. évfolyamon tanulmányokat 

folytató, tizenötödik életévét be nem töltött, a helyi köznevelési 

intézménybe járó eltartottról gondoskodnak. Az iskolakezdési 

támogatás összege tanulónként legfeljebb 10.000,- Ft. 

A támogatási kérelmet tanulónként csak az egyik szülő, illetve 

törvényes képviselő terjesztheti elő minden év szeptember 30. napjáig. 

A benyújtás feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó 

havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének ötszörösét. (Jelenleg ez a határ 142.500,- Ft/fő.) 

A kérelemhez csatolni kell az intézményi tanulói jogviszony 

fennállásának igazolását. A kérelem benyújtására meghatározott 

határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 

Bak településen első lakáshoz jutás támogatása 

Első lakáshoz jutási támogatásban részesíthetők a Bakon állandó 

lakcímmel, tartózkodási hellyel rendelkező vagy ott letelepedni 

szándékozó, lakástulajdonnal nem rendelkező, házasok, élettársak, és 

gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő, az alábbi feltételek 

fennállása esetén: a) családi ház vagy társasház építése, vásárlása, b) 

emeletráépítés, bővítés vagy tetőtér beépítése esetén. 

A támogatásban csak azok részesülhetnek, akik az építendő vagy 

megvásárolandó ingatlannak tulajdonosaivá válnak és ezzel az 

építéssel vagy vásárlással jutnak Bak községben első lakásukhoz. A 

támogatásban való részesítésnek további feltétele, hogy a kérelmező 

családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a tárgyév január 1-

jén érvényes minimálbér kétszeresének az összegét ne haladja meg.  

A támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli 

támogatás, mértéke: 100.000.- Ft. 

A vissza nem térítendő pénzbeli támogatást azonnal és egy összegben 

kell visszafizetni, a támogatott személynek ha: 

a) az épített vagy vásárolt lakást a kedvezmény nyújtásától számított 

10 éven belül elidegeníti, 

b) valótlan adatok közlésével indokolatlanul jutott a támogatáshoz és 

annak igénybevételétől 5 év még nem telt el. 

Halálesethez kapcsolódó rendkívüli települési támogatás 

A támogatást az kaphatja, aki az elhalt személy eltemettetéséről annak 

ellenére gondoskodott, hogy arra nem volt köteles, vagy köteles volt 

ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve a családja 

létfenntartását veszélyezteti. A segély iránti kérelmet a haláleset napját 

követő 40 napos jogvesztő határidőn belül lehet benyújtani. 

További feltétel, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi 

nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

300 %-át (85.500,- Ft/fő), egyedülálló esetében a 400 %-át (114.000,- 

Ft) nem haladja meg. Nem állapítható meg ezen települési támogatás, 

ha a kérelmező és az elhunyt személy között tartási, életjáradéki vagy 

öröklési szerződés állt fenn. A támogatás összege 30.000,- Ft. 

Kötelezően csatolandó mellékletek: 

a temetés költségeiről szóló, a kérelmező nevére kiállított számlát, 

az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolatát, 

a család tagjainak a kérelem benyújtását megelőző hónapra 

vonatkozó jövedelemigazolását. 

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás 

A szociálisan rászoruló háztartások részére az általuk lakott lakás 

fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez 

lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás adható. Ezen 

támogatás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a 

csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az 

albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéhez, 

a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez használható fel. 

A támogatásra az a személy jogosult, akinek a háztartásában az egy 

főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, (jelenleg 85.500,- Ft-ot) és 

vagyonnal a háztartás egyik tagja sem rendelkezik. 

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás összege: 

a) 5.000,-Ft/hó támogatásra jogosult az a személy, akinek a 

háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az 

50.000,- Ft-ot; 

b) 4.000,-Ft/hó támogatásra jogosult az a személy, akinek a 

háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme 50.001,- Ft és 80.000,- 

Ft összeg közötti. 

A támogatás egy év időtartamra, a kérelembenyújtás hónapjának 

kezdőnapjától jár. 

További feltétel, hogy a kérelmező, illetve az ellátás jogosultjának 

lakókörnyezete rendezett legyen. A polgármester az ellátás folyósítása 

időszakában szükség szerint ellenőrizheti a lakókörnyezet 

rendezettségét. 

Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás ugyanazon lakásra csak egy 

jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és 

háztartások számától. A kérelemhez csatolni kell az alábbi 

mellékleteket: 

a) a háztartás tagjainak a kérelem benyújtását megelőző három havi 

nettó jövedelmének igazolását, 

b) a kérelem benyújtását megelőző három hónap lakhatási kiadásainak 

igazolását (közüzemi díjak, közös költség, bérleti díj)
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A Rózsa utcai szelektív sziget megszüntetése 

A Képviselőtestület döntése értelmében a Rózsa utcai szelektív gyűjtőszigetet 2021. október 5. nappal 

meg kívánjuk szüntetni, áthelyezésre kerül. A döntés indokai a következők: 

• a kihelyezett kérés ellenére a felhasználók rendszeresen a megtelt konténerek mellé rakják 

a hulladékot 

• a kamera felvételek elemzése alapján a szigetet előszeretettel használják nem helyi lakosok, 

akik más településről ide hordják a hulladékot 

• a konténerek és a tuják mögötti területet gyakran használják nyilvános illemhelynek 

Úgy látjuk, hogy sokan kereskedelmi mennyiségű, illetve nem oda való hulladékot próbálnak 

elhelyezni a szigeten. Ez a kétheti ürítés miatt gyakran teremt olyan higiéniai állapotot, amely nem 

felel meg a szemben található egészségügyi intézmény működésének. 

MÁV vegyszeres gyomirtás  
A MÁV Zrt. tájékoztatása alapján értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2021. szeptember 14-én a 

vasút területén vegyszeres gyomirtást terveznek. 

A gyomirtásra használt keverék 8 féle vegyszer különféle összeállításával készül. A felhasznált 

vegyszerek munkaegészségügyi várakozásai ideje 0 nap, ezért a vegyszer felszáradása után a 

permetezett területeken m  unka végezhető.  

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

A Kormányablak busz 

következő időpontjai Bakon: 

Polgármesteri Hivatal 

Rákóczi utca 2/A. 

2021. szeptember 13. (hétfő) 

2021. szeptember 27. (hétfő) 

Minden alkalommal 08.20-09.50 

óra között tudnak ügyeket intézni 

FELHÍVÁS 

Tisztelettel kérjük azokat a szülőket, akiknek étkezési térítési díj 

hátralékuk van, hogy annak befizetését minél előbb rendezzék! 

Amennyiben ez nem történik meg, a Hivatal végrehajtási eljárást 

fog kezdeményezni az elmaradt díjak beszedése érdekében. 

(A közétkeztetési díjak befizetésének elmaradása miatt összesen 3 

millió forintnyi tartozás halmozódott fel.) 

Köszönjük együttműködésüket! 


