
 BAKI          HÍREK 
 Bak Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa 2021. szeptember 

 

Lomtalanítás 2021. 

Az Önkormányzat a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. közreműködésével lomtalanítási akciót szervez, 

melynek időpontja 

2021. október 15. (péntek) 

A lom hulladékokat az átvételei napon, reggel 7:00 óráig kell kihelyezni a lakóház előtti, teherautóval 

megközelíthető területre. 

Az akció keretében kizárólag a nagy darabos lomhulladékok kerülnek elszállításra! 
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A benyújtás határideje: 

2021. november 5. 
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2012. évi CLXXXV. törvény alapján lomhulladék az a háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás 

keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja. 

A Zalai Közszolgáltató Kft. a településen szervezett lomtalanítási akció keretében az alábbi nagy 

darabos, szilárd hulladékokat szállítja el: 

• bútorok, berendezési tárgyak, (pl.: ülőgarnitúra, polc, szekrény, asztal, szék, fogas, szőnyeg, nem 

elektromos konyhai eszközök, edények, vödrök stb), 

• kerti bútor garnitúra, 

• nagyobb játék, 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján nem számítanak 

lomhulladéknak, ezért a lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra: 

• zsákolt, dobozolt hulladék, 

• vegyes háztartási és textil hulladékok, 

• csomagolóanyagok (pl.: öblösüveg, PET palack, fólia, karton stb.), 

• építési-bontási hulladékok (pl.: építőanyag maradék, törmelék, WC csésze, kibontott ablakkeret, 

redőny, ablaküveg, szigetelőanyag, burkolatok, lambéria, tapéta stb.), 

• mezőgazdasági, kertészeti és kerti hulladékok (pl.: ág, gally, agrofólia stb.), 

• veszélyes hulladék, és azok göngyölegei (pl.: gyógyszeres dobozok, festékes, olajos, lakkos 

flakonok, akkumulátor, elemek, vegyszeres dobozok, kannák, növényvédőszer, fáradtolaj stb.) valamint 

járműalkatrészek, járművek bontásából származó hulladék, 

• elektronikai és elektromos berendezések (pl.: televízió, monitor, hűtő, számítógép, mosógép 

stb.) és ezek bontásából származó hulladékok, 

• gumiabroncs 

• továbbá nem kerülnek elszállításra a felsorolásból kimaradt egyéb, üzletszerűen folytatott 

tevékenységek hulladékai. 

 

A gyűjtést végző dolgozóknak nincs lehetőségük szétválogatni a lomtalanítás során átvehető és nem 

átvehető hulladékokat, ezért az ilyen módon kevert anyagok a helyszínem maradnak! A lomhulladék 

fogalomkörébe nem tartozó, egyéb háztartási hulladék hulladékudvarban történő átadási lehetőségéről 

az alábbi elérhetőségén tájékozódhat: http://www.zkn.hu. 

Közreműködésüket előre is köszönjük! 

Helyi kiegészítés a lomtalanításhoz: 
A Képviselő-testület döntése értelmében az elektronikai hulladékok és háztartásonként legfeljebb egy 

garnitúra gumiabroncs számára külön gyűjtőkonténert biztosítunk a Polgármesteri Hivatal udvarában. 

Ezekbe 2021. október 14-én, csütörtökön 14-18 óra között lehet beszállítani 

a bontatlan elektronikai eszközöket és a legfeljebb 120 cm átmérőjű és 40 cm futófelületű 

autógumikat. 

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022-ben az elhasznált gumiabroncsoknak már nem 

tervezünk konténert hozatni, azokat a jövő évtől kezdve minden gépjármű tulajdonos a gumiszereléssel 

foglalkozó vállalkozásokon vagy a ZKN hulladékudvarán keresztül adhatja le. 
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Becsengettek… 
Szeptember elsején elkezdődött az iskola. Hagyományunkhoz híven, 17 kis elsős ment át az óvónénikkel 

a virágkapu alatt, melynek másik oldalán a tanítók várták a tanulni vágyó, csillogó szemű kis lurkókat. 

Nagy örömünkre a szülők is és a felsőbb osztályos gyerekek is részt vehettek a tanévnyitó ünnepségen, 

ahol a polgármester úr és az igazgató úr köszöntötte a megjelenteket. 

Az első szülői értekezleten bemutatkoztak az új kollégák. A szülők tájékozódtak a szakköri 

lehetőségekről és a tanévben tervezett programokról.  

A gyerekeket rendezett udvar várta, hiszen a nyár folyamán kivágásra kerültek a balesetveszélyes fák. 

Helyükre új facsemetéket ültettek az önkormányzat támogatásával. Járda is épült, mely a pályához 

vezet, így biztonságosabbá vált az úttesten való átkelés. 

Szeptember elején elkezdődtek a felújítási munkálatok az alsó szinten levő mellékhelyiségekben. Új 

járólap, csempe, nyílászárók kerültek a mosdókba. 

Az alsó tagozatos gyerekek – a pályaorientációs nap keretében – ellátogattak a Göcseji Falumúzeumba. 

Nagy érdeklődéssel hallgatták a régi építészeti szokásokról, népi mesterségekről szóló tájékoztatást. 

Megismerkedtek őseink használati tárgyaival, kultúrájával. Az olajipari park is nagyon tetszett a 

kicsiknek. A program zárásaként vidáman, felszabadultan csúszdáztak, mászókáztak, hintáztak a 

játszótéren.  

A negyedik osztályos tanulók, Czigány Judit tanárnő vezetésével és a faluház dolgozóinak 

támogatásával, őszi dekorációt készítettek a falu központjának díszítése céljából. 
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Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) idén is 

megszervezi a „TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért” 

akciót, ami hazánk legnagyobb önkéntes hulladékszedési akciója. 

2020-ban a pandémia miatt sajnálatos módon elmaradt, de 2019-

ben közel negyedmillió ember vett részt az országos akcióban, 

Idén kilencedik alkalommal, 2021. október 18-24. között, szerte 

az országban „nagytakaríthatnak” majd a TeSzedd! önkéntesei. 

Ebben az évben Bak is csatlakozik az akcióhoz, méghozzá két 

alkalommal: 

október 19. az Általános Iskola tanulói 

október 22. a lakosság részére nyilvános hulladékgyűjtés 

A pontos részleteket a http://szelektalok.hu/teszedd/ honlapon találják meg. 

A közmeghallgatás alapján hozott intézkedések 
Ezúton is köszönjük a lakosság aktív részvételét! A felvetett javaslatok megvalósítását megkezdtük: 

 a polgármester kijelölt időben fogadóórát tart 

 lombfúvó gépet vásároltunk a temető és a közterületek alaposabb tisztítása érdekében 

 előkészítettük a Fenyősalja utca forgalmának védelme érdekében a forgalomcsillapító építését 

 megtörtént a hiányzó és javítandó KRESZ táblák felmérése, folyamatban van a vásárlásuk 

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

A Kormányablak busz 

következő időpontjai Bakon: 

Polgármesteri Hivatal Rákóczi utca 2/A. 

2021. október 11. (hétfő) 

2021. október 25. (hétfő) 

Minden alkalommal 08.20-09.50 óra között tudnak ügyeket intézni 

A polgármester fogadóórája: 

minden hónap 2. keddjén 16-18 óráig 

2021-ben az alábbi napokon: 

október 12. 

november 9. 

december 14. 

Bak Község Önkormányzata zöldhulladék lerakójának használati rendje 

A lerakó helye: Bak külterület 079 hrsz. (a 75-ös főúton Zalatárnok felé, az egykori TSZ majorral szemben) 

1. A lerakóban kizárólag Bak község belterületi ingatlanjain keletkezett növényi eredetű hulladék (faág, 

fanyesedék, lekaszált fű, vágott növényszárak, falevél) helyezhető el. 

2. A telepre más hulladék (kommunális, építkezési, elektronikai, vegyi, stb.) beszállítása szigorúan tilos! 

3. A fás szárú és a komposztálható hulladékot egymástól elkülönítve kell elhelyezni! 

4. A hulladék elhelyezése csak az önkormányzat dolgozójának jelenlétében történhet. 

5. A lerakó nyitva tartása: 

hétköznap munkaidőben telefonos egyeztetés alapján (06 92 461-001) 

minden hónap 2. szombatján 9-11 óráig 

6. Bakon állandó lakcímmel rendelkező magánszemélyek számára a lerakás díjtalan. 

7. A zöldhulladék beszállítása jelenleg egyénileg történik. 

A terület a 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet 2.§ b) pontjában felsorolt zöldhulladék lerakására és komposztálására 

került kialakításra. 

 

http://szelektalok.hu/teszedd/

