
BAKI          HÍREK 
 Bak Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa 2022. június 

Falunap 2022. 
Az idei falunap megszervezésekor a korábbi évekhez képest megváltoztattuk a helyszínt: a Faluház 

helyett a sportpályánál tartottuk a rendezvényt; illetve a hagyományos augusztus 20. körüli időpont 

helyett június közepét választottuk. Mindkét változásról kedvező visszajelzések érkeztek. 

Köszönjük támogatóinknak, hogy hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához: 

Deák Ferenc Megyei és Városi 

Könyvtár 

Riella-Car Kft. 

Baki Agrocentrum Kft. 

Horváth Lajos vállalkozó 

Rákosa Zoltán vállalkozó 

Landa Kft – SPAR Market 

Bangóné Pálffy Katalin 

vállalkozó 

Agro-Bross Kft. 

Kovács Tamás vállalkozó 

Farkas Anita vállalkozó 

KAP-TURSPED Kft. – Kaptur 

Zoltán 

Szili Ervin vállalkozó 

Zalavíz Zrt. Zalaegerszeg 

Zalaerdő Zrt. Nagykanizsa 

INIT 2000 Kft. 

Klimatrend Hungary Kft. – 

Zalaegerszeg 

Buza György vállalkozó 

Horváth Józsefné vállalkozó 

Simon Szabolcs vállalkozó 

Simonné Hajas Zita vállalkozó 

Simon Dezső 

Mikolics András vállalkozó 

Bohár Zsolt vállalkozó 

Milvius Dental Bt. – Dr. 

Milvius Hedvig 

Jegesmedve cukrászda 

Cseh Ferenc 

Kovács Zoltán – Válicka 

Vendéglő 

Vass Krisztián 

A rendezvény nem jöhetett volna létre a SEGÍTŐK nélkül. Hálásak vagyunk közreműködésükért! 

Anda Gréta 

Balogh Elemér alpolgármester 

Balogh Gábor 

Baloghné Bacsa Ibolya 

Béres Blanka 

Béres Gyula 

Béresné Simon Eszter 

Bódi Attila polgárőr 

Bohár Adrián 

Bugin Federico 

Czigány Dorka 

Czigány Judit 

Cseh Sándor 

Eszter Róbert települési képviselő 

Farkas Boglárka 

Farkas Flóra 

Farkas László 

Fenyősi Ágoston 

Fitos Katinka 

Fitos Vencel 

Gáspár Kálmán polgárőr 

Gerencsér Réka 

Harmath Flóra 

Harmath László 

Horváth Csaba 

Horváth József 

Horváth Károly 

Jónás Réka 

Lapat László polgárőr 

Laska Péterné 

Molnár Karolina 

Pálfi Viktória 

Simon Patrícia 

Sipos Ferenc polgárőr 

Sipos László polgárőr 

Szommer László polgárőr 

Takács János polgárőr 

Talpalló Eszter 

Talpalló Laura 

Tamás Ádám települési képviselő 

Tamás Béláné 

Timbókovics József 

Timbókovics Marcián 

Tóth István ifj. 

Vas István települési képviselő 

  

V. Göcseji Dombérozó 2022. július 9-18. 
helyi programunk július 10-én lesz 
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Az iskola hírei 
VAKÁCIÓ!!! Felkerült minden osztályterem 

táblájára a bűvös betűsor. Ismét véget ért egy 

tanév, sok örömmel, bosszúsággal, reménnyel, 

eredménnyel. 

Az utolsó héten még egy élményekkel teli túrán 

vettek részt a tanulók, ahol néhány állomáson 

játékos feladatokat oldhattak meg.    

Június 15-én az alsósok megkapták a 

bizonyítványukat. 

A negyedik osztályosok ezen a napon nem 

mentek haza, mert érdekes kalandban volt 

részük. Geronimo Stilton: Az elveszett kincs 

legendája című könyvet olvasták el és dolgozták fel az éjszaka folyamán. Czigány Judit és Pete Istvánné 

tanító nénik sok-sok érdekes, mókás feladattal készültek, melyeket a gyerekek nagy lelkesedéssel 

oldottak meg. A „Színes Kaland az iskolában” program nagy sikert aratott! 

Június 17-én elballagtak a nyolcadik osztályosok, nekik utoljára szólt a baki iskola csengője. Az ünnep 

után a felsősök is kézbe vehették a bizonyítványt.  

Nagyon büszkék vagyunk a gyerekek sikereire! Többen is kaptak elismerést a tanév végén példás 

magatartásért, szorgalomért, kitűnő tanulmányi eredményért. Díjazott tanulóink: 

1. osztály: Horváth Gergő, Jandó Lara, Kassai Norbert, Németh Magdaléna, Nyúl Noel. 

2. osztály: Fitos Regina, Horváth Gergő, Horváth Izabella, Horváth Jázmin, Magyar Lili. 

3. osztály: Godena Lilien, Horváth Izabel, Horváth Linda, Orsós Jázmin. 

4. osztály: Gecse Manna, Magyar Balázs, Nagy Zsombor, Péter Ramóna, Simon Ádám. 

Czigány Zsófi Az Év Alsósa díjat kapta! 

5. osztály: Halász Gréta, Kiss Elizabet. 

6. osztály: Fitos Katinka, Leitner Szonja, Szabó András, Talpalló Eszter. 

7. osztály: Anda Gréta, Halász Levente, Kiss Dorottya, Kovács Máté, Simon Patrícia. 

8. osztály: Balogh Nóra, Gerencsér Réka, Németh Csongor, Simon Lilien. 

Művészeti díjban részesültek: Balogh Nóra, Gerencsér Réka és Németh Csongor.  

Június 20-tól az alsósok egy élményekben gazdag, vidám hangulatú tábor részesei lehettek.  

Július elején tánctábor várja a néptáncos gyereket a faluházban. 

Kellemes nyarat, jó pihenést kívánunk mindenkinek!  

LAKOSSÁGI AZBESZTMENTESÍTÉSI PÁLYÁZAT 

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. országos azbesztmentesítési pályázatot hirdet 

lakossági ügyfelei részére. 

A pályázaton részt vehet minden természetes személy, aki 
1. rendelkezik hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlával, ezáltal Vevő (fizető) azonosítóval is rendelkezik a 

pályázatban érintett ingatlan vonatkozásában; 
2. a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény (továbbiakban Ht.) 91. § (2); alapján rezsicsökkentésre jogosult; 
3. akinek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlák vonatkozásában lejárt díjhátraléka nem áll fenn az NHKV Zrt. felé. 

A pályázat kizárólag elektronikusan adható be az NHKV honlapjának erre a célra kialakított felületén, 

amely a következő linken érhető el: https://nhkv.hu/azbeszt 
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Felhívás a 2022. évi népszámlálásban 

közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére 

2022. évben tizenhatodik alkalommal kerül sor népszámlálásra, melynek célja, hogy pontos és részletes képet kapjunk Magyarország 

népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, foglalkoztatottságáról, élet- és lakáskörülményeiről. Ezek 

az információk szükségesek a mindannyiunk életét befolyásoló gazdasági, társadalmi döntések előkészítéséhez, a helyi fejlesztések 

tervezéséhez és a tudományos kutatásokhoz. A népszámlálásra vonatkozó legfontosabb szabályokat, beleértve a gyűjtendő adatok 

körét, a 2022. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény írja elő. A népszámlálási törvény szerinti adatszolgáltatás – az 

egészségügyi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó adatkörök kivételével – kötelező. 

A népszámlálás 2022. október 1. és november 28. között kerül végrehajtásra, melynek menete: 

1. 2022. október 1. és 2022. október 16. között az internetes önkitöltési időszakban az adatszolgáltatók kizárólag interneten 

keresztül, önállóan tölthetik ki a népszámlálási kérdőíveket; 

2. 2022. október 17. és 2022. november 20. között zajlik a számlálóbiztosi terepmunka, ebben az időszakban az adatszolgáltatás 

már csak a számlálóbiztosok közreműködésével, személyes interjúk által teljesíthető; 

3. 2022. november 21. és 2022. november 28. között kerül sor a pótösszeírási időszakra. Ebben az időszakban már csak azon 

személyek összeírására kerülhet sor, akik a számlálóbiztosok általi interjú keretében sem teljesítették adatszolgáltatási 

kötelezettségüket. Ekkor az összeírásból kimaradt személyeknek kell jelentkezniük a helyi népszámlálási felelősnél, akinek 

gondoskodnia kell ezen személyek összeírásáról is. 

A népszámlálást megelőzően a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a népszámlálás részleteiről, a válaszadás módozatairól (pl. az online 

internetes kitöltéshez szükséges egyedi azonosítóról) felkérő levelet fog küldeni valamennyi magyarországi címre. A felkérő levél nevet 

nem, csak címet tartalmaz, ezért a pontos felkérés érdekében elengedhetetlen, hogy a levelek a megfelelő címekre érkezzenek. 

A népszámlálás terepen történő adatgyűjtését a számlálóbiztosok végzik. Számlálóbiztosnak csak az a nagykorú, 

cselekvőképes személy jelentkezhet, aki rendelkezik: 

legalább középfokú végzettséggel, mobiltelefonnal és e-mail címmel, magabiztos számítógépes ismeretekkel (tablet, 

mobiltelefon kezelése), lelkiismeretes, precíz, rugalmas időbeosztással és állandó elérhetőséggel, motivált, jó kapcsolatteremtő, 

kommunikációs és tanulási készséggel, jó helyismerettel és tájékozódási készséggel, az otthoni felkészüléshez saját eszközzel 

(PC, tablet, laptop) és internet eléréssel. 

A számlálóbiztos munkájának díjazása a 362/2020. (VII.23.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján történik. 

FONTOSABB TUDNIVALÓK: 

• A számlálóbiztos áll közvetlen kapcsolatban az adatszolgáltatókkal, munkáját közvetlenül a felülvizsgáló irányítja, ellenőrzi. 

• Feladata a körzeteinek bejárása, a körzeteihez tartozó, az internetes önkitöltési időszakban le nem zárt címek felkeresése, 

az interjúk és az adatfelvétel lebonyolítása, valamint a címek pontosítása, az esetleges új címek felvétele. 

• A számlálóbiztosnak a terepmunka során kérdőívet kell elektronikus formában kitöltenie, a KSH által biztosított, védett 

elektronikai eszköz (tablet) segítségével, azaz papíralapú kérdőív kitöltése nem lehetséges.  

• A számlálóbiztos vállalja a folyamatos munkavégzést, a jelentős fizikai és szellemi igénybevételt, valamint a számlálóbiztosi 

munka során kapott válaszok bizalmas kezelését! 

A számlálóbiztosnak jelentkezőknek megbízásuk előtt, e-learning rendszerben történő egyéni felkészülést követően vizsgát 

kell tenniük. A sikeres vizsga letétele után kerülhet sor a megbízási szerződés megkötésére és az éles terepmunka megkezdésére! 

A számlálóbiztosok száma Bak településen 5 fő 

Amennyiben Ön a fenti feltételeknek megfelel, és 2022. évi Népszámlálás lebonyolításában számlálóbiztosként közreműködne, kérem, 

hogy a letölthető vagy a Közös Önkormányzati Hivatalban (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.) átvehető jelentkezési lapot kitöltve a 

jegyzo.bak@zalaszam.hu vagy a schuhne.bak@zalaszam.hu elektronikus címre küldje meg, vagy személyesen adja le a Baki Közös 

Önkormányzati Hivatalban (Bak, Rákóczi u. 2/A) Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 1. 

Amennyiben további kérdésük van a népszámlálással kapcsolatban, kérem, forduljanak munkatársaimhoz bizalommal az alábbi 

telefonos elérhetőségeken hétfőtől-csütörtökig: 08:00-16:00, pénteken: 08:00-13:00 óra között: 

Salamon Henrietta jegyző: 06/30188-6146; Schuhné Dezse Ildikó igazgatási ügyintéző, helyi népszámlálási felelős-helyettes: 06/30/129-

4199; Talpallóné Tóth Tímea igazgatási ügyintéző: 06/30/413-5759, 06/92-461-001;   
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Falunapi kérdőív 

Az alábbi kérdések megválaszolásával segítheti a jövő évi falunap megszervezését. 

A kitöltött kérdőívet a hivatal postaládájába kell bedobni. A visszaküldők ajándékot kapnak! 

1. Melyik helyszínen tartsuk a falunapot? 2. Mikor legyen a falunap? 3. Melyiket tartja a legfontosabbnak? 

 Sportpálya  június közepén  jó műsor, neves fellépőkkel 

 Faluház és környéke  augusztus 20. körül  sokféle program 

 felváltva mindkét helyen  Más időpontban: _____________  bőséges étel-ital kínálat 

4. Melyik előadó műsora tetszett a legjobban az idei vendég fellépők közül? 

 Kovácsovics Fruzsina  Éder Gabee  Aradi-Varga humorista duó  Bon-bon zenekar 

5. Melyik idei kísérőprogram tetszett a legjobban? 

 lovaglási lehetőség  kutyás bemutató  kalandpálya  ugrálóvár 

Javaslat előadóra, programra:  ........................................................................................................................................  

Az ajándék eljuttatásához kérjük írja ide a nevét és címét:  ............................................................................................  

 

Saját forrásból megvalósult fejlesztések 

A tavasz folyamán a sportpálya környékén folytattuk a 

fejlesztéseket. Ezek közül a legnagyobb a régi WC felújítása 

volt. Az épületbe bevezettük a vizet és az áramot, új tetőt, 

ajtókat, burkolatot, vakolatot kapott. Így a mai kor 

követelményeinek megfelelő körülmények között 

szolgálhatja ki a focimeccsek és a települési rendezvények 

közönségét. A nagyrészt helyi iparosok által elvégzett 

munkák összköltsége bruttó 2,5 millió Ft volt. 

Gyermeknap előtt szereltük fel a játszótéren az új 

fészekhintát. A régi már megkopott, rögzítése sem volt 

teljesen biztonságos. A biztonsági követelményeknek 

megfelelő új eszköz ára 290.703 Ft volt. 

A játszótéren lévő kiülők teteje az évek során tönkrement. Tartós megoldás érdekében cserepeslemez 

került a régi nádfonat helyére, amely így esőtől és naptól egyaránt véd. Az összköltség 207.000 Ft volt. 

A Kormányablak busz következő időpontjai Bakon: 

Polgármesteri Hivatal Rákóczi utca 2/A. 

2022. július 4. (hétfő) 

2022. július 18. (hétfő) 

08.20-09.50 óra között tudnak ügyeket intézni 

Gyűjtés Pajtényi Béla plébános emlékművére 

Számlaszám: Takarékbank 50466508-50000335 
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  RÖVID KÖZLEMÉNYEK 


