
BAKI          HÍREK 
 Bak Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa 2022. augusztus 

Hivatalos tájékoztatók 
Óvoda- és iskolakezdési támogatás 

Óvoda- illetve iskolakezdési támogatásban részesülhetnek azon baki lakó-, illetve tartózkodási hellyel 

rendelkező, életvitel-szerűen a településen tartózkodó szülők és törvényes képviselők, akik: 

 óvodás korú gyermeket nevelnek és a gyermek a helyi köznevelési intézménybe jár 

 nappali rendszerű iskolai oktatás keretében legfeljebb a 8 évfolyamon tanulmányokat 
folytató, tizenötödik életévét be nem töltött, a helyi köznevelési intézménybe járó 
eltartottról gondoskodnak. 

A támogatási kérelmet gyermekenként csak az egyik szülő, illetve törvényes képviselő terjesztheti elő 

minden év szeptember 30. napjáig, a 6/2021. (VIII. 6.) rendelet melléklete szerinti 

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

nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

ötszörösét. (Ez jelenleg 142.500 Ft) A kérelemhez csatolni kell az óvodai vagy iskolai jogviszony 

fennállásának intézményi igazolását. A kérelem benyújtására meghatározott határidő elmulasztása 

jogvesztéssel jár. 

Az óvoda- vagy iskolakezdési támogatás összege gyermekenként legfeljebb 10.000,- Ft. 

Szociális célú tűzifa 

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra 

pályázatot nyújtottunk be. Amint az eredmény megérkezik, hirdetményt fogunk közzétenni a tűzifa 

igénylés lehetőségéről, melyben a jogosultság feltételei is szerepelni fognak. 

A hirdetmény közzététele előtt igénylés benyújtására nincs lehetőség, kérjük türelmüket! 

Parkolás korlátozása a Kossuth utcán 

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a 7410 

jelű út Zalaegerszeg felé vezető oldalán „Várakozni tilos” jelzőtáblákat helyezett ki. A 

táblák elhelyezését a Közútkezelő az önkormányzattal egyeztetve a településen áthaladó 

forgalom zavartalan biztosítása érdekében tartotta szükségesnek. Az intézkedés 

különösen a Kossuth Lajos utca keleti (páratlan) oldalán található ingatlanokat érinti, 

amelyek előtt ezentúl csak annyi időre szabad megállni, amíg az ingatlanra való 

behajtáshoz a kapu kinyitása megtörténik. 

Ravatalozó műszaki átadása 

A ravatalozó felújítása és előtetővel való bővítésének 

munkálatai 2022. július 31-ig lezárultak, a munkák 

műszaki átadás-átvétele megtörtént. Jelenleg az 

elszámolás adminisztratív feladatai zajlanak. Az épület 

környezetének rendezése megkezdődött és az ősz 

folyamán folyamatosan folytatódni fog. 

Lomtalanítás 

Az idei lomtalanításra 2022. október 1-én kerül sor. 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. 

Folytatás a következő oldalon! 
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Nem kerül elszállításra: zsákolt, dobozolt hulladék; vegyes háztartási és textil hulladékok; 

csomagolóanyagok; építési-bontási hulladékok; mezőgazdasági, kertészeti és kerti hulladékok; 

veszélyes hulladék, és azok göngyölegei; járműalkatrészek, járművek bontásából származó hulladék; 

elektronikai és elektromos berendezések; gumiabroncs; egyéb, üzletszerűen folytatott tevékenységek 

hulladékai. 

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

megközelíthető területre. 

A lomtalanítás fogalomkörén kívül eső hulladékokat külön díj ellenében a Zala-Müllex Kft-vel tudják 

elszállíttatni. Elérhetősége: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk út 26. Telefon: 92/598-940, Email: 

info@zalamullex.hu 

Eboltás  
Ezúton értesítjük a tisztelt ebtulajdonosokat, hogy az ebek kötelező 

veszettség elleni oltására Bakon 2022. szeptember 3-án, szombaton 

kerül sor. 

Az oltás időpontjai és helyszínei a következők: 

 7.00-7.50 óra között a Faluháznál. 

 8.20-9.00 óra között a Focipályánál (Tó vendéglő mellett) 

 9.30-10.00 óra között a Rákóczi út 59. előtt. 

Pótoltás: 2022. szeptember 5-én, hétfőn 18.45-19.30 óráig a Faluház mellett. 

Az oltás minden három hónaposnál idősebb eb számára kötelező! 

Fizetendő díj: 6.000,-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. Dr. Fendrik Péter, 8900 

Zalaegerszeg, 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 lehetőleg az oltás 

időpontjáig vagy az állatorvosnak az oltáskor. 

  40 EZER FORINTOS MOBILTELEFON KÉSZÜLÉKCSERE-TÁMOGATÁS 2023.03.31-IG 
Jogosult minden magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki olyan 3G-s vagy 2G-s mobilkészüléket szeretne 

korszerű, 4G- vagy 5G-képes okostelefonra cserélni, amelyet 2021. július 1. és 2022. április 30. között legalább egyszer sikeres 

hanghívást indított, adatforgalmat bonyolított vagy SMS-t küldött. 

Részletes információk a https://netrefel.hu/keszulekcsere-tamogatas oldalon olvashatók. 

https://netrefel.hu/keszulekcsere-tamogatas
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Nosztalgiázott az egykori női focicsapat 
1973 nyarán néhány „Újfalusi” tizenéves leány ötletére a falu leányaiból, a Baki MEDOSZ színeiben 

összeverbuválódott egy női futballcsapat. 

Akkor a Megyei I. osztályban jól szereplő férfi csapat edzője – Salamon Guszti bácsi – heti 

rendszerességgel nekik is edzéseket tartott.  

A csapat több alkalommal a söjtöri leány csapattal játszott barátságos mérkőzést hol jó, hol kevésbé jó 

eredménnyel, de mindig nagy lelkesedés jellemezte a küzdelmüket. 

Azóta már eltelt 49 év, a csapat tagjai „nagymama” korba kerültek. 

A régi idők emlékére 2022. július 2-án nosztalgiázni gyűltek össze. 

A nosztalgiázáson megjelent csapattagokat az Önkormányzat részéről Eszter Róbert önkormányzati 

képviselő, a sportegyesület vezetője köszöntötte, egy szál virággal kedveskedve a hölgyeknek. 

A „buli” nagyon jól sikerült, az idő kerekét visszaforgatva remekül szórakoztak. Focizásra ugyan már 

nem vállalkoztak, de izmaikat egy kis tánccal átmozgatták! 

Úgy érzik: „Nem csak a húsz éveseké a világ!” (Köszönjük a tudósítást Iványi Lászlónénak!) 

 

 

A képeken szerepelnek:  

Szabó Éva, Gáspár Erzsébet, Németh Éva, Horváth Erzsébet, Szalay Gyöngyi, Németh Valéria, 

Szommer Katalin, Dömötör Mária, Cziráki Éva, Simon Zsuzsanna, Tóth Katalin, Kránicz Erzsébet, 

Kránicz Anikó, Simon Margit, Vörös Mária. Edző: Salamon Gusztáv  
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Tájékoztató a 2022. szeptember 1-től érvényes 
gyermekétkeztetési díjakról 

A gyermekétkeztetési szolgáltatást nyújtó Atroplusz Kft. 2022. július 22. napi keltezésű tájékoztató 

levelében a térítési díjak emelését jelentette be 2022. szeptember 1. napi hatállyal. 

Az árváltozás a következő táblázat szerint alakul: 

Ellátás típusa régi ár új ár 

iskolás tízórai+ebéd 1175 Ft 1373 Ft 

norma 541 Ft 676 Ft 

rezsi 634 Ft 697 Ft 

iskolás csak ebéd 1029 Ft 1197 Ft 

norma 445 Ft 555 Ft 

rezsi 584 Ft 642 Ft 

iskolás egésznapos 1530 Ft 1778 Ft 

norma 638 Ft 798 Ft 

rezsi 892 Ft 980 Ft 

óvodás egésznapos 1329 Ft 1533 Ft 

norma 470 Ft 588 Ft 

rezsi 859 Ft 945 Ft 

A táblázatban a bruttó árak szerepelnek. A szülők a norma díját fizetik, a rezsit az önkormányzat állja. 

A korábbi elmaradt befizetésekből az intézményfenntartói társulás 6 intézményében összesen 

mintegy 3,5 millió forint kintlevősége van az önkormányzatnak. Ennek beszedése folyamatban van. 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy figyeljenek arra, hogy megkapták-e az adott havi menza számlát, 

illetve szíveskedejenek azt időben befizetni! Együttműködésüket köszönjük! 

A Kormányablak busz következő időpontjai Bakon: 

Polgármesteri Hivatal Rákóczi utca 2/A. 

2022. szeptember 12. (hétfő) 

2022. szeptember 26. (hétfő) 

08.20-09.50 óra között tudnak ügyeket intézni 

Folytatódik a gyűjtés Pajtényi Béla plébános 

emlékművére, amely 1.128.000 Ft-nál tart. 

Hálásak vagyunk az eddigi felajánlásokért! 

További adományokat köszönettel fogadunk, 

egyeztetés alapján személyesen is átveszünk. 

Számlaszám: Takarékbank 50466508-50000335 

 HUMOR   RÖVID KÖZLEMÉNYEK 

Ha javaslata, kész írása van, küldje el: 

polgarmester.bak@zalaszam.hu 


