
BAKI          HÍREK 
 Bak Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa 2022. szeptember 

Lomtalanítás 
Az idei lomtalanításra 2022. október 1-én (szombaton) kerül sor. A Zalai Közszolgáltató Kft. a 

lomtalanítási akció keretében kizárólag 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. 

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 október elsején 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 

Az Önkormányzat az elektronikai hulladék számára idén is biztosít konténert. A használaton kívüli 

elektronikai eszközöket nem szétbontott állapotban a Hivatal udvarában lehet leadni 

szeptember 29-én (csütörtökön) és 30-án (pénteken) 14 és 18 óra között. 

 
A népszámlálás egy mindannyiunkat érintő, általában tízévente ismétlődő adatgyűjtés. Az egész országban egy időben, 

azonos tartalommal hajtják végre, kiterjed minden lakásra és személyre. 

A KSH minden magyarországi lakcímre postai felkérő levelet küld szeptember utolsó napjaiban. A levél nem névre szól, csak 

a lakás címe (házszámig) szerepel a címzésben. A felkérő levélben a népszámlálásról szóló hasznos információk mellett egy 

12 jegyű belépési kód is található, ennek segítségével tudja minden háztartás önállóan, interneten kitölteni a kérdőívet 

október 1. és 16. között. Mindazok, akik október 16-ig online kitöltik a népszámlálási kérdőívet, nyereményjátékban vehetnek 

részt, amelynek keretében az online kitöltési időszak alatt naponta 5 db 100 000 forint értékű ajándékutalványt sorsolnak ki 

a kitöltők között. A népszámlálási kérdőív kitöltése egy átlagos háztartásban körülbelül 30 percet vesz igénybe. 

Október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem töltötték 

ki online a kérdőívet. Kérjük működjenek együtt az Önöket felkereső számlálóbiztosokkal! 

A népszámláláson való adatszolgáltatás a 2018. évi CI. törvény szerint kötelező! 

További részletes információk olvashatók a https://nepszamlalas2022.hu weboldalon. 

TELEPÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER 

INGYENES MOBILTELEFONOS APPLIKÁCIÓVAL 
A Képviselőtestület döntése értelmében Bak is bevezeti az OKOS 

Önkormányzat Mobil Alkalmazást, melynek tesztüzeme elindult. 

Az Önkormányzati hírek és információk azonnal megjelennek 

mindazok telefonján, akik letöltik az ingyenes alkalmazást és a 

telepítés után kiválasztják Bakot a szervezetek listájából. Fontos, 

hogy az értesítések küldését engedélyezzék a telepítéskor! 

A mellékelt kódok azonnal a letöltőoldalra irányítanak. 

mailto:info@zalamullex.hu
https://nepszamlalas2022.hu/
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Szociális célú tűzifa igénylése 
Október 10-től nyújtható be kérelem tűzifa támogatásra. A helyi önkormányzati rendelet alapján a támogatási feltételek: 

1. Bak település közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkezik 

2. életvitelszerűen a községben él 

3. jövedelemhatár: akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg 

a. az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át (71.250,- Ft-ot); 

b. egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetén: az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 

300 %-át. (85.500,- Ft-ot); 

Egyéb feltételek: 

 A tűzifa támogatás ugyanazon ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek 

és háztartások számától. A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem 2022. október 10-től november 15. napjáig 

nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

 Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a kérelmező/család, aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos, és 

tárgyévben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet, vagy tűzifát szerzett; illetve azon 

ingatlan lakója, amely tűzifával egyáltalán nem fűthető. 

 Üresen álló, nem lakott ingatlanra – amelyben életvitelszerűen senki nem él – támogatás nem kérhető. 

 A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége legalább 1 erdei m3 és legfeljebb 5 erdei m3 lehet 

háztartásonként. 

 A támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak. 

 Az ellátás iránti kérelmet a Baki Közös Hivatalnál lehet benyújtani. A beadott kérelmeket a képviselő-testület bírálja el.  

A kérelem mellékleteként csatolni kell a közös háztartásban élőknek a kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló 

nettó jövedelmét tartalmazó igazolást. A jövedelemigazolás nélkül a kérelem automatikusan elutasításra kerül! 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

Önkormányzatunk a 2023. évre kiírja az „A” és „B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. 

A teljes pályázati kiírás megtekinthető a www.bak.hu honlapon, illetve ügyfélfogadási időben a Baki 

Közös Önkormányzati Hivatalban. 

Mindkét típus esetében kötelezően csatolandó melléklet: Igazolás a pályázó és a pályázóval egy 

háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. Az „A” típus esetén: hallgatói jogviszony 

igazolás 

Az önkormányzat Bursa szabályzata szerint a támogatás jövedelemhatárhoz kötött: jogosult, akinek 

háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 

700%-át. (Tavalyhoz képest emeltük a határt, amely jelenleg 199.500,- forint.) 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 3. 

Az új pályázóknak pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció 

szükséges. 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem 

regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa 

rendszerbe. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok 

ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési 

önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. 

A Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a http://www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica) internet 

címen.  

http://www.bak.hu/
http://www.emet.gov.hu/
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Az iskola hírei 
BECSENGETTEK! 

Szeptember 1-jén az iskola újra gyerekzsivajtól lett hangos: a nyári 

szünidő leteltével a gyerekek visszatértek az osztályaikba, hogy 

tudásvággyal telve belevessék magukat a tudományok világába.  

Az osztálytársak boldogan üdvözölték egymást, lelkendezve mesélték 

nyári élményeiket. Különösen izgatottak voltak az első osztályosok, 

akik az óvoda megszokott világából a virágkapun keresztül léptek be 

egy új, érdekes világba, amelyet már nagyon vártak, de némelyek 

talán kicsit szorongtak is miatta.  

Az ünnepélyes tanévnyitó Gecse Manna és Dömötör Virág 5. osztályos tanulók versmondásával 

kezdődött, majd a polgármester úr köszöntötte a jelenlévőket, végül Garamvölgyi György igazgató 

bemutatta az új kollégákat (Boronyák Éva tanítónő, Szukits Renáta pszichológus és Bedő Ferenc 

matematikatanár), majd Dávid Levente 1. osztályos tanuló segítségével megnyitotta a 2022/23-as 

tanévet.   

HURRÁ, TÁBOROZUNK! 

Iskolánk 60 nebulója – hét tanár kíséretében – 

szeptember 16-18-ig a Zánkai Erzsébet tábor 

lakója lett, ahol változatos programok és 

különféle kalandok vártak kicsikre-nagyokra 

egyaránt. Az első napon egy kutyabemutató 

keretében megcsodálhattuk, hogy milyen 

okosak és ügyesek négylábú barátaink, majd 

este a Children of Distance koncertjén 

engedhettük ki a fáradt gőzt. Lehet, hogy a sok 

élmény hatása volt, hogy nem mindenkinek 

sikerült időben elaludnia, így másnap reggel 

néhányan kicsit fáradtabban kullogtak az 

ebédlőig. A fáradtság azonban hamar elillant, amikor egy balatoni hajókiránduláson egy majd’ cápa 

méretű harcsa nézett be kíváncsian a kiránduló gyerekek közé! Az idő délutánra kicsit elszomorodott, 

nem úgy a gyerekek, akik a bogárbemutató és a színházi előadás után oly lelkesedéssel készültek az esti 

diszkóra, hogy még a vacsoráról is hajszál híján megfeledkeztek. Nagy hiba lett volna kihagyni, hisz 

isteni hamburgert készítettek nekünk! 

Másnap reggel sok lógó orrú kisgyerek jelezte, hogy itt a búcsúzás ideje, vége a 

táborozásnak. Tele élményekkel megígértük egymásnak, hogy „JÖVŐRE 

VELETEK UGYANITT!” 

FŐHAJTÁS A SZÉCHENYI SZOBOR ELŐTT 

1791. szeptember 21-én született Széchenyi István, aki a múltban nagy 

jelentőséggel bírt településünk életében. Mint egykori birtokos, édesapja 

szándékát megvalósítva templomot építtetett a falunak. Elődeink, az uradalom 

akkori lakói pedig munkájukkal hozzájárultak a Széchenyi életmű kiemelkedő 

alkotásainak megvalósításához (például a Magyar Tudományos Akadémia 

létrehozásához, melyhez birtokainak egy évi jövedelmét ajánlotta fel). 

A tisztelet jeleként iskolánk tanulói részt vettek szeptember 21-én a Széchenyi 

szobor megkoszorúzásán és főhajtással tisztelegtek a „legnagyobb magyar” emléke előtt.   
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Megemlékezés a nemzeti ünnepről október 20-án 
Az 1956-os forradalom ünnepéről 2022. október 20-án (csütörtökön) 17 órai kezdettel tartjuk helyi 

megemlékezésünket a Faluházban. A polgármesteri köszöntő és a 8. osztályosok ünnepi műsora után 

kerül sor az október 23-i emléktúra eredményhirdetésére. (A túra részleteit később ismertetjük.) 

Mindenkit szeretettel várunk a rendezvényre! 

Hulladékgyűjtők megjelölése 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatban a Zalai Közszolgáltató Nonprofit 

Kft. kéri a lakosságot, hogy a házszámot tüntessék fel mind az ingatlanokon, mind a hulladékgyűjtő 

edényzeten jól látható helyen! 

 

A Kormányablak busz következő időpontjai Bakon: 

Polgármesteri Hivatal Rákóczi utca 2/A. 

2022. október 10. (hétfő) 

2022. október 24. (hétfő) 

08.20-09.50 óra között tudnak ügyeket intézni 

Folytatódik a 

gyűjtés Pajtényi Béla plébános emlékművére. 

Hálásak vagyunk az eddigi felajánlásokért! 

További adományokat köszönettel fogadunk: átutalással 

vagy pénztári befizetéssel a Takarékbankban vezetett 

50466508-50000335 számú számlára 

Személyesen egyeztetés alapján: +36302045045 

 HUMOR  

 RÖVID KÖZLEMÉNYEK 

Ha javaslata, kész írása van, küldje el: 

polgarmester.bak@zalaszam.hu 


