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 Bak Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa 2022. december 

Igazgatási szünet 
Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Bak 

Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

107/2022. (XI. 22.) számú képviselő-testületi 

határozatával – a kormányzati igazgatási szünet 

időtartamával megegyezően – a Baki Közös 

Önkormányzati Hivatalban igazgatási 

szünetet rendelt el 2022. december 22. 

napjától 2023. január 6. napjáig. 

Az igazgatási szünet ideje alatt a Hivatal zárva 

tart, az ügyfélfogadás szünetel. 

Az igazgatási szünet időszaka alatt esetleg 

bekövetkezett haláleset anyakönyvezése 

telefonon egyeztetett időpontokban történik. 

Schuhné Dezse Ildikó anyakönyvvezető 

elérhetősége munkanapokon: 06-30/129-4199. 

Az igazgatási szünet utáni első munkanap 2023. 

január 9. hétfő. 

 

 

 

 

 

 

Energiatakarékossági intézkedések 
A bizonytalanná vált energiahelyzet és a kiszámíthatatlan gáz- és áramdíjak miatt működőképességünk 

megőrzése érdekében az alábbi intézkedéseket rendeltük el: 

A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. január 1-től 2023. április 1-ig 4 napos munkarendre tér át. 

Pénteki napokon a Hivatal zárva tart. Hétfőtől csütörtökig tudnak ügyeket intézni. 

A Faluház szintén 2023. január 1-től 2023. április 1-ig zárva tart, benne rendezvényt csak előzetes 

polgármesteri engedéllyel lehet tartani. A hét közbeni esti programok az általános iskolában és a 

Hivatal tárgyalótermében kerülnek megtartásra. A könyvtár működik, kölcsönözni a +36305711937 

telefonszámon történt előzetes időpontegyeztetés alapján lehet. 

Közvilágítás: szerződésünk van 85 db lámpatest leszerelésére és azok helyett 78 korszerű, 

energiatakarékos, szabályozós előtéttel ellátott lámpa felszerelésére a Kossuth, Válicka, Rákóczi és 

Fenyősalja utcákban. A megvalósításra 2023. I. negyedévének végéig kerül sor bruttó 13.089.763,- Ft 

értékben. Ezen kívül a temetőben található 3 db lámpatestet külön kapcsolhatóvá tettük, hogy csak a 

kiemelt temetőlátogatási időszakban világítsanak. Januártól – élve a közvilágítás üzemeltetésével 

kapcsolatos szabályokról szóló 449/2022. (XI. 9.) Korm. rendeletben foglalt lehetőséggel – a be- és 

kikapcsolási idő eltolását fogjuk kezdeményezni: 30 perccel később kapcsol be a közvilágítás és 30 

perccel korábban kapcsol ki.   

Orvosi rendelés az ünnepek között 

2022.12.27. kedd: SÖJTÖR 13-14 óra 

2022.12.28. szerda: SÖJTÖR 10-12 óra 

 Rendel: Dr. Simán László 06(92)369-006 

2022.12.29. csütörtök: SÁRHIDA 08-10 óra, BAK 11-12 óra 

2022.12.30. péntek: BAK 08-11 óra 

 Rendel: Dr. Tóthbán Beáta 06(92)461-002 
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A 2022. év rövid krónikája 
Az idei év helyi eseményei közül a jelentősebbeket idézzük fel. 

Április elején 30 darab pályázaton nyert sorfát ültettünk el a Rákóczi és Rózsa utcában az iskolások, a 

Kertbarát és Tűzoltó Egyesület tagjainak aktív közreműködésével. A szorgos munkának (és a száraz időszakban 

történt többszöri öntözésnek) meg is lett az eredménye: valamennyi fa fejlődésnek indult. Bízunk benne, hogy 

pár éven belül már árnyékot is nyújtanak! 

Április 24-én Dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek és Vigh László országgyűlési képviselő jelenlétében 

megtörtént a Magyar Falu Program pályázatán elnyert összegből felújított plébánia felszentelése. 

Május 22-én tartottuk az idősek köszöntését, amikor a Faluházban ebédre vártuk a 65 év feletti lakóinkat, 

majd ünnepi műsorral kedveskedtünk nekik. 

Június 12-én a hegyi búcsú alkalmával történt meg a szőlőhegy középső részén álló felújított kőkereszt 

megáldása. 

Június 13-án, 23-án és július 7-én felhőszakadás zúdult a térségre. Az első két alkalommal a nagy mennyiségű 

csapadék hordaléka elöntötte a Kossuth utcát és a 7410-es út Sárhidáig tartó részét. A takarítás komoly feladatot 

jelentett a Baki Önkéntes Tűzoltóegyesületnek és a Magyar Közút munkatársainak is. 

Június 18-án új helyszínen, a Sportpályánál tartottunk Falunapot, amely változatos programot kínált az 

érdeklődőknek. 

Július 10-én a Kertbarát Egyesület szakmai napjára került sor a baki hegyen, mely idén ismét része volt a Göcseji 

Dombérozó programsorozatának. 

Július 26-án megkezdődtek a hegyi út felújításának munkái, melyek az év végére nagyrészt be is fejeződtek. 

Szeptember 8-án megtörtént a templom külső felújításának műszaki átadása. A munkálatok során 

megjavították a bádogozás hibáit és a vakolatot. A tető cserepezését a teljes felületen átvizsgálták, a sérült 

cserepeket eltávolították, a hiányokat pótolták. A tetőgerincen sor került a kúpcserepek rögzítésére 

rozsdamentes csavarokkal, így a további viharoknak a tető jobban ellen tud állni. A teljes külső megújuláshoz a 

későbbiek során a lábazatot kell még felújítani. 

November 1-jén szentelte meg Pásztor Emánuel plébános a felújított ravatalozót, amely fedett búcsúztató 

résszel bővült, valamint a teljes tető és külső falak felújításra kerültek. A belső térben burkolás és festés történt. 

Az április közepétől július végéig tartó munkálatokat zömmel helyi vállalkozók végezték. 

November végén elkezdődött az egyelőre 9 egységből álló közbiztonsági kamerarendszer kiépítése, 

melynek célja a jogsértő tevékenységek megelőzése, vagy ha azok már megtörténtek, a felderítésük segítése. 

Amellett, hogy idén két szépkorú polgártársunkat (Kámán Imréné és Vörös Kálmán) köszönthettük 95. 

születésnapjuk alkalmából és eddig 9 gyermek született (és egy még várható), sajnos 31 halottunk volt, tehát a 

népességünk – hasonlóan az országéhoz és Európáéhoz – fogyott. 

Támogatások a lakosság részére 
Az idei évben is igyekeztünk a község lakóit támogatni, melyet a következő formában biztosítottunk: 

Általános települési támogatás; Lakhatási támogatás; Babakötvény: idén 9-9 db 1. és 2. részlet átadása; Szociális 

tűzifa támogatás: 98 m3, 35 háztartás részére (önrész és szállítási költség); Iskola- és óvodakezdési támogatás: 

37 gyermek; Letelepedési támogatás; Szociális étkezés; BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 8 fiatalnak; 

Idősek karácsonyi csomagja: 235 fő 70. életévét betöltött lakónak Karácsony előtt 

Mindezekre a támogatási formákra saját forrásból közel 4 millió forintot tudtunk fordítani. 

2022-ben született gyermekek Bakon: 

Borsos Tamás, Dormán Noel, Harsányi Olivér Norbert, Horváth Boglárka 

Horváth Mira, Kovács Liza, Plihál Gergő, Takács Dávid, Tuboly Jázmin 
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Suli-hírek november, december 
A Tiszán innen, Dunán túl népdaléneklési 

versenyen diákjaink nagyon ügyesen szerepeltek. 

A Csipkerózsák: Czigány Zsófi, Jandó, Jázmin, 

Halász Gréta, Kiss Elizabet – ezüst minősítést 

nyertek. A Pántlikás lányok: Bogdán Mercédesz, 

Orsós Katalin, Talpalló Eszter, Fitos Katinka, Anda 

Gréta, Simon Patrícia – arany minősítést kaptak. 

Köszönjük a felkészítést Hajbáné Gál Beáta 

tanárnőnek! A Pántlikás lányok a megyei fordulón 

képviselik majd iskolánkat. 

A városkörnyéki mesemondó versenyhez 

kapcsolódó rajzpályázaton is szépen szerepeltek 

diákjaink:  

- az első osztályos Molnár Mira Nilla 3. helyezett lett, 

- a másodikos Salamon Gréta 1. helyezést kapott, 

- a harmadikosok közül Dömötör Diána és Couves Olivér 3. helyezést értek el. 

Tanáraik Czigány Judit, Kiss- Molnár Brigitta és Molnár Anikó. 

A mesemondó versenyen Godena Liliána negyedik 

osztályos tanuló 3. helyezett lett. Felkészítője Nyul 

Lászlóné.  

November 26-án jó hangulatú, vidám bált rendezett 

az iskola szülői munkaközössége. Köszönjük a 

szülőknek a szervezést, és minden támogatónak, 

hogy megvalósulhatott a rendezvény. 

December 2-án a második osztályosok a 

Mindszentyneumba látogattak egy interaktív 

kiállításra, melynek címe: Testünk a csoda. A 

játékok segítségével megismerhették az emberi test 

szerveinek működését. 

December 6-án érdekes kaland várt az alsósokra. A 

diákönkormányzat szervezésében egy 

szabadulószoba rejtvényeit kellett megoldaniuk, 

amivel kiszabadíthatták a Mikulást. Természetesen 

a jutalom sem maradt el. A programot Czigány 

Boglárka tanárnő szervezte, vezette. 

Péntekenként újabb adventi gyertya fénye lobban fel 

az iskola aulájában. Tanulóink közös énekléssel, 

örömmel készülnek az ünnepre. 

December 9-én, a harmadik gyertya meggyújtása 

után a szentpéterúri iskola diákjai betlehemes 

játékát nézték meg a diákok.  

Pacsán az Advent fényei művészeti találkozón 3 diákunk lett díjazott: Orsós Fanni 1. osztályos, Couves 

Olivér 3. osztályos, és Horváth Olivér 5. osztályos tanuló.  
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Hulladékszállítási napok 2023-ban 
A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. előzetes tájékoztatása alapján a jövő évben a kommunális hulladékot 

továbbra is hetente szerdánként, az alábbi napokon szállítják el: 

JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS 

4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28 

JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER 

5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27 

A szelektív (zsákos vagy edényes) gyűjtésre 4 hetente keddenként, az alábbi napokon kerül sor: 

Ha a szállítás munkaszüneti napra esik, a Szolgáltató akkor is elvégzi, de előfordulhat, hogy a 

megszokottól eltérő időpontban érkeznek.  

JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS 

24. 21. 21. 18. 16. 13. 

JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER 

11. 8. 5. 3., 31. 28. 26. 

Folytatódik a gyűjtés Pajtényi Béla plébános 
emlékművére. 

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 

A közös karácsonyfáinknak a fenyőfákat idén 

Herczeg Tibor ajánlotta fel. 

Köszönjük szépen! 

2022. december 1-től Kustán Szabolcs 

r. főtörzsőrmester az új körzeti megbízott Bakon. 

Telefonszáma: +36 30 6507503 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 

Baki Közös Önkormányzati Hivatal 

Messengerben küldött üzenetek alapján 

hivatalos ügyet nem indít. 

Amennyiben olyan ügyben keresnek meg, amelyben 

intézkedést szeretnének, 

személyesen, telefonon, levélben, e-mailben 

fordulhatnak hozzánk. 


