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 Bak Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa 2023. február 

A zöldhulladék lerakó használata 
A tavasz közeledtével eljött az ideje a kertek rendbetételének, a gyümölcsfák metszésének. Egyre 

nagyobb mennyiségű ág és növényi maradvány kerül a 

zöldhulladék lerakóba, melynek használatával 

kapcsolatban a következő kérésekkel fordulunk a 

lakossághoz:  

➢ a növényi maradványok közül az idegen anyagokat 

(háló, drót, kötöző, stb.) vegyék ki 

➢ ha levelet vagy aprított növényi részeket műanyag 

zsákban visznek fel, a zsákból ki kell önteni 

➢ a zöldhulladékot minél tömörebben kérjük lerakni, 

amit lehet a korábban elhelyezett anyagok tetejére 

➢ a bejáróra ne helyezzenek el semmilyen anyagot 

Eddig két alkalommal került sor a fás szárú faanyag darálására, összesen 57 tonna apríték keletkezett. 

A lerakó további zökkenőmentes üzemeltetéséhez kérjük az együttműködésüket! Köszönjük! 

Közbiztonsági célú kamerarendszer kiépítése 
Ezúton is tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy Bak Község 

Önkormányzata, mint adatkezelő a község területén az emberi élet, 

testi épség, személyes szabadság védelme, az állampolgárok 

biztonságérzetének növelése, és vagyonvédelmi – azaz jogos érdekének 

védelme – célból elektronikus megfigyelő rendszert alkalmaz, amely 

képrögzítést és tárolást is lehetővé tesz. Az adatkezelés jogalapja az 

adatkezelő jogos érdeke. 

A megfigyelt területekre belépő harmadik személyekről a képfelvételek az adatkezelő jogos érdeke 

alapján kerülnek kezelésre. 

A megfigyelésnek és a képfelvételek rögzítésének a célja a településre érkező illetve ott élő személyek 

élet és vagyonvédelmének biztosítása, biztonságérzetének növelése, a közterület általános rendjének 

megóvása, a zavartalan egymás mellett élés biztosítása, valamint az adatkezelő tulajdonában, vagy 

használatában álló vagyontárgyak védelme. 

Ennek keretében cél a jogsértések, szabálytalanságok észlelése, a jogsértő cselekmények megelőzése 

továbbá, hogy - szükség esetén - ezekkel összefüggésben a képfelvételek bizonyítékként kerüljenek 

bírósági vagy más hatósági eljárásban felhasználásra. 

A képfelvételek megtekintésére kizárólag utólag kerül sor, folyamatos megfigyelés nincs, amennyiben 

szükséges és indokolt a felvételek utólagos megtekintésére van lehetőség. 

A megfigyelés és a tárolt képfelvételek visszanézése kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az 

azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából történik. A kamerák által 

sugárzott képekről a központi felvevőegységen kívül más eszközzel  felvételt készíteni nem lehet. 

A kamerarendszer műszaki átadása február 23-án zajlott le. Jelenleg 9 kamera figyeli a közterületeket, 

a tizedik beszerzése folyamatban van. Folytatás a következő oldalon 

ÍGY NE!! 
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Biztonsági kamerák elhelyezése Bak településen 

 

1. Rákóczi utca 51. (hrsz. 320/1) 

2. Széchenyi tér 3. (hrsz 399/1) 

3-4. Széchenyi tér 1. (hrsz 497) 

5. Válicka utca (hrsz 137) 

6. Kossuth utca 149. (hrsz 497) 

7. Dózsa György utca (hrsz 540/2) 

8. Sportcentrum (hrsz 058/7) 

9. Temető mellett (hrsz 064) 

10. Temető mellett (hrsz 064) (beszerzése folyamatban)   

A rendszer kiépítéséhez kapcsolódóan az önkormányzatnak el kellett 

végeztetnie a kamerarendszer adatvédelmi auditját. Az ennek során 

elkészült kameraszabályzat, az érdekmérlegelési teszt és a 

hatásvizsgálat biztosítják, hogy az üzemeltető tevékenysége 

megfeleljen AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 

2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 

rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény rendelkezéseinek. 
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Farsang a suliban és a faluban 
Hosszú, covid okozta kényszerpihenő után végre újra méltón búcsúztathattuk el a telet a Göcsej Kapuja Bak Általános 

Iskolában is. 

A szülők jelmezeket varrtak (vagy szereztek be), a gyerekek húshagyó kedden osztálybulik keretében mutatták be a legszebb 

maskaráikat: volt felvonulás, játék, táncbemutató, és – nem mellesleg – eszem-iszom. Nem volt hiány a hagyományos 

fánkból, ínycsiklandó sütikből és a slágernek számító pizzából sem.  

Az iskolai mulatság után a Faluházhoz vonultak az érdeklődők, hogy nagy vígassággal búcsúztassák a telet, hogy aztán 

másnaptól kicsit lecsendesedve, böjtölve készítsék fel a lelküket a Húsvétra. 

Budavári cirkuszolás 

Február 17-én reggel a Göcsej Kapuja Bak Általános Iskola ötödikesei izgatottan gyülekeztek az iskola bejárata előtt: nem 

is csoda, Fekete Péter miniszteri biztos meghívására Budapestre indultak, hogy megnézzék a Fővárosi Nagycirkusz 

legújabb produkcióját, a „Jégkirályság”-ot! 

A különbusz megérkezett, s nekivágtunk, hogy meghódítsuk a fővárost. Az időjárás a kegyeibe fogadott bennünket, ami 

természetes, hisz Tamás Béláné Magdi néni már idejében felvette a kapcsolatot az égiekkel. A pilóta (Petőfi Attila) 

nagyszerűen vezetett, sütött a nap, a gyerekek jókedvűen csiviteltek. Mi kell még? Természetesen egy hangulatos 

benzinkút, ahol mindenki kicsit kihajtogathatta a végtagjait, ehetett-ihatott, s nem utolsósorban megvehette a világ legszebb 

kulcstartóját Anyunak. 

Tekintettel arra, hogy az előadás csak délután kezdődött, még volt időnk egy kis barangolásra a budai várban: megnéztük 

a Mátyás-templomot, a Halászbástyát, a Budavári Palotát, a Karmelitát és a Sándor-palotát, gyönyörködtünk a lenyűgöző 

kilátásban. 

Rövid ebédszünet után indultunk a Fővárosi Nagycirkuszba, ahol a legjobb „jeges” artisták és előadóművészek ejtették 

ámulatba a csapatot. Az előadás után a gyerekek kipróbálhatták a porond jégpályáját és korcsolyázhattak is.  

Késő este, rengeteg élménnyel gazdagodva, alaposan elfáradva értünk haza, de megérte! 

Emléktúra 1848-2023 

Kedves játékos kedvű Bakiak!   

A közelgő március 15-höz kapcsolódóan újra túrázni hívunk mindenkit! 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc a magyarság egyik legmeghatározóbb eseménye. Az előző évekhez 

hasonlóan egy kis tavaszi sétára invitáljuk a lakosokat, emlékezve ezzel erre a fontos alkalomra. A községhez tartozó, 

kedvelt kirándulóhely a baki hegy, ahol ez alkalommal is kihelyezett állomásokon feladatlapok várják a kirándulókat. Kérjük, 

a feladatlapokat gyűjtsék össze, majd kitöltve juttassák el a faluházba! 

Hogyan találjuk meg az állomásokat? 

Az állomásokra piros-fehér-zöld színű szalagok fogják felhívni a figyelmet. A térkép, amelyen a pontok helyszíneit jelöltük, 

nyomtatott formában az első állomáson – a Faluháznál lesz megtalálható. Kérünk mindenkit, hogy a kihelyezett 

feladatokhoz csak azok nyúljanak, akik részt kívánnak venni a játékban. A papírok tárolóedényét kérjük, hogy gondosan 

zárják vissza, megvédve a tartalmát az esetleges szélsőséges időjárástól.  
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Meddig tart a játék?  

Az állomáshelyek március 8-tól, azaz szerdától találhatóak meg a térképen megjelölt helyeken és egészen 15-én estig 

felkereshetők. A feladatok leadási határideje: március 15. éjfél. 

A játék értékelése és díjazása 

Minden résztvevő emléklapot és ajándékot kap, melynek átadására március 17-én, pénteken 17 órakor ünnepélyes 

eredményhirdetésen kerül sor.   

Borbírálat március 18-án 

A Kistermelők Baráti Egyesületének vezetősége 

meghívja az egyesület tagjait és minden kedves 

érdeklődőt az idei BORBÍRÁLATRA, amely 

2023.03.18-án 16.30 órakor kezdődik a 

Faluházban. 

A minták leadása a Faluházban 2022.03. 17-én 

17 órától 20 óráig. A borokat fajtánként 3 darab 7 

dl-es üvegben, felcímkézve (név, fajta, szőlő 

termőhelye) kell leadni. 

Részvételi díj: 2.500 Ft/fő (Kertbarát 

egyesületi tagoknak 2.000 Ft/fő) 

Jelentkezési határidő: március 14. 

A jelentkezéselet Béres Gyula (Tel.: 30/8428012) és 

Balogh Elemér (Tel.: 30/2541827) fogadja. 

Ha javaslata, kész írása van, küldje el: 

polgarmester.bak@zalaszam.hu 

Gyűjtés Pajtényi Béla plébános emlékművére 

Számlaszám: 

Takarékbank 50466508-50000335 

 RÖVID KÖZLEMÉNYEK 

A kommunális adó és a helyi iparűzési adó 

befizetésének határideje: 

2023. március 15. 

A gépjárműadó I. félévi részletének befizetési 

határideje szintén 2023. március 15. 

A befizetést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

számlájára kell teljesíteni! 


