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ÖNKORMÁNYZATI TUDÓSÍTÓ 
 

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  

LÉTREHOZÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ 
 

Becsvölgye Községi Önkormányzat Képviselőtestületé-

nek döntése értelmében, 2013.02.01.-i hatállyal, Becsvölgye önkor-

mányzata a Gellénházi székhelyű közös önkormányzati hivatalhoz 

csatlakozott. 
 

2013.j anuár 30.-án  megállapodtunk  a Közös Önkormányzati Hi-

vatal megalakításáról és fenntartásáról a Magyarország helyi ön-

kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 85.§-ban fog-

lalt felhatalmazással élve. 
 

Képviselőtestületünk célja az volt: 
 

 

hogy a lakosságot hátrány ne érje, a lehető legkevesebbet érzékeljen a járások létrejötte és a közös ön-

kormányzati hivatalok kötelező érvényű létrehozása kapcsán. 
- hogy településünkön ne szűnjön meg a Hivatal,  

- a lakosoknak közvetlenül tudjunk szolgáltatni,  

- az állampolgárok azonos szinten jussanak a hivatali szolgáltatásokhoz, 

- ne kelljen egy adott székhely településre eljárni, illetve ne részlegesen történjen az ügyintézés. 
 

A Közös Önkormányzati Hivatalunkat nyolc település alkotja: Gellénháza, Becsvölgye, Gombosszeg, Ibor-

fia, Lickóvadamos, Nagylengyel, Ormándlak, Petrikeresztúr. 
 

A közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése és címe: 
 

Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatal 

Gellénháza 8981 Gellénháza Kossuth u. 2. 
 

A közös önkormányzati hivatal kirendeltségének neve és címe: 
 

Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatal Becsvölgyei Kirendeltsége 

Kirendeltség: Becsvölgye 8985 Becsvölgye Kopácsai u. 53. 
 

Lakosok száma: 3731 fő 
 

Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője: Dr. Szemes Róbert 
 

„A jegyző vezeti a közös önkormányzati hivatal gellénházi székhelyhivatalát és a becsvölgyei kirendeltsé-

get” /megállapodás 2.3/ 
 

Becsvölgyén elérhető minden szerdán: 09.00 - 12.00 óráig 
 

Egyéb elérhetőségek: 

Telefon: 92/566- 027 /mellék:19/ 

E-mail cím: jegyzo.gellenhaza@zalaszam .hu 

 

Tartalomból: 
 

 

Önkormányzati tudósító: 
 

 Közös Önkormányzati Hivatal 

 Szennyvízberuházás  

 Önkormányzati adósságkonszo-

lidáció 

 2013. évi költségvetés 

 2013. évben díjváltozások hatása 

        pénztárcánkra 

 „Orgonát építünk”  

 Március 15-i megemlékezés 

 Falugazdász fogadóóra 

 Hírdetmény 

 Leader meghívó 

Szegi Suli Hírei 

Rendelkezés a SZJA 1 %-ról 

Sport 
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„A közös önkormányzati hivatal feladata: a közös önkormányzati hivatalt létrehozó önkormányzatok 

működésével, valamint a polgármester, vagy a jegyző feladat és hatáskörébe tartozó- hatályos jogsza-

bályok által meghatározott államigazgatási és önkormányzati ügyek döntésre való előkészítésével és 

végrehajtással kapcsolatos feladatok ellátása. A közös önkormányzati hivatal közreműködik az önkor-

mányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásá-

ban.”/megállapodás: 4.1/ 

 

A hivatal ügyfélfogadása:  Gellénháza székhelytelepülésen: 
 

Hétfő:        8.30-tól   16.00 óráig 

Kedd:         7.30-tól   12.00 óráig 

Szerda:       7.30-tól   16.00 óráig 

Csütörtök:  7.30-tól   12.00 óráig és 16.00-18.00 óráig 

Péntek:       7.30-tól   12.00 óráig 

 

A hivatal ügyfélfogadása a Becsvölgyei Kirendeltségen: 

 

Hétfőtől - Csütörtökig: 7.30-tól 12.00 óráig  - 12.30-tól  16.00 óráig 

Pénteken:                       7.30-tól 12.00 óráig  - 12.30-tól  14.00 óráig 

 

A Becsvölgyei Kirendeltségen 3 fő köztisztviselő látja el a hivatali teendőket: 

Bán Györgyné – Mánfai Lajosné – Némethné Vörös Tímea 

 

Megjegyzés:  

 

Baksa Nóra 2013 január 1-től a Zalegerszegi Járási Hivatal ügysegédjeként dolgozik. 

Becsvölgyén elérhető a Kirendeltségen működő hivatalban:  

minden szerdán 12.30-16.00 óráig. 
 

Ügysegédi feladatköréhez tartozik: alanyi ápolási díj, alanyi közgyógyellátás, időskorúak járadé-

ka, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságban való eljárás. 

 

A székhelyen és a kirendeltségen dolgozó köztisztviselők egymás szakmai partnerei, szükség esetén, 

egymás helyettesítői is. 

A közös önkormányzati hivatalt létrehozó képviselőtestületek kifejezték szándékukat, hogy a létrejött 

összefogás megerősítéseként a jövőben közös pályázatokkal, további együttműködésre lehetőséget adó 

pontok meghatározásával kívánjuk erősíteni Göcsejnek ezen 8 települését összefogó egységét. 

 

Tisztelt Becsvölgyei lakosok! 

 

Ahhoz, hogy eljutottunk a közös önkormányzati hivatalról szóló megállapodáshoz, hosszú út vezetett.  

Önök, akik, most olvassák ezt a tájékoztatót, néhányan bizonyára felvetik a kérdést, hogy  miután 

Becsvölgyének van más határos települése is, miért ezt az irányt választottuk? 

A válasz röviden ennyi:  

Mert kizárólag ebben az összefogásban van lehetőségünk Kirendeltséget fenntartani.  
 

Mit jelent, ha nincs kirendeltség sem egy településen. A hivatal kizárólag a székhely településen műkö-

dik, heti egy alaklommal , néhány órában a hivatal egy dolgozója  és a  Járási Hivatal ügysegédje fogad-

ja a helyi ügyfeleket. A lakosok minden ügyének megoldásához, illetve segítéséhez, kellő szakmaiság 

hiányában a székhelyen intézhetőek az ügyek többsége. 
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Milyen stratégiát választott a Becsvölgye-i Képviselőtestület a közös önkormányzati hivatal alakí-

tása céljából? 

 

A Nova - Becsvölgye Közös Körjegyzőség 2012. december 31.-vel megszűnt, további együttműködés-

re nem volt lehetőség. 

 

1. Keressük meg egyeztetés céljából először a hozzánk közelebbi településeket és akikkel 

amúgy is látunk el közösen feladatokat. /Kustánszeg, Csonkahegyhát, Németfalu, Milej-

szeg, Pálfiszeg, Dobronhegy/ 
 

A megkeresés módja testületi határozat értelmében hivatalos levélben, amelyben kezdeményeztük az 

egy adott időpontban a találkozást, illetve írásos választ kértünk, amennyiben  az egyeztető megbeszé-

lés nem jön létre. 

 

Eredménye: 

Kustánszeg képviselői eljöttek a megbeszélésre, azonban nem voltak döntési helyzetben, a Képviselő-

testület feloszlatta magát, további egyeztetésre sem volt mód. 

Csonkahegyhát Körjegyzőség képviselve a társtelepülések mindegyikét levet írt,  nem ültek le velünk 

tárgyalni. A levélből pedig kiemelem, hogy „nem azonosak az érdekeink” nincs tárgyalási alap ez a 

lényege. Velünk tárgyalást nem kezdeményeztek! 

 

2. Szólítsuk meg azokat a településeket, akik az előzőeknél tágabb körben találhatóak. /Tes-

kánd, Gellénháza/ 
 

A megkeresés testületi határozat értelmében hivatalos levélben és személyesen. 

Teskánd és az alakuló közös önkormányzati hivatal Csonkahegyhát térségével, megállapodásukban 

nem zárkóztak el a csatlakozásunktól, azonban kirendeltség működtetését nem tették lehetővé. 

Gellénháza és térsége nyitottabb volt a megkeresésünkre, annak ellenére, hogy számukra nem volt sem-

milyen kényszer arra, hogy közös önkormányzati hivatalukba további települést fogadjanak, mivel a 

hét település lakosságszáma több mint 2000 fő, pontosabban: 2915 fő. 

Azonban döntésüket, többek között az is befolyásolta, hogy a Becsvölgye- i lakos számmal,  /816 fő/ a 

3731 fővel, talán hosszabb távon is megoldottuk ezzel az összefogással a közigazgatásban történő leen-

dő változásokat. Már a jelenlegi reform kezdeti szakaszában felmerült a tervezetben, hogy 3000 fő la-

kosság szám alatt ne legyenek körjegyzőségek, illetve közös önkormányzati hivatalok. 

Természetesen több pontban is meghatároztuk mely dolgokban erősíthetjük egymás munkáját. 

 

2013. február 14–én volt a megállapodást követő együttes ülés, amikor megtárgyalásra került a 

Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése, benne a Becsvölgye Kirendelt-

ség költségvetésével, amely így együtt elfogadásra került. 

A közös munka elindult, bízom abban, hogy ahogyan terveztük, a helyi lakosoknak nem jelenthet 

nehézséget a változtatás, mivel az ügyeiket a megszokott módon, az ismert köztisztviselővel intéz-

hetik. A célunk ez volt, amelyet sikerült megvalósítanunk  

 

A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról, működéséről, ezúton tájékoztatom a  

Tisztelt Lakosságot. 

Kérdéseikkel, véleményükkel kérem keressenek. 

Elérhetőségeim: becsvolgye@freemail.hu, 30/ 520-3046, Becsvölgyei Kirendeltség 

 

Ami különösen jó volna, ha személyesen mondja el. 

Magai Ágota 
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SZENNYVÍZBERUHÁZÁS !  
 

HÁLÓZATFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSI MÓDJÁRÓL! 
 

A Becsvölgyei Beruházó Víziközmű Társulat 2012. november 6.-án ülésezett,  képviselőtestület je-

lenlétében. 

A társulat előtt álló feladat az volt, hogy meghatározza, kívánja e emelni a hálózatfejlesztési hozzájáru-

lás összegét, illetve, akik ez ideig nem nyilatkoztak a fizetés módjáról, meddig és milyen módon teljesít-

hetik. 

 

A Társulat meghozta a döntését az alábbiak szerint: 

 A 255.000 Ft HFH nem változik egyenlőre. 

Akik ezt követően fizetik meg a  hálózat fejlesztési díjat, az alábbi három változat szerint tehetik: 

 

1. Egy összegben kerül megfizetésre, a nyilatkozattétellel egy időben. 

2. Három részletben megfizethető a hálózatfejlesztési hozzájárulás: 

 1. részlet: a nyilatkozattétel időpontjában a hozzájárulás 50%-a 

 2. részlet: 2013.12.31.-ig a hozzájárulás 25%-a. 

    3. részlet: 2014.08.31.-ig, a hozzájárulás 25%-a. 
 

3. 2014.08.31.-ig a nyilatkozat tételtől számított hónapokra elosztva a hálózat  

    fejlesztési összeg. 

 

A Víziközmű Társulat tagjai kifejezték azt a szándékukat, hogy még 2012-ben legyen bevezetve a 

talajterhelési díj. 

 

Ezt a szándékot már jelezetem a Képviselőtestület részéről is Önök felé. Az év második fele és az évvé-

ge, éveleje a jegyző személyének változásaival és az önkormányzatban történő jelentős változások révén 

az év első szakára nyúlik át a talajterhelésről szóló rendelet megalkotása és bevezetése. 

 

Kérem az érintett lakosokat , hogy ezen tájékoztatás mentén tegyék meg a szükséges lépéseket. 

 

Nyilatkozattétel miatt a Hivatalba kell bejönni! 

 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 
AZ ÖNKORMÁNYZATI ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓ -  BECSVÖLGYE – I VONZATA 

 
 Az önkormányzati adósságkonszolidációtól volt hangos az év vége, de legalábbis a december. 

A konszolidáció jogi háttere: Magyarország 2012. évi központi költségvetésről szóló 2011.évi 

CLXXXVIII. törvény módosításáról  2012. december 3.-án elfogadott 2012. évi CLXXXVIII. törvény 

az önkormányzati konszolidáció rendelkezéseit tartalmazza. 

 

Településünket is érintette az adósságátvállalás az alábbi mértékben: 8.955.067 Ft 

Amelyből, fejlesztési hitel:  1.271.000 Ft, a fennmaradó működési hitel volt. 
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2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS, 
HATÁSA TELEPÜLÉSÜNK MŰKÖDTETÉSÉRE 

/KÖLTSÉGVETÉSÜNKET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK/ 

 

Megoldhatatlannak tűnő feladat elé állították az önkormányzatokat a törvényhozók a 2013–as 

költségvetés elkészítésénél. 

Mínuszos büdzsével nem lehet tervezni, miközben jókora összegeket vontak el a településektől. Ugyan 

feladat is került el tőlünk (közoktatás), azonban arányaiba több forrás került elvonásra, mint feladat átvé-

telre. Ezzel szembesült az önkormányzatok többsége, illetve mindegyike. 

 

A rendszer átalakítása jegyében a tavaly kihirdetett jogszabályok jelentősen megváltoztatták az önkor-

mányzatok feladat és hatáskörét. A költségvetési törvény átrendezte a helyi önkormányzatok központi 

költségvetésből történő támogatásának rendszerét, ugyanakkor drasztikusan, közel 40 %-kal csökkentet-

te a támogatás összegét. 

 Az eddigi normatív alapú finanszírozást részben felváltotta a feladatalapú finanszírozás.  

A kötelező feladatok finanszírozására helyezi a hangsúlyt, a szabadon felhasználható források elvételé-

vel felszámolja a helyi kezdeményezések támogatását, működtetését. Így a sportkör és egyéb civil szer-

vezet támogatására sem jut a forrásokból. 

A kötelező, feladatalapú finanszírozás eltér az előző évek finanszírozási módjától, mivel a kapott norma-

tívák feladatok között átsorolhatóak voltak, most nem. Ami feladatra a pénz az önkormányzathoz érke-

zik, arról kell elszámolni. Nem működhet, azaz elvárás az önkormányzat felé, mondván: „ Nem igaz, 

hogy erre, vagy arra nincs pénz”. Sajnos igaz, a kötelező feladatokra sem elegendő.  

Saját bevétele az önkormányzatnak az adók emeléséből keletkezhet, amely nem reális a lakosság és a 

vállalkozások nehéz helyzetét figyelembe véve. Ingatlanok értékesítéséből, amelyet nem tervezünk. To-

vábbá pályázati forrásokból, amennyiben az 100%-os támogatással bír. 

Megjegyzés: „Nem titkoltan, önkormányzatunk mindig is nagyon nehéz körülmények között gazdálko-

dott. Nem jellemző településünkön a jól hasznosítható helyi bevételek /pl. iparűzési adó/. Az Állami 

Számvevőszék ellenőrzést folytatott az önkormányzatunknál néhány évvel ezelőtt. A megállapítások kö-

zött pedig leírta, nagyon feszes gazdálkodás mellett elmondható, hogy ez az önkormányzat a vagyonát 

nem, hogy felélte volna, inkább gyarapította.” 

 

Egyértelműen kimondható, hogy az átvett feladatokkal arányos forrásnál jelentősen nagyobb forrás kerül 

elvonásra az önkormányzatoktól. 
 

A csökkentés területei: 

 -      Az SZJA helyben maradó része 2012-ben 8% volt, 2013-ban teljes elvonásra került.  

               Becsvölgye esetében a 8%, 28 millió Ft volt, ami hiányzik. 

-      A gépjármű adó helyben maradó része 100% volt, (3.767.000 Ft) az idei évben 40%  

        (1.507.000 Ft). Hiányzik: 2.260.000 Ft. Csak érdekességképpen, amit az állam „elvisz”  

        60%-ot, az nem a befolyt összeg 60%-a, hanem a kivetett, esetleg be sem fizetett összeg. 

Plusz kiadás, amelynek nincs bevételi oldala: 

  -       Az óvodai feladatok ellátására biztosított támogatás, a bérek fedezetére kizárólag rendkívüli 

          takarékos intézkedés mellett nyújt fedezetet. Az üzemeltetésére forrása nem teljes körűen biz- 

          tosított. 

-   Az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés rezsi és amortizációs költségét nem fedezi. 

        Becsvölgye-i óvodások és iskolások esetében az önkormányzatnak 2 millió Ft feletti többlet 

        költséget jelent. 

-      Forrás hiányában ugyancsak veszélybe kerülhet többek között a munka és tűzvédelmi, a belső 

        ellenőrzési, a gyepmesteri feladatok, vagy a közmunkával kapcsolatos feladatok ellátása. 

-       Mindezeken túl az önkormányzat pénzintézetnél vezetett számlavezetési díja is jelentős, köz- 

         ponti költségvetésből nem finanszírozott tétel. 
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A helyi adók a beszedő önkormányzatot illeti meg.  

A saját működési bevételeinket is elég alacsony szinten tervezhettük meg az előző évihez képest is, 

mivel tűzifa értékesítésből volt némi bevételünk, de az évente nem ismételhető meg. 

 

A településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása címen számított bevételek nem nyújta-

nak fedezetet a legalapvetőbb tevékenységek ellátására.  

 

A közvilágítás fenntartására a költségek kb. 60%-ra elegendő. Mivel hiánnyal tervezni nem lehet, azon-

ban látható, hogy a közvilágításra előirányzott összeg körülbelül fél évre elegendő. 

Azzal a gondolattal fejezem be, amivel elkezdtem és minden részletre nem is tértem ki, de a felsorol-

takból úgy gondolom látható a tendencia. 

Megoldhatatlannak tűnő feladat elé állították az önkormányzatokat a törvényhozók a 2013-as 

költségvetés elkészítésénél. 

2013. február 14-én tárgyalta a  Képviselőtestület első körben a költségvetést, február 19-én tárgyaltuk 

újra, amikor elfogadásra került. Az alábbi sarokszámokkal indul az idei év költségvetése, amelyen lát-

ható, hogy több módosítást kell, hogy megéljen az év során, mivel felelősen vállalni így is nagyon ne-

héz. 

Becsvölgye Községi Önkormányzat Képviselő-testületének…/2013.(II.19.) önkormányzati rende-

lete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak a főösszegét: 79.668.000 Ft–al fogadta el. 

Megjegyzés: Sajnos van benne forráshiány,  csak egyenlőre nem mutatható ki. 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

2013. évben díjváltozások hatása a pénztárcánkra  
 

I. Hulladékgyűjtés szállítás és elhelyezés díja 2013-ban. 
 

2013-ban a közszolgáltatási díjat a jogalkotója 2012. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest 

legfeljebb 4,2%-al megemelt mértékű díjban maximálja. (2012. évi CLXXXV. törvény 91.§) Egyes 

jogértelmezések szerint így az Önkormányzatoknak már nincs 2013. évben díjmegállapító jogköre. 
 

Edényzet mérete                                                                   2013. díj 

 50 liter                                                  279 Ft + áfa  mindösszesen: 354 Ft 

 110-120 liter                                         443 Ft + áfa         -                562 Ft     

 240 liter                                                881 Ft + áfa                         1118 Ft 
 

/2012. évi adat: 50 liter 268+áfa,     110-120liter: 425 Ft+ áfa ,    240 liter –846 Ft+ áfa/ 
 

 Szelektív gyűjtő sziget üzemeltetése: 193.579 Ft/év + áfa 

 Lomtalanítás: 3520 Ft /m3+ áfa (10m3 feletti mennyiségre vonatkozóan) 

 Temetői konténer: 13.920 Ft/ forduló+ áfa  
 

A hulladékszállítás gyakorisága, rendje, a díjfizetés gyakorisága, a korábbi évhez megszokottal teljesen 

megegyező.                 
A Zala Depo Kft. Becsvölgye községben, 2013. évben a következő napokon kívánja végezni a hulla-

dékszállítást:    
          

Kommunális hulladék: /páros szerda/ szemétszállítás napja: 

 

Március 6. Március 20. Április 3. Április 17. Május 1. Május 15. 

Május 29. Június 12. Június 26. Július 10. Július 24. Augusztus 

7. 

Augusztus 21. Szeptember 4. Szeptember18. Október 2. Október 16. Október 30. 

November 13. November 27. December 11. December 25.     
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Ünnep és pihenőnapokon a szállítás megtörténik, azonban reggel 6 óráig ki kell helyezni az ingatlan elé 

az edényzetet. 

 

Házhoz menő műanyag és fém csomagolóanyag gyűjtése sárga zsákban  

(páratlan hónap első kedd) 

 

 
 

Kimosott, tiszta állapotban: PET (ásványvizes, üdítős ecetes, citromleves) palackok, élelmiszer (mustár, 

majonéz ketchup stb.) tárolására használt műanyag flakonok. Tejtermékek (joghurt, kefir, tejföl stb.) tá-

rolására használt műanyag poharak, alumínium zárófedél eltávolítása után. Élelmiszer tárolására hasz-

nált műanyag kannák. Műanyag zacskók, fóliák. (A celofán fóliát nem tudják hasznosítani.) Italos dobo-

zok. Samponos, öblítős, mosó- mosószeres tusfürdős flakonok. Fém csomagolóanyagok (konzerv, italos 

dobozok) kimosott állapotban. 

 

Házhoz menő papírgyűjtés kék zsákban: (páros hónap első kedd) 

 

 

 

Karton és egyéb papír csomagolóanyagok tiszta állapotban. 

 

II. 2013. ÉVI VÍZ ÉS CSATORNADÍJAK 
 

A víz és csatornadíjakat a Magyar Energia Hivatal (MEH) állapítja meg. A miniszter 2013. január else-
jéig nem élt ármegállapító jogával, így a Zalavíz Zrt. szolgáltatási területén jelenleg a 2012-es szolgálta-
tási díjak vannak érvényben. 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

„ORGONÁT ÉPÍTÜNK” 
 
„Orgonát egy közösség sohasem csak magának, hanem a következő nemzedékeknek is építi.”  

/Török Zoltán református lelkész/ 

 

Tisztelt Helyi Lakosok!  

                 Kedves Becsvölgyeiek !  

Kedves Becsvölgye Barátok!  

Az alábbi adománykérő levéllel keresem fel Önöket és kérem, hogyha lehetőségeik engedik, szán-

dékunkkal azonosulnak, támogassák az orgonaépítés ügyét.  

A jó szándékú támogatókra évtizedeken át is emlékezni fogunk, emlékezni fognak a ”következő 

nemzedékek”, hogy kiknek köszönhetően épülhetett orgona Becsvölgyén! 

 

Az a megtiszteltetés érte településünket, közvetlenül a református gyülekezetet, hogy a református temp-

lomban egy értékes orgona felépítésére van lehetőségünk. 

 

Az orgona a zalaegerszegi református gyülekezet tulajdona volt, amelyet megvásárolt számunkra 

– 2.000.000 Ft-ért - egy Becsvölgyéről elszármazott, református személy, akit a szülőfaluja iránti 

kötődés, további kapcsolattartás motivált. 

Ez a csodálatos adomány Dóra János „Becsvölgyéért Díjjal” elismert kedves barátunknak köszön-

hetően, már a Becsvölgye-i református templomban várja, hogy hozzáértő kezek felépítsék. 

Május 7. Július 2. Szeptember 3. November 5. 
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”Szerette volna, ha ez az érték itt élné tovább méltó életét”  
 

Mivel az orgonaépítés nem elterjedt szakma, azonban komoly szakmai tudást igényel, ennélfogva  

költsége is van, amely jelenleg helyben nem áll rendelkezésre. 
 

Az orgona Zalaegerszegen lebontásra került, jelenleg itt a templomban található és szeretnénk a felépí-

tését mielőbb elkezdeni. 
 

Az orgonaavatást 2013. május 20-ra, pünkösdre tervezi az egyház, ami többszörösen egy szép nap lesz. 
 

Ahhoz, hogy az orgona a templomban üzemképes állapotban álljon, annak a költsége:  

3.500.000 Ft.  /lebontás, felépítés, áram szükséglet, aljazat kiépítés, dobogó építés/ 
 

A Becsvölgye-Kustánszeg–Csonkahegyhát Református Társ Egyházközség és a Becsvölgye Kö-

zségi Önkormányzat adománygyűjtésbe fogott.  
 

Becsvölgyén a gondnok és a presbiterek felelősek a gyűjtésért, őket lehet keresni, náluk lehet 

adakozni, illetve csekket kérni, esetleg utalni. 
 

Pais Árpád gondnok 
 

Presbiterek: Bécs Zoltánné, Geráth László, Kovács Ilona, Némethné Pais Éva,  

Szabó Magdolna 
 

Számlaszám:11749008-20167536 
 

Becsvölgye Községi Önkormányzat Képviselőtestülete partnerségben az egyházzal, ugyancsak 

keresi az adományozás lehetőségeit. 
 

Elkülönített bankszámlát nyitottunk, amelyre érkező adományok az egyház részére, az orgona 

építés céljára átutalásra kerülnek. 
 

Számlaszám: 11749008-15734350-10040007 
 

Az adományozás történhet utalás útján, illetve csekkek állnak rendelkezésre. 
 

Becsvölgye Községi Önkormányzat azt vállalta, hogy az elszármazottakat szólítjuk meg és az ön-

kormányzat partnereit az adománykéréssel. 
 

Bizonyára nagyon szép élményt fog jelenteni mindannyiunknak 2014. augusztusa, amikor  a 

Becsvölgyeiek Találkozójára sor kerül .  

Az ünnepi találkozásra a református templomban fogadnánk az érkezőket, ahol a zene hatását 

nehéz lesz felülmúlni élőszóval. 

Azt mondhatnánk, hogy: „A zenével prédikálunk…” 
 

Tervek szerint 2013. áprilisában zajlik az építés, májusban az átadás. Az idő rövidsége gyors és 

hatékony cselekvésre ösztönzi az adománygyűjtésben résztvevőket. 
 

Tisztelt Helyi Lakosok! Kedves Becsvölgyeiek! Kedves Becsvölgye Barátok! 
 

Bízva abban, hogy az orgonaépítés sokunknak lehet támogatásra méltó, fontos cél!  

Bízva abban, hogy sokan látjuk úgy, hogy egy „örök értéket” támogatunk, amely érték, mint épí-

tett hangszer és érték, mint hangzás , élő orgona zene, mint művészet. 
 

Bízom mindannyiuk partnerségében! 
 

Török Zoltán Zalaegerszeg-i református lelkészt kértem meg, hogy írjon az orgonáról számunkra né-

hány gondolatot. 

Kezdjünk el megismerkedni vele, hiszen a közeljövőben a helyi egyház és a település büszkélkedhet 

vele. 

Becsvölgye Községi Önkormányzat képviseletében: Magai Ágota polgármester 
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  Az orgonaépítés rövid története 
 

Templomunk orgonáját 1996-ban építtettük. Az orgonaépítés terve 1992-ben született meg. 

Ausztriában megvásároltunk egy két manuálos lebontott pneumatikus működtetésű hangszert, melyet 

eredetileg a 20. század első felében építettek. Hollandiában vásároltuk a játszóasztalt, Németországban 

(Laukhuff – Orgelbau) a fujtató motort és egyéb alkatrészeket. Egyházközségünk az orgonaépítéssel 

Albert Miklós győri orgonaépítő mestert bízta meg. Kívánságunknak megfelelően a pneumatikus mű-

ködtetést elektro pneumatikussá alakította. Teljes és mindenre kiterjedő felújítás után új orgonaház és új 

homlokzati sípok készültek. 1996. december 21-én volt az ünnepélyes orgonaavatás Tóka Szabolcs szé-

kesfehérvári művésztanár közreműködésével. 

 Az orgonát felépített állapotában 16 évig használtuk. Nem mulasztottuk el rendszeres karbantar-

tását. Ennek is köszönhetően országosan ismert orgonaművészek rendszeresen adtak hangversenyt 

templomunkban. Orgonánk legfontosabb célja a gyülekezeti istentiszteleten való szolgálat. Ezt a szép 

szolgálatot az elmúlt 16 évben maradéktalanul betöltötte.  Szomorúság és öröm volt bennünk, amikor 

lebontották és Becsvölgyére szállították. Azért volt bennünk szomorúság, mert orgonánkat megszoktuk, 

megszerettük. Örömünk kettős. Egyrészt azért örülünk, mert a valahai anyaegyházközségünk templo-

mába kerül, ahol reményeink szerint szebbé és gazdagabbá teszi a gyülekezet istentiszteleti életét. Más-

részt örömünk abból fakad, hogy templomunkba új orgona épülhet. A régi orgona is jó volt és jól mű-

ködött. Azért építünk újat, mert volt egy alap, melyet őriztünk és gyarapítottunk. Most érkezett el az az 

idő, hogy méltóképpen felhasználjuk. Orgonát építünk. Orgonát egy közösség sohasem csak magának, 

hanem a következő nemzedékeknek is épít. 

 Szívből kívánom, hogy mindkét hangszer szolgálja Isten dicsőségét és az egyház életét! 
  

Zalaegerszeg, 2013. március 1. 
   
 

Ui.: Az orgona diszpoziciója leolvasható a játszóasztal regiszter kapcsolóiról 

I.Manual:  II. Manual:   Pedal: 

Török Zoltán 

                református lelkész 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

MÁRCIUS 15-I MEGEMLÉKEZÉSRŐL TÁJÉKOZTATÁS 

 
Tisztelt Lakosság! 
 

Az idei évben a megszokottól eltérően történik a megemlékezés. 

 

Az ünnepi megemlékezés nem 15-én, hanem 14-én lesz 18.00 órakor a 

Faluházban. 

A változtatás indoka, hogy a felkért vendégeink 15-én egész nap foglal-

tak. 

 

A részletes programról küldjük a meghívót. 
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Hirdetmény 
 

FALUGAZDÁSZ FOGADÓÓRA 
 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a falugazdászi teendőket a községben  

Palkóné Hosszú Katalin látja el. 
 

Elérhetősége: Tel: 30/663-5420            

Fogadórendje a következőképpen alakul:  
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Páratlan hét 
  

Nap Óra Település   

Kedd 8.00-16.00 Zalaegerszeg Falugazdász Iroda (Bíró Márton u. 38.)   

Szerda 

8.00-8.45 Zalaszentgyörgy, Kávás,   

9.00-12.00 Zalalövő, Csöde, Salomvár, Keménfa   

13.00-14.50 
Zalacséb, Zalaháshágy 

  

15.00-16.30 Vaspör, Velence, Ozmánbük   

Csütörtök 8.00-11.30 Zalaegerszeg Falugazdász Iroda (Bíró Márton u. 38.)   

Péntek 8.00-11.30 Zalaegerszeg Falugazdász Iroda (Bíró Márton u. 38.)   

 

Páros hét 
  

Nap Óra Település   

Kedd 8.00-16.00 Zalaegerszeg Falugazdász Iroda (Bíró Márton u. 38.)   

 

 

 

 

 

Szerda 

 

 
 

 

 

 

 

Csütörtök 

 

8.00-10.50 

 

11.00-12.00 

 

Csonkahegyhát, Dobronhegy, Pálfiszeg, Milejszeg, Németfalu 

 

 

Kustánszeg 

  

  

12. 30-13.50 
Becsvölgye   

14.00-14.50 Babosdöbréte, Hottó, Böde 
  

15.00-16.30 Teskánd, Boncodfölde   

8.00-11.30 Zalaegerszeg Falugazdász Iroda (Bíró Márton u. 38.)   

Péntek 8.00-11.30 Zalaegerszeg Falugazdász Iroda (Bíró Márton u. 38.)   

  

 

 

 

 



 

Becsvölgyei Hírek                             Közlemény                                                           11. oldal 

Becsvölgyei Hírek                             Közlemény                                                           11. oldal 



 

  

  

  

  

  

Meghívó 

a Göcsej- Hegyhát LEADER Egyesület  

Fórumára 

Tisztelt Térségi Szereplő! 

 

 

2013-ban, a Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület területén közel 300 millió Ft áll rendelke-

zésre LEADER projektek megvalósítására. A 2013 tavaszán induló tervezési időszak előké-

szítése céljából egyesületünk projektgyűjtő fórumokat szervez a térségekben, hogy a 

Leader célterületek kialakításánál a térségi szereplők által megfogalmazott célokra, gaz-

dasági fejlesztésekre szabott pályázati anyagokat írhassunk ki, fogalmazzunk meg.  

 

Helyszín, időpont: 

2013. március 12.   14:00 óra Becsvölgye, Faluház 

                                                   8985 Becsvölgye, Kopácsai u. 15.  

 

A fórumra várunk minden kedves térségi szereplőt, hogy projektjavaslataikkal, elképzelé-

seikkel segítse a 2013-as Leader pályázatok térségre szabott célterületeinek kialakítását. 

 

Vasvár, 2013. március 5. 

Göcsej- Hegyhát Leader Egyesület  

       Munkaszervezete 
  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

  

Az Önkormányzati Tudósítót ajánlom szíves figyelmükbeAz Önkormányzati Tudósítót ajánlom szíves figyelmükbe           Magai ÁgotaMagai Ágota  

                                              polgármesterpolgármester  
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SZEGI SULI HÍREI  
 

Alsó tagozat: 
 

Akikre büszkék lehetünk: 
 

A Tiszán innen Dunántúl című énekverseny területi fordulóján a kis pacsirtánk Táncos Klaudia 3. osztályos tanu-

lónk arany minősítést kapott és a megyei versenyre készül. 

 

A József Attila Városi Könyvtár által megrendezett város és városkörnyéki mesemondó versenyen a 4. osztályos 

Bácsik Bianka 2. helyezést ért el. 

 

A katasztrófa védelem által hirdetett országos rajzpályázatán Kruczler Panna 3. osztályos tanuló különdíjban ré-

szesült. 

 

A harmadik osztályos Kruczler Panna így számol be egy iskolai élményéről: 

 

Február 1-jén farsangi napot tartottunk az osztályban. Izgatottan vártuk ezt a pillanatot. Délelőtt a tanórákon far-

sanggal kapcsolatos feladatokat oldottunk meg. Olvastunk a híres mohácsi busójárásról, matematikán pedig bohó-

cot színeztünk az eredményei alapján. A délutánt a becsvölgyei Faluházba töltöttük.  Papírzacskóból félelmetes 

busóálarcot készítettünk. Mindenki szorgalmasan vágott, rajzolt, ragasztott. Amikor a busóálarccal elkészültünk 

szép szemüveget csináltunk. Addig az anyukák a finom süteményeket kirakták, és jó meleg teát főztek. Rongyok-

ból kiszebábot öltöztettünk. Kivittük az udvarra és elégettük. Közben énekeltük és kiabáltuk:Takarodjon el a tél, 

boldog legyen aki él! Remélem sikerült elűzni a telet! Mi a 3. osztályosok megpróbáltuk. Jó volt ez a nap, mert 

együtt tanult és szórakozott az osztály! 
 

Kruczler Panna 

3.osztály 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
   

MEGHÍVÓMEGHÍVÓMEGHÍVÓ   
   

Iskolánkért-Gyermekeinkért Alapítvány, a Szegi Suli Általános Iskola Szülői Munkaközössége  

és Tantestülete 
 

ALAPÍTVÁNYI BÁLTALAPÍTVÁNYI BÁLT  
  

rendez, amelyre szeretettel meghívja Önöket. 
 

Időpontja: 2013. április 13. (szombat) 

Helye:  Faluház Becsvölgye 

Zene:  Molnár András 

  

TISZTELT ADÓZÓ ÁLLAMPOLGÁROK! 
 

 Településünkön az alábbi egyesületek és alapítványok működnek, melyek szívesen fogad-

ják felajánlott személyi jövedelemadójuk 1 %-át. 
 

                      Adószáma:  
 

Becsvölgye Jövőjéért Egyesület      19280042-1-20 

Becsvölgye Sportegyesület       19956459-1-20 

Iskolánkért-Gyermekeinkért Alapítvány Becsvölgye  18952311-1-20 

Nyitnikék Kincsesláda Alapítvány              18275636-1-20 

Cserta Egyesület Becsvölgye              18275272-1-20 

Felajánlásukat előre is köszönjük! 

  



 

Becsvölgyei Hírek— a Becsvölgye Önkormányzat és a Teleház lapja 

Szerkesztette: Baksa Ferencné 

Kiadásért felelős: Magai Ágota polgármester 
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SPORT 
 

MEGYEI II. OSZTÁLY ÉSZAKI CSOPORT 2012/2013  

BAJNOKI ÉV TAVASZI SORSOLÁSA 

  
  

                                                    

  

  
 

Forduló Mérkőző csapatok Mérkőzés időpontja 

17. Becsvölgye SE—Kinizsi SK Gyenesdi- 2013. 03. 10.              14,30 óra 

18. Várvölgye—Becsvölgye SE 2013. 03. 17.              15 óra 

19 Becsvölgye SE—Zalaszentgyörtgy SE  2013. 03. 24.              15 óra 

20. Z+D Cserszegtomaj SK—Becsvölgye 2013. 03. 31.              15 óra 

21. Becsvölgye SE—Police Ola LSK 2013. 04. 07.              15,30 óra 

22. Nagykapornak KSE—Becsvölgye SE 2013. 04. 14.              15,30 óra 

23. Becsvölgye SE-Primagép 2013. 04. 21.              16 óra 

24. FC Keszthely Milefa—Becsvölgye SE 2013. 04. 27.              16 óra 

25. Becsvölgye SE—Sármellék FC 2013. 05. 05.              16,30 óra 

26. Csácsb.-Nemesapáti SE - Becsvölgye 2013. 05. 12.              16,30 óra 

27. Becsvölgye SE—Vonyarcvashegy SE 2013. 05. 19.              17 óra 

28. BÖDEI SE—Becsvölgye SE 2013. 05. 25.              17 óra 

29.     Zalaapáti SE—Becsvölgye SE 2013. 06. 02.              17 óra 

30. Becsvölgye SE—Vasboldogasszony 2013. 06. 09.              17 óra 

16. Zalaszentiván SE—Becsvölgye SE 2013. 06. 16.              17 óra 

  

Teljeskörű temetkezési szolgáltatásomat megkezdtem, Teljeskörű temetkezési szolgáltatásomat megkezdtem,   
éjjeléjjel--nappali ügyelettelnappali ügyelettel  

  
N A G Y    I M R EN A G Y    I M R E  

  

00360036--30 834 998030 834 9980  

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.szechenyi-barcs.sulinet.hu/_ujsag99/focista.JPG&imgrefurl=http://www.szechenyi-barcs.sulinet.hu/_ujsag99/sport.html&h=189&w=148&sz=18&tbnid=oBb6DAo82QMJ:&tbnh=96&tbnw=75&start=5&prev=/images%3Fq%3Dfocista%26hl
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.peugeot.hu/images/boutique/9665X4_pre.jpg&imgrefurl=http://www.peugeot.hu/boutique/show.php%3Fkat%3D4&h=150&w=150&sz=30&tbnid=ieT6tGYukM4J:&tbnh=90&tbnw=90&start=209&prev=/images%3Fq%3Dlabda%26start%3D200%26hl

