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Önkormányzati Tudósító 
 

 

MEGHÍVÓ 

LAKOSSÁGI FÓRUMRA 
 

 Becsvölgye Községi Önkormányzat 
Képviselőtestülete, tisztelettel   és szeretettel meghívja a helyi 
lakosságot a 2010-2014 önkormányzati ciklus zárásaként szervezett 
Lakossági Fórumra. 
 
 Helye: Faluház 
 
 Időpont: Október 1. (szerda) 18.00 óra 
 
 Témakörök: 
  Melyek voltak a célkitűzéseink? 
  Mit sikerült megvalósítani! 
  Milyen folyamatok indultak el?   
  További teendők! 
 
  

 Kérem, fogadják el a meghívásunkat, és felelős helyi lakosként 
véleményével járuljon hozzá a jobb együttműködéshez településünk érdekében. 
 

Becsvölgye Községi Önkormányzat képviseletében: 
 

Tisztelettel: 
Magai Ágota 
polgármester 
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2010-2014 
ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL ÖSSZEGZÉS 

 

 2010. október 14-én tartotta alakuló ülést az újonnan felállt Képviselőtestület. 
A választók döntése értelmében: 
Képviselők: Bicsák Richárd, Kovács Roland, Szanati István, Tóth Balázs 
Polgármester: Magai Ágota 
A Képviselőtestület alpolgármesternek Szanati Istvánt választotta. Ettől a ciklustól kezdődően Becsvölgye 
esetében 5 főre csökkent a Képviselőtestület tagjainak száma, az előző évek alatt pedig 8 fő volt. 
Véleményem szerint az országban is példanélküli volt az alakuló ülés, mivel az előző Képviselőtestület 
ünnepélyesen átadta az újaknak a feladatokat és annak felelősségét. Bölcsen félretették azt a rossz érzést, hogy 
a választók nem erősítették meg az induló tagokat az újabb megmérettetésben. 
Minden egyes választást követően, akik a választók akaratából megalakíthatják a Képviselő - testületet, azt 
mondják, hogy Ők győztek. Azonban győzni, egy lehetőséget jelentett, mert mindez bizonyítás nélkül 
elhalványulhat. 

 

Tartalomból: 
 
 
 

Önkormányzati tudósító: 
 

 2010-2014 cikluszáró Lakossági 
Fórum 

 2010-2014 Önkormányzati 
ciklusról összegzés 

 2014-2019 Önkormányzati ciklus 
feladatai 

 A Helyi Választási Bizottság 
15./2014 és 16./2014. számú 
határozatai 

 Becsvölgye Napjs 2014 - 
Becsvölgyeiek IV. Találkozója - 
V. Becsvölgyei Fogathajtó 
Verseny 

 „Élmények a világ közepén” 
 Őszi ízek, szüreti finomságok 
 Töklámpás bemutató 
 Rajzpályázat 
 

Szegi Suli Hírei 
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Az eskütételt követően egy-egy útravaló gondolatot adtak át a funkcióba lépő Képviselőknek a 
leköszönő Képviselők. 
” Szeressétek úgy a falutokat, ahogyan mi szerettük! Ez a legfontosabb.” 
„Mindig legyetek büszkék arra, hogy Becsvölgyeiek vagytok!” 
Rövid felkészülést követően kezdődött a felvállalt munka, amely időtartama rövidesen véget ér. 
 

Megfogalmazásra kerültek a célkitűzések: 
 Legyen fejlődő falu! Fejlesztési szándékok, infrastruktúra fejlesztés 
 Intézményeink, létesítményeink biztonsága, gyermekeink védelme 
 A település működésének biztonsága 
 Energiahatékonyság elérése 
 A település vagyonának védelme 
 Egészséges lakókörnyezet, gondozott falu - Jobb színvonalú élet! 
 Közösséget erősítő események 
 Munkahelyteremtésben közreműködés, foglalkoztatás, foglalkoztathatóság elősegítése 
 Közbiztonság 
 Újabb források bevonása az önkormányzati költségvetésbe, megtakarítások elérése, 

szolgáltatások jó minősége. 
 

Aki még nem látta belülről az önkormányzati működési mechanizmusokat, költségvetés szorító 
kényszerét, az egyre bővülő feladatok sorát, annak felelősségét és a nagyon gyorsan változó jogszabályi 
környezetet, azonnal szembesül azzal, hogy mindez kívülről jóval egyszerűbbnek tűnik. 
 

Melyek voltak a törekvéseink, mit sikerült megvalósítani, mi jellemezte ezeket az éveket! 
 

2010. 
 

Két fontos folyamat indult el 2010-ben, amely meghatározó módon hatással volt a feladatvégzés 
irányaira. 
 

Előzmény: 
 

 Szennyvízberuházás: támogatási szerződés aláírásra került, szakértők kiválasztása, 
üzemeltető kiválasztása 

 Viziközmű Társulat létrehozása - Érdekeltségi hozzájárulás meghatározása 
 Körjegyzőség létrehozása Novával 2010.03.17. 

 

Folytatás: 
 

 Szennyvízberuházás: Közbeszerzés lefolytatása, kivitelező kiválasztása, kivitelezői 
szerződés aláírása 

 Az ivóvíz arzénmenetesítésére pályázat benyújtása: I. ütemben 
 

   Társulás létrehozása  
 

 Elkészült a település Közfoglalkoztatási Terve – közfoglalkoztatás vállalásához 
 Módosításra került a rendezési terv: Óvoda melletti „ telekkialakítás „ miatt 

 

2011. 
 Szennyvízberuházás: Ünnepélyes Alapcső letétel  08.04. 

     Augusztusban kezdődik a beruházás! 
 

     Nehézségek merültek fel: szennyvíztisztító telep áthelyezése, hosszadalmas közbeszerzési 
     eljárás 
 

 Közös feladat Kustánszeggel. 
  - Az óvoda részére történő nyertes pályázat: /kazán és nyílászárók cseréje/ 
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    Az intézmény költségvetését két súlyos pénzelvonás érintette. 
   - 2011-ben nem kaptunk az iskolára, óvodára kiegészítő normatívát. 
   - 2010. évi kiegészítő normatívát vissza kellett fizetni. 
     Az elvonást indokoló tényezők: 

    - Az iskolában a cigány kisebbségi oktatás bevezetése a tanuló létszámok 
             csökkenése miatt. 
     - Egységes Óvoda –bölcsőde létrehozása a szolgáltatás bővítésének szándékával. 

     Következmény: 
      - Szegi Suli Általános Iskola és Nyitnikék Óvoda átszervezése 2011.szeptember 1. 

 

  Az iskolaátszervezés 6 variációjából került sor arra a megállapodásra, amely szerint ma is mű-
 ködik az iskola. 

 

  Mindezek ellenére az alábbi határozatot hozta a két település Képviselő testülete 
 

  18./2011. Együttes határozata 
 

  Becsvölgye és Kustánszeg Önkormányzatok Képviselőtestületei a Szegi Suli Általános Iskola és 
 Nyitnikék Óvoda átszervezése mellett kinyilvánítják szándékukat a közoktatási intézmény to-
 vábbi fenntartására, helyben tartására, a közoktatási épületek és infrastruktúra jövőbeli fenntar
 tására és fejlesztésére. 

 

  Külterületi kiépítetlen utak kitisztítása- bevétel a működés elősegítését szolgálta. 
   

  Kiegészítő információ: Az önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat hosszáról. 
    - belterületi burkolt utak hossza: 3 km 820 m , burkolatlan: 2 km 681 m 
    - Külterületi kiépített utak hossza: 3 km 912 m, földutak hossza. 78 km 750 m 
 

2012.  
 

 Szennyvízberuházás: műszaki átadás –átvétel 07.31. - sikeres próbaüzem- helyreállítási 
munkálatok 

 

   Beruházás ünnepélyes átadása : 2012. augusztus – Becsvölgye Napján 
 

     Abban az időpontban ismert adatok szerint: bejelentett rákötések száma: 130  ingatlan  
     /nyomott rendszeren: 92, gravitációs: 38/ 
     Jelenleg a vállalt bekötési arány, 64% . Nagyságrendben közelítjük a lakosság részéről  
              vállalt arányt. 
     A beruházást követő garancia 36 hónap. 
 

 Járások szervezése elindul: Hatályba lép 2013.01.01. - Magyar Állam részére az 
önkormányzatok részéről vagyonátadással, személyi feltétel biztosításával. 

 

 Közös Önkormányzati Hivatal jogszabályi követelményei ismerté vállnak.  
   

        Kezdődik a megoldás, illetve leendő partnerekkel a kapcsolatfelvétel. 
 

     Tárgyalások kezdeményezése azzal a kifejezett szándékkal, hogy olyan partnert  keresünk, aki 
     a Becsvölgyei Kirendeltség működését támogatja. 
 

    Az iskola állami fenntartására vonatkozóan. Szándéknyilatkozat adása, illetve „tudomásul 
         vétele” 2013. január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át az iskolák mű- 
         ködtetését. Vagyonkezelési szerződés - ingyenes használatba adás, tulajdoni viszony változása 
         nélkül. 

 

     Petőfi úton kátyúzást végeztünk. 
 

     Szennyvízleürítő engedélyezése a szippantott szennyvíz fogadására 
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 Becsvölgye Jövőjéért Egyesület nyertes pályázatai, amely az önkormányzat partnersége 
miatt tudott volna megvalósulni. /Európai Uniós forrásokból/ 

  - Képzés: „Tanuljunk és dolgozzunk helyben” /térségből fogadtunk érdeklődőket/ 
  - Helyi piac 
  - Önkéntes Göcsej /8 Göcsej -i települést összefogó projekt/ 
       Példanélküli a térségünkben, hogy más önkormányzatok ,Bennünket, vagy rajtuk kívül  álló 
       önkormányzatokat bevonjanak különböző projektekbe. 
 

      Néhány eredménytelen pályázat – sok erőfeszítés mellett! 
 

  Sportöltöző felújítására pályázat 
  Óvodafejlesztési pályázat 

 

2013. 
 

Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozik Becsvölgye 2013. február 1. napjával. 
Megállapodás a megalakításról, fenntartásról. 

 2013 évi költségvetés alapvetően eltér az előző évekhez képest: a normatív 
        finanszírozást felváltja a feladatalapú finanszírozás 
 

ÚJ KEZDEMÉNYEZÉSEK ! 
 

 Megújuló energia : Napcella, hálózatra táplált villamos áram, 150 millió Ft bruttó beruházási  
                összeggel. Döntés pályázat benyújtásról, önrész vállalásról. 

   /Egyik nap kiírták a pályázatot, 2 nap múlva bezárták./ 
   Így, ilyen feltételekkel nem lehet versenyezni! A megújuló energia terén ez volt az  első ko-  
            molyabb próbálkozásunk. Azonban feltett szándékunk, hogy folytatni kívánjuk e téren az aktivi- 
            tást. 
 

 Magyarország - Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 – 
támogatási szerződés megkötése. /95% támogatás – 5% önerő/ 

 

 Elnyert támogatás: 22.042.755 Ft, önrész: 1.160.145 Ft összköltség: 23.202.900 Ft 
 

 Közösségi aszaló - Malom Kulcsosház fejlesztés - határon átnyúló partnerség 
 

 Talajterhelési díjról rendeletalkotás! Eredménye: Újabb rákötések ill. talajterhelési díjak 
befizetése. 

 

 Nyertes Leader pályázatok: Túraútvonalak elemeinek kiépítése, Alternatív szociális gazdaság 
létrehozása, működtetése. /Nem valósult meg! Fellebbezés alatt az eljárás!/ 

 

 A beruházás teljes összegének megelőlegezése nehézségekbe ütközött. A  projektötletek jók, 
 ezért egy újabb pályázati kiírásra benyújtjuk. 
 
 Újabb Leader pályázatok benyújtása: 

  

  -   Piaci elárusító mobilpultok készítése – nem nyert! 
  -   IV. Becsvölgyei Fogathajtó Verseny – nyert ! 
 

  Sportöltöző pályázat  – újból eredménytelen 
 

 Kustánszeggel megállapodás óvodafenntartására, miután az iskola állami fenntartásba került, 
az óvoda önkormányzati fenntartásban maradt 

 

 Önkormányzati utakra súlykorlátozó táblák kihelyezése 
 

 200Ft /m3 áron megállapodás kötése erdőkitermelésre, faanyag elszállítása kapcsán. 
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 Közösségi gyümölcsfeldolgozó üzem megvalósítására pályázatba való részvételről döntés 
„Értékőrző hálózat - Térségi Tipikus Termékcsaládok fejlesztése” Partner: Zala Megyei 
Fejlesztési Nonprofit Kft. 

 

 Elkészült településünk Esélyegyenlőségi Terve 
 

 Faluház felújítására pályázat benyújtásáról döntés - lezárták a pályázat benyújtás 
lehetőségét. 

 
2014. 

 

 A Posta jövőbeni működésének a kérdése – Jelenleg mobilposta működik. További lépések a 
visszaállításra. 

       Fix felvételi pont, továbbá a helyi kézbesítés megtartása 
 

 Iskola ügyében KLIK intézményfenntartó felé jelzés - Felső tagozat maradjon továbbra is 
Becsvölgyén! 

 

 Pályázat sportöltöző felújításra 
 

 Pályázat lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására 
 

 HU-HR projekt kivitelezésére Európai Uniós Közbeszerzés lefolytatása 
 

 Pályázat előkészítés az első világháború hőseinek emlékét őrző emlékműre 
 

 7405 számú becsvölgyei szakaszának forgalombiztonsági feladatainak meghatározása  
        /Kislengyeltől az Arany János útig./ 
 

 Fő út, Rózsa út helyreállításra vonatkozóan árajánlatok kérése, szakértői egyeztetés 
lefolytatása, támogatók bevonása - a munkálatok megkezdése „Az ivóvízminőség javítását 
szolgáló” projekt helyreállítási munkálatait követően. 

 

 Gyepmesteri tevékenység újraszervezése. 
 

 „Napelemes” pályázat benyújtása  /jelenleg befogadás alatt áll/ 
 

  Megnevezése: KEOP-2014-4.10.0/N Önkormányzatok és Intézményeik fotovoltaikus 
          rendszerek kialakítása. 
 

 Támogatható tevékenység: 50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti, hálózatra csatlako- 
     zó napelemes rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény részbeni vagy teljes köz- 
     vetlen kielégítése céljából. 

     
 Önkormányzati tulajdonú épületek közül az alábbiakat érinti: Faluház, Polgármesteri Hi-  
 vatal, Óvoda, Iskola. 

      Nettó ajánlati ár a megvalósításra: 16.159.118 Ft 
 

  Elismerések, Díjakról döntéshozatal – méltó átadása 
 

 A település rendezvényei: pályázati forrásból, adományokból, a rendezvény bevételeiből és 
az önkormányzat közművelődésre fordítható forrásaiból valósulnak meg. 

 

 A mi önkormányzatunk azon teleülések közé tartozik, akik nehéz pénzügyi feladatokat oldanak 
meg, elsősorban a működés fenntartásáért, majd a fejlesztések megvalósításért. 
A lakosság elvárja az optimális közszolgáltatásokat, település fenntartást, fejlesztéseket. Miután a 
Képviselőtestületünk ezt mindig szem előtt tartotta, ennek megfelelően irányítottuk a ránk bízott 
feladatokat és ennek értelmében hoztuk meg döntéseinket. 
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     A fejlesztési irányokat mindig befolyásolták, hogy mi volt az, amire pályázati forrást és partnert 
tudtunk találni, ezért nem mindig a legsürgetőbb feladatokra állt rendelkezésre pénz, amely némileg 
„fars” képet mutat a Képviselő testület fejlesztési szándékairól. 
Hazai forrás, szinte „nem is létezik”, így az Európai Uniós forrásokat kell megcélozni, amelyekért óriási 
a verseny. A falvak pedig elég nagy verseny hátránnyal rajtolnak. 
Egy – egy projekt időtartama a tapasztalatok értelmében elég hosszúra nyúlik. 
Pl. Szennyvízberuházás: 2009-2012, Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Projekt: 2011-2014, 
KEOP ”Ivóvíz„ beruházás: 2010-2014 
Hisszük azt, hogy minden fejlődés magával hoz, vagy vonz egy újabb fejlődést és ezt a lehetőséget 
mindig is nyújtani kívántuk településünknek. Becsvölgye értékeihez oly módon nyúltunk hogy azok ne 
menjenek tönkre és a jövőnk biztosítva legyen. A település vagyona, - legyen bármely nehéz gazdasági 
élet -elmondható, hogy nem csökkent, hanem növekedett. 
Ezúton köszönjük meg a lakosság bizalmát, támogatását a 2010-2014-es ciklus zárásaként.  
 

Képviselők :     Bicsák Richárd 
         Kovács Roland  
              Tóth Balázs 
Alpolgármester:     Szanati István 
Polgármester:        Magai Ágota 
 
Becsvölgye 2014.09.22. 
 
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy  

 
A FOLYTATÁST  MEGHATÁROZZÁK, AZOK AZ ELŐZMÉNYEK, AMELYEK AZ ELŐZŐ 

ÉVEKET JELLEMEZTÉK! 
 

Cél, hogy „élhető” környezetet teremtsünk az itt élőknek, vonzó legyen az itt letelepülni vágyóknak. 
 

Nem mondhatunk le a további fejlődésről, fejlesztésről, mert ha előrelépés nem történik, stagnálásra 
vagy visszafejlődésre van ítélve a falunk. 
 

Az alábbi feladatokra kell koncentrálni, azzal a bizonysággal, hogy mindegyik kitűzött cél nem 
valósulhat meg rövid időtávon, azonban ezek a területek, amelyekre pénzt, összefogást kell teremteni. 
 

Fejlesztési Prioritások: 
 

1. Helyi infrastruktúra fejlesztése. Megújuló energiaforrások elterjesztése. 
 

 A környezet védelme: szennyvízhálózatra csatlakozás, szippantás legyen teljes körű. 
 

 Egészséges arzénmentes ivóvíz biztosítása több településsel együttműködve 
. 

 Ivóvíz hálózat bővítés Gyöpi hegyen - engedélyes tervek megvannak 
 

 Ivóvíz hálózat bővítése Vörösszeg-i hegy - tervezés elindítása 
 

 Magyarország – Horvátország  IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 
 

 Közösségi Aszaló működtetése - Bemutató Hely funkcióval 
 

 Malom átalakítás: a Búza útja a Kenyérig. Bemutató Hely- Kiállítás 
 

 Belterületi utak, járdák helyreállítása. Nevesítve első körben: Fő u. , Új u. Petőfi u . 
felújításból kimaradó szakasza 

 

 Mezőgazdasági utak fokozatos helyreállítása 
 

 Árkok –vízelvezető rendszerek kitisztításának folytatása /közösségi és magánterületen/. 
Patakok medreinek, partoldalainak tisztítása 
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 Árkok –vízelvezető rendszerek kitisztításának folytatása /közösségi és magánterületen/. 
Patakok medreinek, partoldalainak tisztítása 

 

 Településközpontokban zárt csapadékvíz elvezetés megoldása. 
 

 Geotermális energia, illetve egyéb megújuló energiaforrás hasznosítása 
 

 Benyújtott „napelemes pályázat” hiánypótlására felkészülés, eljárás lefolytatása – 
Megnevezése: KEOP-2014-4.10.0/ N Önkormányzatok és Intézményeik fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása 

 

 Temetők körüli parkolók kialakítása, megfelelő közvilágítással 
 

 Közvilágítás korszerűsítése az energiahatékonyság jegyében 
 

 Parkok, játszóterek kialakítása, építése pályázati forrással, lakossági összefogással. Virágos 
település kép kialakítása. 

 

 Túraútvonalak kijelölése, továbbá asztalok, padok kilátó, esőbeálló, kemence és 
bográcsozó hely kialakítása a megálló helyeken, a meglévő terveknek megfelelően – 
Turizmus fejlesztése 

 

2. A település népességmegtartó erejének növelése, életminőség javítása, közösségfejlesztés, gyer- 
    mekek védelme, fiatalok fokozatos bevonása a közéletbe 
 

 A telekkialakítás meglévő tervei birtokában a tényleges kialakítás elindítása /Virágos u./- 
Beruházó partner keresése 

 

 Intézményeink megerősítése, hogy helyben tudjunk biztosítani minél több szolgáltatást - 
szervezeti, személyi, épületi és tárgyi feltételek tekintetében 

 

 Épületek rekonstrukciója: Polgármesteri Hivatal, Gondozási Központ, Iskola, Óvoda, 
Egészségház, Faluház /Kustánszeggel közös: Óvoda, Egészségház, tehát közös szándék 
szükséges!/ 

 

 Iskola átszervezésének továbbvitele a megkezdett úton - Átszervezés adminisztrációs 
kezdete: 2015 február. 

 

     A FELSŐ TAGOZAT MARDJON MEG BECSVÖLGYÉN! 
 

 Szociálisan segítségre szoruló lakosok felkarolása. 
 

 A település hagyományos rendezvényeinek erősítése, közösségfejlesztés 
 

 A település rendbetételéhez új eszközök kisgépek beszerzése. 
 

 Polgárőrség újraszervezése, amelyhez 6-8 elkötelezett településvédő személy szükséges. 
 

3. Humán erőforrás fejlesztése, foglalkoztatás elősegítése - vállalkozásokkal való  
    partnerség erősítése - képzések szervezése.  
 

 A közfoglalkoztatás lehetőségeinek jobb kihasználása 
 

 Helyben szervezett képzések megszervezése a már kialakult módon, majd a helyben 
foglalkoztatás feltételeinek megteremtése. Alternatív szociális gazdaság megszervezése a 
meglévő terveknek megfelelően: növénytermesztés, állattartás, gyümölcsös telepítése, 
gyümölcsfeldolgozás: aszalás 

 

 A felsőoktatásban tanulók támogatása ösztöndíj formájában, amely több mint tíz éve zajlik 
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4. Helyi mezőgazdaság - helyi termékek hagyományainak megőrzése, táji értékek  
    megőrzése. 
 

 Helyi piac megépítése a meglévő terveknek megfelelően, új pályázat lehetősséggel – 
működtetése - a helyi termelés ösztönzése – alternatív jövedelemtermelés elősegítése 

 
5. A lakosság információhoz juttatása, a lakosság helyzetbe hozása- partnerség 
 

 A Becsvölgyei Hírek újbóli havonkénti megjelenése, ahol a lakosok osszák meg a 
helyiekkel véleményüket, ötleteiket, az együttélés szabályaira vonatkozó felhívásaikat. 

 

 Működő honlapunk legyen! 
 

 Az Állampolgári részvétel erősítése a közös ügyeink vitelében, hiszen az önkormányzat 
maga a település lakosainak egésze! 

 

A 2014-2019-es ciklus kiemelt feladata: 
 
A fiatalok generációjának felkészítése a település ügyeinek továbbvitelére. Itt élnek köztünk, azok 
a fiatalok, akiknek át kell adnunk ezt a feladatot, nekik pedig erre fel kell készülni és átvenni 
mindezt. 
 

Tóth Balázsnak ezúton köszönöm meg két ciklusban, 8 éven át végzett képviselői munkáját. 
Tevékenységét tudással, jó szándékkal, sikerorientáltan végezte. 
További munkájához sok sikert, életére sok boldogságot kívánok! 
 

A továbbvitelre felkészül: Bicsák Richárd, Kovács Roland , Szanati István, Magai Ágota 
Továbbá felkészülnek mindazok, akik ezeknek az embereknek a szándékaival egyetértenek és 
tudásukkal, munkájukkal támogatni kívánják! 
 

Tisztelettel:  
Magai Ágota polgármester jelölt 

 
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 
 

Helyi Választási Bizottság 
Becsvölgye 
 

15./2014. számú / H A T Á R O Z A T 
 

A Választási Bizottság a 2014. október 12-én tartandó helyi polgármester és képviselő választásra a 
polgármesteri szavazólapra 
 

a./ a jelöltek sorrendjét az alábbiak szerint sorsolta ki: 
 

 1.  MAGAI ÁGOTA ÉVA  független jelölt 
 

 2. KOVÁCS GYULÁNÉ  független jelölt 
 

A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs. 
 

I N D O K O L Á S 
 

A Választási Bizottság a 2014. október 12-én tartandó helyi polgármester és képviselő választásra a 
polgármesteri szavazólapra a jelöltek sorrendjét a rendelkező részben foglaltak szerint kisorsolta. 
 

A sorsolásra a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Tv. 160.§-a alapján került sor. 
A fellebbezési jog kizárása a fenti tv. 221.§-a (2) bekezdésén alapul. 
 

Becsvölgye, 2014. szeptember 8.         Pais Lajosné 
            helyi választási bizottság elnöke 
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Helyi Választási Bizottság 
Becsvölgye 
 

16./2014. számú / H A T Á R O Z A T 
 

A Választási Bizottság a 2014. október 12-én tartandó helyi polgármester és képviselő választásra az 
egyéni listás szavazólapra 
 

b./ az egyéni listás jelöltek sorrendjét az alábbiak szerint sorsolta ki: 
 

 1. Héder József    független jelölt 
 2. Pálfi Tibor     független jelölt 
 3. Szanati István    független jelölt 
 4. Mileji László    független jelölt 
 5. Kovács Roland    független jelölt 
 6. Szabó-Éder Szabina   független jelölt 
 7. Kardos Tibor Ádám   független jelölt 
 8. Bicsák Richárd    független jelölt 
 9. Kocsis Zsuzsanna   független jelölt 
 10. Pais Lászlóné    független jelölt 
 11. Baksa Ferencné    független jelölt 
 12. Kovács Gyuláné    független jelölt 
 

A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs. 
 

I N D O K O L Á S 
 
A Választási Bizottság a 2014. október 12-én tartandó helyi polgármester és képviselő választásra a 
polgármesteri szavazólapra a jelöltek sorrendjét a rendelkező részben foglaltak szerint kisorsolta. 
 

A sorsolásra a 2013. évi XXXVI. Tv. 160.§-a alapján került sor. 
A fellebbezési jog kizárása a fenti tv. 221.§-a (2) bekezdésén alapul. 
 
 
Becsvölgye, 2014. szeptember 8.         Pais Lajosné 
            helyi választási bizottság elnöke 

 
 

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

 
HASZNÁLTRUHA-GYŰJTŐKONTÉNER  
 

 A lengyelországi székhelyű Wtórpol Társaság 1992-es alakulása óta Európában vezető szerepet 
tölt be a hulladék újrafeldolgozásában, különös tekintettel a használt ruhanemű gyűjtésére és 
feldolgozására. A „Tőlünk Nektek” Alapítványon keresztül (lásd: www.ecotextil.pl.), több nemzetközi 
karitatív szervezettel együttműködve, segíti a rászorulókat. 
 
Becsvölgyén a gyűjtőkonténer a Faluháznál került elhelyezésre. 
 
A gyűjtőkonténeren is feltüntetett tájékoztató szerint, arra kérnénk a lakosságot, hogy a feleslegessé 
vált, tisztára mosott és becsomagolt – textíliát, ruhaneműt, lábbelit, játékot, helyezzék el ebbe a 
gyűjtőkonténerbe. 
 
A gyűjtőkonténerek ürítését kéthetente túraszerűen végzik. 
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BECSVÖLGYE NAPJA 2014 - BECSVÖLGYEIEK IV. TALÁLKOZÓJA 

V.BECSVÖLGYEI FOGATHAJTÓ VERSENY 
 

(Polgármesteri Köszöntő részlet) 
 

„Márai Sándor gondolata volt az első, amely az Önök köszöntéséhez eszembe jutott. 
„A világon mindig az a legszebb, ahol valamikor otthon voltunk.” 
Mi Becsvölgyén voltunk és vagyunk otthon. 
Falunk sokféle arcát őrizzük emlékeinkben, az itt kapott útravalóval gazdálkodunk mindennapjainkban. 
Gyerekként, fiatal felnőttként, idős emberként más és más arcát mutatja nekünk, akkor is, ha soha sem 
költöztünk el. Ma is itt éljük a mindennapjainkat. 
Az idei évben IV. alkalommal szervezzük meg a Találkozót, amelyet az itt élők és az elszármazottak 
ünnepének szánunk. Olyan, a hétköznapokat megszakító kikapcsolódásnak, mely rendhagyó módon 
kiemel Bennünket a megszokottból, alkalmat teremt közös múltunk, identitásunk megélésére. 
Kívánom, hogy a Találkozó erősítse meg a Becsvölgyeiek együvé tartozásának érzését, és ez az érzés 
táplálja majd településünk jövőjébe vetett hitünket és személyes életünket. 
Amikor kimondjuk, vagy azt halljuk ”haza”. 
Mi jut eszünkbe? Az országunk, Magyarország, annak térképe, határai, a himnuszunk, büszkeségeink. 
Ugyanakkor, szinte ugyanabban a pillanatban a szűkebb hazánk, az otthonunk, a szülőfalunk, Házunk- 
és Hazánk! 
Márai Sándor szavaival szólva: 
„A haza nemcsak föld és hegy, halott hősök, anyanyelv, őseink csontja a temetőben, kenyér és táj, nem. 
A haza Te vagy szőröstül -bőröstül, testi-lelki mivoltodban, ő szült, ő temet el, őt éled és fejezed ki, 
mind a nyomorult, nagyszerű, lángoló és unalmas pillanatokban, melyek összessége életed alkotja. 
És életed a haza életének egy pillanata is” 
Hozzáteszem, az ünnepi alkalom miatt is, hogy életünk Becsvölgye életének egy pillanata is. 
Isten hozta Mindnyájukat! Büszkék vagyunk, hogy közénk tartoznak! Büszkék lehetünk, hogy 
összetartozunk!” 
 

 
 

38/2014.(VIII.18.) számú határozat: 
Becsvölgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

„Becsvölgye Díszpolgára” kitüntető címet adományoz, Dr. Pais István filozófus részére, munkássága 
elismeréseként és Becsvölgyéhez, Göcsejhez való "hűségéért". 
 

„Becsvölgyéért” Díjat adományoz Szanati Istvánnak, aki támogatásával hozzájárult a település jobb 
életminőségéhez, fejlődéséhez. 
 

„Az Év Becsvölgyei Diákja” Díjat adományoz Pais Jankának példaértékű tanulmányi, sport, néptánc és 
színjátszó tevékenységéért. Továbbá mesemondó és rajzversenyen való szereplésért. 
 

„Az Év Becsvölgyei  Diákja” Díjat adományoz Tánczos Kristófnak kiemelkedő kulturális 
tevékenységéért, néptánc, színjátszás és rajzversenyeken való eredményes szereplésért. 
 

„Becsvölgye Sportjáét” Díjat adományoz Simon Tibor részére, több évtizedes aktív labdarúgás 
szervezésért, sportszeretetéért. 
 

„Becsvölgye Kultúrájáért, Közösségéért” Díjat adományoz Kiss - Molnár István részére. 
12 éve van jelen falunk kulturális életében, azóta oktatja néptáncra a gyermekeket. 8 éve a helyi Cserta 
Táncegyüttes művészeti vezetője. Munkájának köszönhetően a néptánccsoport jelen van a település 
rendezvényein, és jó hírét viszik falunknak a térségben is. 
 

Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak! 



 

A Becsvölgyeiek IV. Találkozóját támogatták az elszármazottak, amelyért ezúton is köszönetet 
mondok. 
 

Támogatók: 
 

Farkas Gyöngyi Dr. 
Móriczné Dr. Fincza Ilona 

Harmath Tiborné - Geráth Éva 

Takó József és Geráth Mária 

Kiss Lászlóné - Tóth Irén 

Gerdán Lászlóné 

Pais Éva 

Pais János ( Izmos ) 

Vörös Ferenc / Budapest / 
Bán László /Badacsonyörs / 
Dr. Pais István / Budapest / 
Az ebédhez bort hozott: Bán Miklós Jenő 
 

 Az V. Becsvölgyei Fogathajtó Versenyt rendeztük meg az idei évben, amely sok tekintetben 
rangos esemény. Önmagában az, hogy az ötödik év már egy jubileumi szám. Dicséri azt a folyamatot, 
amelyet elindítottunk a helyi fogathajtók segítségével. Ez idő alatt egy kicsit gyakorlottabbá váltunk a 
szervezésben és kiderült az is, hogy sokakat vonz ez az igazán látványos, csodálatos sport. 
Az ötödik év azt is hozta magával, hogy immár pontszerző pályának van minősítve a fogathajtó pályánk, 
mely szerint hivatalos fogathajtó pálya van Becsvölgyén. Ez azt is jelenti, hogy a jövőben maga a terep, 
a környezet még nagyobb odafigyelést igényel. 
 
 Ezúton mondok köszönetet Pais Béla és Molnár István helyi fogathajtó párosnak, akik 
településünkön ismertté tették a fogathajtást. 
Tisztelettel mondok köszönetet az 5 évvel ezelőtti kezdeményezésért és a folyamatos, kitartó 
szervezésért, támogatók megtalálásáért és támogatás gyűjtésért. 
Köszönet az általatok megismert fogathajtók barátságáért. 
 
Támogatói: 
 
Bán Jánosné   Becsvölgye    Péter Imre mérnöktanár  Zalaegerszeg 
Geráth Csaba   Becsvölgye    Scheiber Béla   Nagylengyel 
Simon Tibor   Csonkahegyhát   Paisné Molnár Barbara Becsvölgye  
CNC Zala     Becsvölgye    Fülöp ABC   Becsvölgye 
Rózsás Gyula   Becsvölgye    Gáspár Dániel   Becsvölgye 
Pais László   Becsvölgye    Szalay Kertészet  Nova 
Bicsák József   Becsvölgye    Pais Bt.    Becsvölgye 
Bodó János   Kustánszeg   TÓKA Vendégház  Zalaegerszeg 
Mileji László    Becsvölgye    Táncos Károlyné  Becsvölgye 
Bán László   Becsvölgye    Császár Ferenc          Becsvölgye 
Tóth Balázs   Becsvölgye    Zala Megyei Rendőrkapítányság 
Nérel Tamás   Becsvölgye 
 
 

Tisztelettel mondok köszönetet a falu lakosságának, hogy a találkozón részt vettek, a haza 
érkezőket fogadták, támogatásukkal, munkájukkal segítették a rendezvény sikeres megvalósítását. 
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2 darab fűrészporos kályha,  
betéttel együtt eladó 

 
 

Telefon: 06/30-2545-377 
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"Élmények a világ közepén" - III. Színjátszó és Képzőművészeti Tábor Becsvölgyén 
 

Szerző: Szűcs Anikó /Kultúrprojekt.hu 
Interjú a szakmai vezetővel, Börcsök Enikővel 
 

Előadás címe: A gyevi bíró 
Szereplők: Becsvölgyei gyerekek 
Rendezte: Börcsök Enikő Jászai Mari-díjas színésznő 
Díszlet: Tóth József festőművész 
Időpont: 2014. július 18.  
 

Részletek a cikkből: 
 

 "Nagyszerű például 
azért, mert a gyerekek 
minden nyáron készülnek 
egy színdarabbal, amit utolsó 
este mutatnak be a 
falubelieknek. Ezt úgy kell 
elképzelni, hogy a premier 
estéjén összegyűlnek a 
szülők, a rokonok, az 
ismerősök, a szomszédok és 
a környékbeliek, hogy 
megtekintsék a várva várt 
előadást.  
 
 Az első évben a János 
vitézt vitte színre a lelkes 
csapat, tavaly a Ludas Matyival lepték meg a népes publikumot, idén pedig a Mátyás király-mesék 
egyikét dolgozták fel. A tábor egyik célja, hogy a gyerkőcök létrehozzanak egy komplett színházi 
produkciót, de ennél sokkal többről szól az együtt eltöltött tizenkét nap.  
A júliusi színházi bemutató az egész falu életét felpezsdíti, mert az itt lakók örömmel fognak össze a 
nemes ügy érdekében. Nem csoda, hiszen ez a tábor egyszerre közösségépítő és személyiségformáló, 
ahol a lurkók kiélhetik a kreativitásukat, az alkotókedvüket, a szereplési vágyukat, arról nem beszélve, 
hogy megtanítják őket egy közös célért dolgozni.  
A délutáni forróságban a csapat tart még egy utolsó utáni próbát, azután előkerülnek a jelmezek, és 
megkezdődik a visszaszámlálás. Közben szép lassan megtelik a nézőtér a Faluház udvarán. A júliusi 
alkonyat hangulatos háttérképpel szolgál: amikor a nap nyugovóra tér, felgördül a képzeletbeli függöny, 
és kezdetét veszi a varázslat: a színház csodája.  
 Ezen az estén mindannyian a világ közepén érezzük magunkat ebben a kis zalai faluban..." 
 
Az Önkormányzati Tudósítót ajánlom szíves figyelmükbe       

Magai Ágota 
                    polgármester 
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IX. GÖCSEJ SZÜRETI FESZTIVÁL—2014. OKTÓBER 4. (Szombat) 

 

ŐSZI ÍZEK – SZÜRETI FINOMSÁGOK 
FELHÍVÁS! 

 

DIÓS-ALMÁS-GESZTENYÉS-SZILVÁS –SZŐLŐS  
SÜTEMÉNYEK-POGÁCSÁK-KALÁCSOK 

BEMUTATÓJA KÓSTOLÓJA! 
 

Ismerjük meg egymás receptjeit, mutassuk meg mit tudunk elkészíteni az ősz 
ízvilágából! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Bemutató 
kezdete: 16.00 óra 

/A bemutató előtt érkezzen meg a „produkció”/ 
 
Helye: Faluház - körterem 
 
A kóstoló vendégek véleménye alapján kerülnek ki a díjazottak! 
 
Mindenkit jutalmazunk, akik az őszi finomságokkal gazdagítják a rendezvényen 
részt vevők hangulatát! 
 

Süssük meg!  Kóstoljuk meg!  Tanuljuk meg egymástól! 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Felhívást közzé teszi: Becsvölgyei Nők Társasága 
 
 
 
 



 

Becsvölgyei Hírek— a Becsvölgye Önkormányzat és a Teleház lapja 
Szerkesztette: Baksa Ferencné 

Kiadásért felelős: Magai Ágota polgármester 
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TÖKLÁMPÁS BEMUTATÓ 
FIGYELEM, FIGYELEM!!! 

 
OTTHON KÉSZÍTETT TÖKLÁMPÁSOKAT A SZÜRETRE! 

 
Október 4-én, szombaton TÖKLÁMPÁS BEMUTATÓT rendezünk. 

 

A bemutató szabályai: 
 

A tök legyen szép, érett, formás és könnyen vájható. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

A töklámpások 
felállítása 9 órától folyamatosan történik a Faluház előtti téren 

 

A díjak pedig a szüretre meglesznek, amik persze tök jók lesznek!  
Mindenki, aki részt vesz a bemutatón ajándékba részesül! 

 
 
 

Eredményes Rajzpályázatról! 
 

 Május elején Erzsi néni az egyik rajzórán felhívta figyelmünket, hogy a Zala Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara „Mi leszek, ha nagy leszek” címmel rajzpályázatot hirdetett. 
 Azonnal eldöntöttem, hogy én is részt veszek a pályázaton. Mivel szeretek otthon barkácsolni, egy 
asztalosműhelyre gondoltam. Nem rajzoltam, hanem 3D-ben készítettem el a kis műhelyt. Örömmel 
vittem Erzsi néninek a művemet. 
Az iskolából rajtam kívül még nyolc gyermek készített pályamunkát. 
  

 Munkáinknak meg lett az eredménye, hiszen négyen díjazottak lettünk. 
 

1. helyezett: Gyenese Dorina 
2. helyezett: Horváth Márk 
3.   helyezett: Király Bertilla 
 

Különdíj:     Császár Ferenc 

 Császár Ferenc 
8. osztály 

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://lassus.freeblog.hu/files/halloween-pumpkin.jpg&imgrefurl=http://lassus.freeblog.hu/archives/2006/10/29/Mindenszentek__Halloween/&usg=__0WEcWAT-o9qwRAPcbI92VPGMpV0=&h=191&w=209&sz=35&hl=hu&start=56&zoom=1&tbnid=CaHzQ6f

