Becsvölgye Önkormányzat és a Teleház lapja
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Önkormányzati Tudósító

Önkormányzati tudósító:

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Közös önkormányzati hivatal
LÉTREHOZÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ
Sportöltöző felújítása - Pályázat
Kommunális hulladék
Becsvölgye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének döntése
Gallyazási felhívás
értelmében 2015. 01. 01. hatállyal Becsvölgye Önkormányzata a
Teskándi székhelyű közös önkormányzati hivatalhoz csatlakozott.
Falugazdász ügyfélfogadása
Szegi Suli hírei
Becsvölgyei Községi Önkormányzat Képviselőtestülete:
Farsang





Polgármester:

Ping-pong verseny
Sport

Kovács Gyuláné
Telefon: 06-30/597-0572, 06-92/563-015
Email: polgarmester.becsvolgye@gmail.com

A polgármester tisztségét tiszteletdíjasként látja el.

Fogadónapja: Minden héten szerdán 9,00 —12,00 óráig
Alpolgármester:

Szanati István
Telefon: 06-30/901-4694
Email :szancso999.@freemail.hu
Képviselők:

Baksa Ferencné
Telefon: 06-30/547-5306
E-mail: becsvolgye.th@gylcomp.hu

Bicsák Richárd

Mileji László

Telefon: 06-30/417-4685
E-mail: bicsak.richard@gkz.bgf.hu

Telefon: 06-30/947-2512
E-mail: milejilaszlo48@gmail.com

Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal
8991 Teskánd, Rákóczi ut 3.
Jegyző:
Fazekas István
Telefon: 06-30/641-0323
Email: istvan.fazekas@teskand.hu
A jegyző ügyfélfogadási ideje Becsvölgyén: minden szerdán és pénteken: 9.00 - 12.00 óráig
Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal
Becsvölgyei Kirendeltség
8985 Becsvölgye, Kopácsai ut 53.
Telefon: 06-92/563-015, 06-30/549-6204
Email: becsvolgye1@gmail.com
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A becsvölgyei kirendeltség dolgozói:
Bán Györgyné pénzügyi ügyintéző
Mánfai Lajosné anyakönyvi, igazgatási ügyintéző
Némethné Vörös Tímea adóügyi ügyintéző
Ügyfélfogadási idő 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
Települési ügysegéd ügyfélfogadási rendje:
Minden szerda 13.00-tól 16.00-ig
Települési ügysegéd: Baksa Nóra
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BECSVÖLGYE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT NYERTES PÁLYÁZATA
SPORTÖLTÖZŐ FELÚJÍTÁSA
2014. februárjában beadott pályázat, mely decemberben lett eredményes.
Támogatás összege: 8.786.804 Ft
Önerő összege:
2.196.701 Ft
A beruházás összköltsége: 10.983.505 Ft.
Igényel támogatás felhasználási célja:
(Pályázatból idézve:)
„A sportlétesítményeken belül a sportöltöző részleges felújítása a pályázati cél. A hetvenes évek
elején épült az épület a lakosság összefogásának köszönhetően, amely azóta a karbantartások ellenére is,
szinte minden pontján felújításra szorul. Amennyiben rövid időn belül nem történik meg a helyreállítása,
balesetveszélyes volta miatt, kérdéses a további használata is.
A felújítást követően a szigetelés, tetőcsere, nyílászárók cseréje révén jelentős
energiahatékonyságot remélünk a felújítástól. A zuhanyzók csövei és a csempék állapota a higiénés
határon van.
A Becsvölgyei Sportegyesület olyan működő civil szervezet, amelyet a sport szeretete hozott létre, és
tart életben. A legnagyobb támogatója az egyesületnek a sportlétesítmény tulajdonosa, az önkormányzat.
A labdarúgó csapat a megyei III. osztály északi csoportjában játszik. A mérkőzések során az
öltözőnkben megfordulnak a zalai csapatok jelentős mezőnyeinek játékosai, akiket ilyen körülmények
között méltatlan fogadni.
A feladatellátás háttérlétesítménye minőségi változást fog jelenteni, amely a működtetés költségére
is pozitívan fog hatni. Több település kiszolgálására válik alkalmassá a létesítmény, különböző térségi
sportesemények révén.
Az egykor működő kézilabda csapat újraszervezése is terveink között szerepel, amennyiben a
megfelelő szakembert és érdeklődőt is találunk. A kézilabdasporthoz a megfelelő pálya rendelkezésre
áll, tehát több sportág is aktív műveléssel jelen lenne a településünk életében.
Célunk, hogy az építészeti akadálymentesítés is megvalósuljon.”
A munkálatok hamarosan elkezdődnek!
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KOMMUNÁLIS HULLADÉK: (páros szerda) szemétszállítás napja
Ünnep és pihenőnapokon a szállítás megtörténik, azonban a szállítás konkrét időpontja a megszokottól
Február 4.

Február 18.

Március 4.

Március 18.

Április 1.

Április 15.

Április 29.
Július 22.
Október 14.

Május 13.
Augusztus 5.
Október 28.

Május 27.
Augusztus 19.
November 11.

Június 10.
Szeptember 2.
November 25.

Június 24.
Szeptember 16.
December 9.

Július 8.
Szeptember 30
December 23.

eltérő lehet, ezért az edényeket mindenhol reggel 6 óráig ki kell helyezni az ingatlan elé.
Házhoz menő műanyag és fém csomagolóanyag gyűjtése sárga zsákban: (páratlan hónap első kedd)

Március 3.

Május 5.

Július 7.

Szeptember 1.

November 3.
Házhoz menő

papírgyűjtés kék szákban: (páros hónap első kedd)

Február 3.

Április 7.

Július 7.

Június 2.

Augusztus 4.

Október 6.

December 1.

A
zsákokat reggel 6 óráig ki kell helyezni az ingatlan elé. A kiosztott szákok mellett egyéb, átlátszó, saját
zsákot is lehet használni. A rendeltetéstől eltérő anyagokat tartalmazó, illetve nem a gyűjtési napokon
kihelyezett zsákok nem kerülnek elszállításra.
Szelektív gyűjtőszigetek ürítése:
A gyűjtőszigeten elhelyezett 2,5 m3-es konténerek ürítése telítődés alapján történik!
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VILLKÁSZ

GALLYAZÁSI FELHÍVÁS!

Kérjük a tisztelt ingatlantulajdonosokat, - kezelőket és - használókat, hogy ingatlanjaikon
gondoskodjanak az áthaladó elektromos légvezetékek biztonsági övezetén belül található növényzet
eltávolításáról.!
Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a villamosművek, valamint a termelői, magán– és
közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I.22.) NGM rendelet 10. §. (1) bek. f,g)
pontja szerint erősáramú föld feletti vezeték biztonsági övezetében csak olyan gyümölcs– vagy egyéb fa
telepíthető, illetve akkor hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában fa vagy növényzet esetében
1-35 kV névleges feszültség között 4 m magasságot nem haladja meg, nyomvonal és oszlopok járművel
történő megközelítését nem akadályozza. A villamosmű biztonsági övezetének fenntartása
mindannyiunk közös érdeke. A biztonsági övezeten belüli növényzet közvetlen baleset– és
életveszélyt idézhet elő.
Kérjük Önöket a további együttműködésre, hogy tovább tudjuk csökkenteni az üzemzavarok és
zavartatások számát, a minél jobb villamos ellátásért. A vegetációs időt kihasználva kérjük a biztonsági
övezet környezetében lévő fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosai (kezelői) rendszeresen távolítsák el,
ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határát elérik.
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Ha Ön ingatlantulajdonos (bérlő, kezelő) a gallyazási, fakivágási, nyiladéktisztítási kötelezettségének
nem tesz eleget, akkor a VET 124. 9) pontjában felhatalmazás alapján az elosztói engedélyes „a közcélú
hálózat mentén lévő, a biztonsági övezetet sértő növényzetet eltávolíthatja”.
Cégünknek az E-ON Zrt-vel kötött szerződése alapján az a feladata, hogy a jogszabály előírását sértő
növényzet gallyazásával, szükség esetén eltávolításával megszüntesse a jogellenes állapotot, a
kialakult baleset– és életveszélyt.
Kérjük Önt arra, hogy ebben legyen a segítségünkre és a veszélyhelyzet megszüntetésében a
munkaterület biztosításával működjön közre, amennyiben azt magatartásával megakadályozza, akkor
ennek minden következménye Önt fogja terhelni.
Szakemberünk elérhetősége: Kovács Tamás (06-30/238-8055)
Előre is köszönjük együttműködését.

Tisztelettel:

Geosits Tibor
Ügyvezető
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FALUGAZDÁSZ ÜGYFÉLFOGADÁSA
Falugazdász: Zsédely Attila—Telefon: 70/490-6204
Minden hét kedd:

Becsvölgye - Faluház

10.00 - 12.00 óra

Szegi Suli Hírei
Alsó tagozat
A gyerekek helyes fogápolással kapcsolatos ismereteik bővítése céljából a DM
országos rajzpályázatot hirdetett az általános iskolák első osztályainak részére. A
pályázatra 13.600 tanuló rajzai érkezett, amelyből a Gárdonyi Géza és Szegi Suli
Általános Iskola első osztály kapta az első díjat. A fődíj átadására, és egész napos
fogászati szűrésre 2014. október 22-én került sor Csonkahegyháton.
Méhek a vonaton, című rajzpályázaton Nérel Hédi 1. o tanuló 1. helyezést, Pais Janka 4. o. tanuló 2.
helyezést ért el.
Novemberben az alsó tagozaton mindig a mesélésé, és az éneklésé a főszerep. Házi elődöntőket
követően a Tiszán innen - Dunán túl országos népdaléneklési minősítő verseny területi fordulóján
iskolánkat szóló kategóriában Egyed Benjamin 1. o. és Gáspár Cintia 2. o. tanuló képviselte. A
zalaegerszegi József Attila Városi Könyvtár szervezésében rendezett város és városkörnyéki mesemondó
versenyen Horváth Cintia 1. o., Gáspár Cintia 2. o. Pais Janka 4. o. tanuló vett részt.
Pacsára az Advent fényei elnevezésű rajzpályázatra minden évben több alkotással nevezünk, amelyek
közül idén Bán Liliána 1. o. tanuló 3. helyezést ért el.
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Mikulásfalván Mikulás egy napja elnevezésű versenyen a Kustánszegi tagintézményből a negyedik
osztályosok egy video üzenettel második helyezést értek el.
Becsvölgyén, a falukarácsonyra sok alsó tagozatos tanuló lelkesen készült verssel, dallal és
pásztorjátékkal. Szívesen fogyasztották a szaloncukrot, süteményt és a teát, valamint nagy tetszést
aratott a gyerekek körében a karácsonyfán a csillagszórók meggyújtása.
Kati tanító néni

Itt a farsang, áll a bál, vár minket a mulatság!
Kicsi és nagy, idős és fiatal jelmezbe bújjon és vegyen részt a
Macskura Bálon!

2015. február 17. (kedd)
BECSVÖLGYE - FALUHÁZ
Gyermekeknek 18 órától jelmezes felvonulás!
Minden kis macskura jutalomban részesül!
A farsanghoz fűződő szokások egyike a fánksütés.
18 órakor FÁNKSZÉPSÉGVERSENY!
Várjuk azokat a lányokat, asszonyokat, akik kedvet éreznek a
megmérettetésre, hogy nagyobb közönség előtt is bemutassák
alkotásaikat.

20 órától sok szeretettel várjuk a felnőtt macskurákat!
A jó hangulatról Molnár András gondoskodik!
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F E L H Í V Á S!
2015. FEBRUÁR 18-ÁN (SZERDA) PING-PONG
VERSENY VESZI KEZDETÉT A FALUHÁZBAN
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Baksa Ferencné—Faluház
Tel: 06-30/547-5306; 06-30/549-6202
E-mail: becsvolgye.th@gylcomp.hu

Becsvölgye Sportegyesület
Cím: 8985 Becsvölgye Kopácsai út 53.
Adószám: 19956459-1-20
Tel.: 06-30/549-6202
Honlap: www.becsvolgyese.hu

Becsvölgye Sportegyesület elnöke:
Horváth Tamás

Elnökségi tagok:

Baksa Ferencné, Bicsák Zsolt, Gehér Róbert, Geráth László, Héder
Zsolt, Horváth Béla,
Kiss Tibor, Tóth Balázs

Átigazolási időszak:
2015. január 26 - 2015. február 23-ig!
2014-2015. évi tavaszi kezdés időpontja:
Megyei III. Osztály Északi Csoport - Becsvölgye: 2015. március 22.

Becsvölgyei Hírek— a Becsvölgye Önkormányzat és a Teleház lapja
Szerkesztette: Baksa Ferencné
Kiadásért felelős: Kovács Gyuláné polgármester
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