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ÖNKORMÁNYZATI TUDÓSÍTÓ 
 

Tisztelt Becsvölgyei Lakosok! 
 

 

Az Önkormányzat a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft., a 

Zala-Depo Kft. közreműködésével  
 

LOMTALANÍTÁSI  
akciót szervez, melynek időpontja 

 

2016. június 8. (szerda)  
 

 

Az akció keretében kizárólag a nagy darabos lomok kerülnek elszállításra. 

 

A Zalai Közszolgáltató Kft. a településen szervezett lomtalanítási akció keretében elszállít minden olyan hulladé-

kot, feleslegessé vált holmit, ami egy háztartásban keletkezik, és amelyek terjedelmük, vagy súlyuk miatt a ha-

gyományos hulladékgyűjtő edényben nem helyezhetők el. 

Ezek alapján kirakhatók nagy darabos hulladékok, törött bútordarabok, elhasznált háztartási eszközök stb. 
 

A gyűjtési akció során nem kerül elszállításra a háztartási szemét, építési hulladék, törmelék, kerti hulla-

dék, faág, valamint veszélyes hulladék, és ennek göngyölegei (gyógyszeres dobozok, festékes, olajos, lakkos 

flakonok, akkumulátor, elemek, vegyszeres dobozok stb.), valamint autóbontásból, járművek és elektronikai be-

rendezések bontásából származó hulladék, tehergépjárművek mezőgazdasági munkagépek gumiabroncsai. 

Személyautó gumiabroncsból ingatlanonként maximum 8 db kerül elszállításra, továbbá nem kerül elszállításra 

egyéb, üzletszerű tevékenységből származó hulladék. 
 

Kérjük a Lakosságot, hogy a háztartásukban feleslegessé vált holmikat a fent megjelölt gyűjtési napon reg-

gel 7:00 óráig helyezzék el a lakóházuk előtti téren. 

 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

OPTIKAI HÁLÓZAT ÉPÍTÉSE 
 

Becsvölgyét is érinti a GOP-3.1.2-2012-0024 pályázat keretében megvalósuló „Szélessávú körzethálózati fej-

lesztések a zalaegerszegi kistérségben” c. pályázat. 
 

Pályázó: TARR Kft. 
 

A pályázat költségeinek 40%-a támogatás, 60% önrészt pedig a kft. fizeti. Becsvölgyét semmilyen költség nem 

terheli. 

Ebben a pályázatban a gerincvezeték kerül kiépítésre, melyre először a közintézmények csatlakozhatnak.  

A kft. a jövőben tervezi a háztartások rákötését is a hálózatra. 
 

Kérem a Lakosság türelmét és megértését a munkálatok ideje alatt. 

      Bicsák Richárd 

polgármester 
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Becsvölgye-Kustánszeg összekötő út kátyúzása 
 

 Becsvölgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező 0624. 

hrsz-ú Becsvölgye-Kustánszeg összekötő út és a 418.hrsz-ú Virágos út kátyúzásával a TUBI-HANI KFT

-t (Budapest, Mansfeld Péter utca 18.) bízta meg az árajánlatban szereplő 3.500,- Ft/m2  + ÁFA egységár-

ral számolva. 

 

A kátyúzás 505 m2 területen valósult meg, melynek költsége bruttó 2.244.725,- Ft. 

 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

Becsvölgye Községi Önkormányzat beadott pályázatai: 
 
I. Nemzetgazdasági Minisztérium TOP-1.4.1-15 Foglalkoztatás és az életminőség javítása csa-

ládbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 

 

 A projekt célja a Becsvölgyei Nyitnikék Óvoda felújítása 

 A támogatás intenzitása 100% 

  - hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés 

  - tetőhéjazat cseréje 

  - akadálymentesítés 

  - vízesblokkok felújítása 

  - villamos hálózat vezetékelése, lámpatestek és szerelvények cseréje 

  - belső hideg és melegburkolatok felújítása 

  - parkoló kialakítása 

  - eszközállomány bővítése 

  - udvari játékok felújítása, cseréje 

  - bútorzat cseréje stb. 

 

 Pályázott összeg: bruttó 36.600.000,- Ft.  

  

 

II. Nemzetgazdasági Minisztérium TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fej-

lesztése 
 

  A projekt célja a Becsvölgyei Egészségház felújítása 
  A támogatás intenzitása 100% 

 - hőszigetelés 

 - tetőhéjazat cseréje 

 - nyílászárók cseréje 

 - akadálymentesítés 

 - vizesblokkok átalakítása 

 - belső burkolatok felújítása 

 - tisztasági festés 

 - eszközbeszerzés stb. 

  

 Pályázott összeg: bruttó 17.941.674,- Ft. 
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III. MLSZ Országos Pályaépítési Programja – Műfüves labdarúgó pálya építése 

   

 A projekt célja:  
 

- az utánpótlás-nevelés infrastrukturális feltételeinek erősítése, 

- a labdarúgással tömegsport szintjén foglalkozó gyerekek létszámának növelése, 

- a szabadidő futball feltételeinek javítása  
  

A  pályázat keretében kisméretű 20x40 (22*42 m) műfüves labdarúgó pálya építése 
 

 A beruházás becsült összege: bruttó 32.500.000,- Ft. 

 Önrész: a beruházás összköltségének 30 %-a 
 

 

IV. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 
 

 Az önkormányzat a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 

 3. melléklet II. 3. pont c) pont szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályá-

 zati célra támogatási igényt nyújtott be belterületi utak: 16 hrsz-ú Fő út, a 476/1  hrsz-ú Rózsa 

 utca, valamint az 500 hrsz-ú Új utca felújítására . 

 

 A beruházás összköltsége:  17.594.151,- Ft. 

 Igényelt támogatás összege: 14.955.028,- Ft. 

 Vállalt önerő összege:    2.639.123,- Ft. 
 

 

  

ÉRTESÍTÉS 
  

Értesítem Tisztelt Betegeimet, hogy 2016.06.01-10-ig dr. Berki Barnabás helyettesít.  
 

Rendel: Zalaegerszeg, Gazdaság u. 21.  

7:30-10:30-ig. 

 

Csonkahegyhát: Hétfőn és szerdán: 10:45-12:15 

 

Becsvölgye: Kedden és csütörtökön: 10:45-12:15 

Tel: 92/312-726, 30/4637522 

 

2016.06.13-tól 17-ig dr. Tompos Gábor helyettesít.  

 

Rendel: Teskánd, Petőfi u. 42.  

7:30-tól 10:30-ig.  

 

Csonkahegyhát: Hétfőn:   11:00-12:30 

   Szerdán:  11:30-13:00 
 

Kustánszeg: Kedden: 14:30-15:00 

Becsvölgye: Kedden: 15:00-16:00 

   Csütörtökön:  12:00-13:30 

Tel: 92/370-014, 30/2926828 

dr. Literáti-Nagy Ferenc 
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A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció 

keretében BECSVÖLGYÉN A „NAGYTAKARÍTÁS” 

IDŐPONTJA:2016. ÁPRILIS 30-a (szombat) volt. 
 

A település belterületén, valamint a külterületi részek azon szakaszain, 

ahol nagyon sok volt a szemét,összegyűjtésre került. 

Becsvölgye Községi Önkormányzat köszönetet mond a Gárdonyi Géza és Szegi Suli Általános  Iskola taná-

rainak és diákjainak, a Becsvölgyei Nők Társaságának, a Cserta Egyesületnek, Becsvölgye Sportegyesület-

nek és azon magánszemélyeknek, akik helyben is sikeressé tették az önkéntesen a tiszta Magyarországért 

akciót,.és ezáltal sikerült összegyűjteni 65 zsák szemetet. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Az Önkormányzati tudósítót ajánlom szíves figyelmükbe     Bicsák Richárd 

               polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

Becsvölgye Sportegyesület hírei 
 

Becsvölgye Sportegyesület pályázatot nyújtott be (TAO) a Sportpálya felújítására az alábbi tartalommal: 

 

Élőfüves pálya felújítása: 

 Tervezett beruházás értéke:  5.000.000,- Ft. 

 

Biztonsági korlát felújítása: 

 Tervezett beruházás értéke:  1.500.000,- Ft. 

 

Közvetlen támogatás várható összege:  4.536.254,- Ft. 

Önrész várható összege:    1.963.746,- Ft. 

 

Becsvölgye SE. Tartalék Csapata aranyérmes lett a Megyei III. Osztály Északi Csoport 2016/2017. 

évi bajnokságban. 

Két bajnoki mérkőzés még hátra van, de ennek eredményei már nem befolyásolják a csapat helyezését. 

Horváth Tamás 

SE-elnök 
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                      Becsvölgye Sportegyesület 
          Cím: 8985 Becsvölgye Kopácsai út 53. 

              Adószám: 19956459-1-20 
    Tel.: 06-30/549-6202 

    Honlap: www.becsvolgyese.hu 

../Foci/Pályázat_2011_2012/Megrendelések/www.becsvolgyese.hu
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
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HELYSZÍN: BECSVÖLGYE FALUHÁZ ÉS KÖRNYÉKE, 

2016. JÚLIUS 16 

 

PROGRAM 
 

VALAMENNYI PROGRAM INGYENES! 

Műsorvezető, háziasszony: Börcsök Enikő Jászai Mari

-díjas, Príma díjas magyar színésznő, Érdemes művész, 

a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Vígszín-

ház művésznője 

13,00-22,00 Büfé 

13,00 órától: Kézműves kiállítás és vásár, ahol nem 

csupán nézelődhet, vásárolhat és kóstolhat, de ki is pró-

bálhatja pl. a szövést és fazekasságot. (Göcseji terme-

lők és kézműves élelmiszerek vására) 

13,00 órától: Göcseji gasztronómiai bemutató és kínáló 

egész délután 

14,00 órakor:Néprajzi kiállítás megnyitója.  

Kárpát-medencei - csaknem valamennyi dialektus és 

aldialektus területéről – eredeti népviseletek kiállítása 

(Hámori Sándor gyűjteményéből) 

10 éves a Cserta Táncegyüttes, 5 éves a Cserta Egye-

sület Becsvölgye: Jubileumi fotókiállítás  

Kiállítás megnyitót követően: Göcseji Dalos Délután: 

népdalkörök, citerazenekar, gyermek népi zenekar, me-

semondó gyerekek, megyei népdaléneklési verseny dí-

jazottjai. Házigazda, műsorvezető: Ifj. Horváth Ká-

roly népzene  

pedagógus, népzene kutató, a népművészet ifjú mestere 

14,00-16,00: III. Göcseji Hétpróba: hét ügyességet és 

erőt próbáló népi játék, feladat, Göcsej hétpróbása 2016 

címért, felnőtt: férfi, nő, gyermek: leány és legényke 

kategóriákban, nevezés a helyszínen 

16,00: IV. Göcseji Hacacáré hivatalos megnyitója, I. 

Göcseji Dombérozás bemutatása 

Ezt követően: Zala megyei néptáncegyüttesek bemu-

tatója  
 

Meghívott együttesek: 

- Gyermek Néptánc Együttes Gellénházáról  

- Iglice Gyermek Néptánc Együttes 

- Körtánc Alapfokú Művészeti Iskola gyermek     

csoportja   

- Kisbokréta Gyermek Néptánc Együttes 

- KISZÖV Senior Táncegyüttes   

- Szélrózsa Tánckör 

- Penderülj Tánckör     

- Boróka Táncegyüttes 

- Kerka Táncegyüttes    

- Zalai Csüntök Táncegyüttes 

- Cserta Táncegyüttes   

- Szarkaláb Táncegyüttes 

A műsor félidejében, szünetben: Népviselet bemutató 

a mai divatbemutatók stílusában, az adott viselet táj-

egységének megfelelő népzenei kíséretben és a tájegy-

ség táncával 

18,40: A Csillag Születik „sztárjai”, a KUTYAKÖLY-

KÖK műsora 

19,00: Magyar Rekord kísérlet: Kukorica tánc - A 

göcseji lakodalmi táncot, a Kukoricatáncot 5 percig 

egyszerre táncolók  mennyiségi Magyar Rekord kísér-

lete. (Nem kell hozzá tánctudás!!!) 

Rekord kísérlet után: Gyéres Műhely – Folk-

kocsma,  Táncos, zenés mulatság 
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HIRDETMÉNY 
 
 

Zalaerdő Zrt., mint a 20-200610-2-4-4 földtulajdonosi közösség képviselője, a vad védelméről, a 

vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. tv. – továbbiakban  Vtv. – 14. § (1) 

bekezdésére hivatkozva, a földtulajdonosi közösség működési szabályzata szerint, az évi rendes föld-

tulajdonosi közgyűlés összehívását kezdeményezi. 

 

A FÖLDTULAJDONOSI GYŰLÉS IDEJE: 20016. június 15. 9.00 óra, a regisztrációt követően. 

Regisztráció: 2016. június 15. 8.00 órától a Zalaerdő Zrt. 4. sz. Lenti Erdészet tanácstermében, Lenti, 

Táncsics u. 11a. 
 

A FÖLDTULAJDONOSI GYŰLÉS HELYE: 

Zalaerdő Zrt. 4. sz. Lenti Erdészet tanácsterme, Lenti, Táncsics u. 11/a. 
 

Ezen hirdetmény kifüggesztésre került az érintett Barlahida, Becsvölgye, Csesztreg, Csöde, Csömö-

dér, Hernyék, Iklódbördőce, Kálócfa, Keménfa, Kerkabarabás, Kerkafalva, Kerkakutas, Kissziget, 

Kozmadombja, Kustánszeg, Lenti, Mikekarácsonyfa, Nova, Ortaháza, Pórszombat, Pusztaapáti, Szil-

vágy, Zalabaksa, Zalalövő, Zebecke települések önkormányzat és vadászati hatóság hirdető tábláján. 
 

NAPIRENDI PONTOK: 

 

1. Rövid beszámoló az elmúlt év vadgazdálkodásáról 

2. Pénzügyi beszámoló az elmúlt év gazdálkodásáról 

3. Döntés a 2010-ben fel nem vett haszonbérleti díjak felhasználásáról 

4. Egyebek 
 

A földtulajdonosok gyűlésén a földtulajdonos személyesen tehet jognyilatkozatot, illetve képviseleté-

ről a Ptk 6:16 §-ában előírtak szerinti meghatalmazás útján gondoskodhat. 

A vadászterületnek minősülő ingatlan tulajdonjoga igazolásaként el kell fogadni a 79/2004. (V.4.) 

FVM számú rendelet Vhr. 9. § (3) bekezdésben megjelölt dokumentumokat: 

a. Az ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolatát. 

b. Az ingatlan tulajdonjogának földhivatali bejegyzéséről szóló határozat eredeti vagy közjegy-

ző által hitelesített másolati példányát. 

c. Az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott földköny-

vet vagy tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyvi kivonatot. 

d. Az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott, a tulajdo-

nosok nevét, tulajdoni hányadát, a földrészletek helyrajzi számait, valamint azok területét 

hektárban tartalmazó összesítőt. 

e. Az ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz adatátviteli vonalon való csatlakozással számítógépes 

hálózaton történő adatlekéréssel történő helyszíni adatbemutatást, vagy a tulajdoni lapról 

elektronikus formában szolgáltatott nem hiteles másolat helyszíni bemutatását. 

 Melléklet: a vadászterület térképe. 

 

Tisztelettel: 
 

Zalaerdő Zrt., mint a földtulajdonosi közösség képviselője 

 

Becsvölgyei Hírek— a Becsvölgye Önkormányzat és a Teleház lapja 

Szerkesztette: Baksa Ferencné 

Kiadásért felelős: Bicsák Richárd polgármester 


