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TERVEZZÜNK - KÉSZÍTSÜNK EGYÜTT 

ÉLMÉNY ÉS PIHENŐPARKOT! 
 
 Tervezzük meg Becsvölgye közterületeinek széppé tételét! 

Legyenek olyan „Zöld Pontjaink” ahol családok, civil csoportok, intézmények, közösségi progra-

mokat szervezhetnek! 

Legyenek olyanok, amelyek egyszerűen szépek!  

Ismertessük meg a gyermekekkel az őshonos növényeket!  

Hívjuk fel a figyelmet az élővilág gazdagságára, megismerésére és szeretetére. 

Ehhez a tervezéshez hívjuk a településünk lakóit! 

Jöjjön el, mert… 

Lehet, hogy már eddig is voltak elképzelései ebben a témában, most tervezünk is vele és meg-  

valósulhat. 

Ha tetszik az ötlet, és szívesen támogatja, akkor jöjjön el, tervezzünk együtt. 

Ha szakember vagy: erdész, asztalos, kőműves, ács, ha értesz a műszaki tervezéshez, feltétle nül 

számítunk a szaktanácsaidra és a munkádra.  

Ha kreatív vagy és vágysz arra, hogy egy jó csapattal építs, ültess, szépíts, és persze gyarapíts. 

Ha pedagógus vagy, Te fogod tudni, hogy a gyermekeknek mi felel meg legjobban egy ilyen park-

ban. 

 

Az első tervezési alkalom: 
 

IDŐPONTJA : JANUÁR 30. (hétfő) 18.00 óra 

 

HELYE: FALUHÁZ 
 

Kezdeményező: Becsvölgye Jövőjéért Egyesület 

Támogató és Partner: Becsvölgye Községi Önkormányzat 
 

Egy sikeres közös tervezés eredményeként pályázati forrás is lendíthet, ezen az alkotó fo-

lyamaton! 

Kezdjük el, hogy tavasszal indulhasson a közös munkánk, melynek eredménye csak pozitív 

lehet! 

 

Becsvölgyei HírekBecsvölgyei Hírek  
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ÖNKORMÁNYZATI TUDÓSÍTÓ 

 

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT 
 

 Becsvölgye Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete a 89/2016. (XII.6.) képviselő-testületi határozatával, Kustánszeg 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 48/2016, (XII.6.) képviselő-

testületi határozatával, a helyettesítő háziorvosi munkakör betöltésével 

2017. február 1. napjától, heti 15 óra rendelési idővel 

 

Dr. Varga Ildikó háziorvost bízta meg. 
 

Becsvölgyén Virágos út 2. szám alatt köteles ellátni. 
  

             Rendelési idő: 
 

 Hétfő                    8.30 – 11.30 óra 

 Kedd                  10.00 – 11:30 óra 

 Szerda                12.30 – 15.30 óra 

 Csütörtök          10.00 – 11.30 óra 

 Péntek                  8.30 – 11.30 óra 
 

Kustánszegen Kossuth út 45. szám alatt köteles ellátni. 
 

             Rendelési idő: 
 

    Kedd                  8.30 – 10.00 óra 

   Csütörtök           8.30 – 10.00 óra 
 

Telefonos elérhetőségek:  
 

Becsvölgyei rendelő   (92) 563-000 

Luczi Mária      06-30/435-4824 
 

Rendelési időn kívül (8.00—16.00 óráig), sürgős esetben Dr. Varga Ildikó háziorvos hívható 

06-70/364-8816 telefonszámon. 
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T Á J É K O Z T A T Á S 
 

a 2017. évi kéményseprőipari sormunka ütemtervéről 

 

BECSVÖLGYÉN a sormunka elvégzésének tervezett időpontja: 

 

2017. április 20-tól—2017. április 26.    
 

Az ütemterv és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további információ elérhető a 

www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu honlapon. 

 

TARTALOMJEGYZÉK 
 

Élmény és pihenőpark 

Önkormányzati Tudósító 
- Háziorvosi szolgálat 

- Kéményseprési sormunka 

- Kommunális hulladékszállítás 

- Tűzgyújtás szabályai 

- Nyertes pályázatok 

- Család– és Gyermekjóléti 

   Szolgálat fogadóóra 

Falugazdász ügyfélfogadása 

Sportegyesület 

Személyi jövedelemadó 1% 
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BECSVÖLGYE 
2017 

 

Kommunális hulladékszállítási napok: 
 

Gyakoriság: hetente 

Gyűjtési nap: szerda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ünnep vagy pihenőnapra eső szállítást a napján elvégezzük, azonban a szállítás 

konkrét időpontja a megszokottól eltérő lehet, ezért az edényeket mindenhol reggel 6 

óráig ki kell helyezni az ingatlan elé.  

 

Házhoz menő zsákos gyűjtés: 
 

Gyűjtés: minden hónap első kedd 
 

A házhoz menő szelektív gyűjtés tekintetében a 2017-es évben sok változás várható, 

ezért jelenleg a gyűjtési napokat csak a 2017-es év első negyedévére vonatkozóan hir-

detjük meg.  

 

 

 
 

További lényeges változás, hogy a megjelölt gyűjtőnapokon, mindkét színű zsákot 

ki lehet helyezni! 
 

Kérjük, hogy a sárga színű zsákban a műanyag és fém csomagolóanyagokat, a kék színű 

zsákban a papír csomagolóanyagokat helyezzék, így megkönnyítik a hulladékok szétvá-

logatását. 
 

A zsákokat reggel 6 óráig ki kell helyezni az ingatlan elé. A kiosztott zsákok mellett 

egyéb, átlátszó, saját zsákot is lehet használni. A rendeltetéstől eltérő anyagokat tartal-

mazó, illetve nem a gyűjtési napokon kihelyezett zsákokat nem áll módunkban elszállí-

tani. 
 

A rendeltetésszerűen kihelyezett teli gyűjtőzsákokat gyűjtési alkalmanként pótoljuk. 
 

A 2017 évi szemétszállítási díj a 2016-os év díjával megegyezik  

Január Február Március Április Május Június 

4,11,18,25 1,8,15,22 1,8,15,22,29 5,12,19,26 3,10,17,24,31 7,14,21,28 

Július Augusztus Szeptember Október November December 

5,12,19,26 2,9,16,23,30 6,13,20,27 4,11,18,25 1,8,15,22,29 6,13,20,27 

Január Február Március 

3 7 7 
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Tűzgyújtás szabályai 

 

 

 

 
 

 

AVAR ÉS KERTI HULLADÉK NYÍLT TÉRI  

ÉGETÉSÉNEK SZABÁLYAI 
 

Avart és kerti hulladékot égetni egész évben 
 

minden páros hét SZERDÁN egész nap, és 

minden héten SZOMBATON délután 17.00 órától 21 óráig lehet. 
 

Tilos az avar és kerti hulladék égetése közterületen és - a megjelölt napokon kívül - ünnepnapokon. 

A növényi hulladék égetése kizárólag személyes felügyelet mellett történhet. 

 

A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. 

 
 

Aki az avar és kerti hulladékok nyílt téren történő égetését nem a rendeletben foglal-

tak szerint végzi szabálysértést követ el, és 30.000,-Ft-ig, azaz harmincezer forintig 

terjedő pénzbírsággal sújtható. 
 

Avarnak minősül a fák, cserjék lehullott lombja, kerti hulladéknak pedig minden hasznosításra alkalmatlan 

növényi maradvány (fű, gyom, gally, levél, nyesedék, gyökérmaradvány, elszáradt növény, gyümölcs).  
 

Az égetést szélcsendes időben, kellően SZÁRAZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK esetén szabad végezni. 
 

Környezetünk megóvása, a levegő tisztasága érdekében kérjük a lakosságot a rendelet szabályai-

nak betartására. 

 
*a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 11/2002 (VIII.29.) 
számú rendeletének 15. § (7) és 16.§-a alapján. 
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BECSVÖLGYE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT NYERTES PÁLYÁZATAI: 
 

I.  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 szabadidős sporttevékenységek feltételeinek javítása  

 

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

 A beruházás összege:  bruttó 32.500.000,- Ft. 
  

 Önrész: a beruházás összköltségének 30 %-a 



 

II. 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 pályázat eredményeként: 

 

A beruházás összköltsége:  17.594.151,- Ft. 

Igényelt támogatás összege: 14.955.028,- Ft. 

Vállalt önerő összege:    2.639.123,- Ft. 
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T Á J É K O Z T A T Á S 
 
A Zalamenti és Őrségi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Család– és Gyermekjóléti Szolgá-

lata ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy fogadóórája 

 

Minden kedden 

 

9.00 órától 10.00 óráig tart. 
 

Fogadóóra helyszíne: Becsvölgye, Kopácsai út 15. (Faluház) 

Családsegítő neve: Háriné Vida Hajnalka 

Családsegítő telefonszáma: +36-30/719-7278 

 

 

Az Önkormányzati Tudósítót ajánlom szíves figyelmükbe 

Bicsák Richárd 

polgármester 

 

 

 

Falugazdász ügyfélfogadási rendje 
 

Zsédely Attila 
Falugazdász 

06-70/490-6204 

 
Minden páratlan hét csütörtök  

 

 Becsvölgyén: 13:00 - 16:00 óráig 
 

Elérhető továbbá minden hétfőn és kedden: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

                                                                           Zalaegerszeg, Batthyány Lajos út 11. 
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Becsvölgye Sportegyesület nyertes pályázata: (TAO) az élőfüves Sportpálya felújítása az alábbi 

tartalommal: 
 

Élőfüves pálya felújítása: 

   beruházás értéke:  5.000.000,- Ft. 
 

Biztonsági korlát felújítása: 

        beruházás értéke:  1.500.000,- Ft. 
 

Közvetlen támogatás összege: 4.536.254,- Ft. 

Önrész összege:    1.963.746,- Ft. 

 

 

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 

Cserta Egyesület Becsvölgye                  18275272-1-20 

Iskolánkért-Gyermekeinkért Alapítvány Becsvölgye   18952311-1-20 

Nyitnikék Kincsesláda Alapítvány                18275636-1-20 
 

Felajánlásukat előre is köszönjük! 

 

 

MEGHÍVÓMEGHÍVÓMEGHÍVÓ   
   

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

és Tantestülete 
 

ALAPÍTVÁNYI BÁLTALAPÍTVÁNYI BÁLT  
  

rendez, amelyre szeretettel meghívja Önöket. 
 

Időpontja: 2017. március 18. (szombat) 

Helye:  Faluház Becsvölgye 

Zene:  Grósz Zoltán 

 

 

 

                      Becsvölgye Sportegyesület 
          Cím: 8985 Becsvölgye Kopácsai út 53. 

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

    Honlap: www.becsvolgyese.hu 

 

Becsvölgyei Hírek— a Becsvölgye Önkormányzat és a Teleház lapja 

Szerkesztette: Baksa Ferencné 

Kiadásért felelős: Bicsák Richárd polgármester 
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