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Önkormányzati Tudósító 
 

ZALA -DEPO Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Kft. - 

Szemétszállítás rendje, díja 2014. 
 
 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésének 
feltételeit 2013. január 1-től a hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. 
törvény szabályozza. 
 
A törvény – különböző határidőkkel, szigorú feltételeket állított fel a 
közszolgáltatást ellátni kívánó gazdasági szereplők részére. A nonprofit 
cégformát engedélyezi és a közszolgáltatáson kívül, egyéb 
hulladékgazdálkodási tevékenység végzésének tilalmát vezeti be, 
amelyek új típusú hatósági engedélyek beszerzését jelentik. 
 

A Zala-Depo Kft. azt a döntést hozta, hogy a közszolgáltatási feladatok ellátásra létrehozza a Zalai 
Közszolgáltató Nonprofit Kft-t. 
A jogalkotó az engedélyezési folyamat lassúsága miatt, 2014. január 1. helyett, a határidőt július 1-re 
változtatta. 
A Zala-Depo Kft. látja el mindaddig a közszolgáltatást, amíg a Közszolgáltató Kft. alkalmassá válik 
szerződéskötésre. 
Mi, akik a szolgáltatást igénybe vesszük, változást nem tapasztalunk, a megszokott gyakorlat és gyakoriság 
folytatódik. 
Becsvölgye Községi Önkormányzata és a Zala-Depo Kft. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok 
ellátására 2013. március 31-től kötött – meghosszabbította a - közszolgáltatási szerződést. 
A közszolgáltatási szerződés hatálya 2016. március 31-ig tart. 
 
A SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJA VÁLTOZATLAN! 
 

2014 .december 31-e előtt nem változhat a jelenlegi díj, mondja ki a jogszabály. 
 

Emlékeztető az érvényben levő díjakról: 
Edényzet mérete: Lakossági díj Ft/alkalom/db + áfa: 
 

50 liter 279 Ft + áfa 
 

110-120 liter 443 Ft + áfa 
 

240 liter 881 Ft + áfa 
 

Igény esetén a közszolgáltató ettől eltérő méretű szabványos hulladékgyűjtő edényzetből is elvégzi az ürítést 
eltérő díjazás ellenében. A közszolgáltató lakóingatlanonként 1 db 110 vagy 120 literes edény, ürítését 
köteles elvégezni, illetve a Zala-Depo Kft-nél megvásárolható cégemblémás zsákot korlátlan számban 
elszállítani. Az 50 literes edény használatára az egyszemélyes háztartások, valamint azok a kétszemélyes 
háztartások jogosultak, ahol mindkét személy nyugdíjas. A kérelmet a közszolgáltató a megrendelő /
Becsvölgye Községi Önkormányzat/ megerősítésével fogadhatja csak el. 

 

Tartalomból: 
 
 
 

Önkormányzati tudósító: 
 

 Szemétszállítás rendje, díja 2014 
 Fakitermelés-úthasználat... 
 „Becsvölgye Község Szennyvíz- 
 kezelésének Fejlesztése”... 
 Ivóvíz minőség javítása 
 

Országgyűlési képviselők 2014. évi 
választása 
 
Könyvtári könyvek kiárusítása  
 
Rendelkezés a SZJA 1 %-ról 
 

Egyebek 
 



2. oldal                          Közélet                                  Becsvölgyei Hírek 

 

Kommunális hulladék: (páros szerda) szemétszállítás napja 
 

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.) tárolására használt műanyag poharak, alumínium zárófedél eltávolítása után. 
Élelmiszer tárolására használt műanyag kannák. Műanyag zacskók, fóliák. (A celofán fóliát nem tudják 
hasznosítani.), italos dobozok. Samponos, öblítős, mosó-mosószeres, tusfürdős flakonok. Fém 
csomagolóanyagok (konzerv, italos dobozok) kimosott állapotban. 
 
Házhoz menő papírgyűjtés kék zsákban: (páros hónap első kedd)    
 
 

 
 

FIGYELEM! LIM-LOM AKCIÓ IDEI IDŐPONTJA 
2014. ÁPRILIS 16. 

 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 

FAKITERMELÉS – ÚTHASZNÁLAT – SÚLYKORLÁTOZÁS  - EGYÉB 
FORGALOMTECHNIKA 

 
 
 Becsvölgye település kiterjedt úthálózat tulajdonosa, amelyeknek minősége erősen megromlott. 
Az utóbbi években bizonyos szakaszok jelentős terhelésnek voltak kitéve a fakitermelés következtében a 
rakodási tér, illetve a szállítás, továbbá egyéb mezőgazdasági tevékenységek miatt. 
 
A Képviselő testület 33/2013.(V.28. ) számú határozatában döntött arról, hogy Becsvölgye község 
területén, fakitermelés esetén az önkormányzati utak túlzott megterhelése miatt 
 

200 Ft/m3+ áfa összeget fizet az érintett vállalkozó az önkormányzat részére. 
 
Az önkormányzat és az érintett vállalkozás megállapodásba foglalják az alap információkat, amely 
következtében a vállalkozások hozzájárulnak az utak helyreállításához. 
Ilyen alapinformációk: mely utak az érintettek, továbbá a főkönyvi karton, vagy fakitermelésre 
vonatkozó engedély, amelyek a kiszállított mennyiséget igazolják. 
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Március 5. Március 19. Április 2. Április 16. Április 30. Május 14. 

Május 28. Június 11. Június 25. Július 9. Július 23. Augusztus 6. 

Augusztus 20. Szeptember 3. Szeptember 17 Október 1. Október 15. Október 29. 

November 12. November 26. December 10. December 24     

Május 6. Július 1. Szeptember 2. November 4. 

Április 1. Június 3. Augusztus 5. Október 7. December 2. 
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A Képviselő testület elkötelezett, hogy a keletkezett bevétel az érintett utakra kerüljön felhasználásra. 
 

A legérintettebb és aktuális munkálatokat igénylő út a Barabásszeg Fő u. /önkormányzati tulajdonú terület/. 
 
Ez ideig három megállapodást írtunk alá ezen szakaszra vonatkozóan.  
 
Az önkormányzati utak megóvását célzó intézkedés a következő: 
Súlykorlátozó táblák kihelyezéséről döntött a Képviselő testület. 
Az alábbiak szerint került meghatározásra: 
 
- 5 t tengelyterheléses tábla kiegészítő táblával: 
Vargaszeg: Táncsics u. - Kislengyel: Kisfaludy u.- Pajzsszeg: Rózsa u., Új u.- Barabasszeg: Fő u. - 
Vörösszegi hegyi bejáróig – Vörösszeg 
Kiegészítő tábla felirata:” Kivéve önkormányzati engedéllyel” 

 
- 10 t tengelyterheléses tábla, kiegészítő táblával: 
Pajzsszeg: Petőfi u. 
Becsvölgye Virágos u.- Kustánszeg összekötő út / egyeztetés alatt Kustánszeggel/ 
Kiegészítő tábla felirata: „Kivéve autóbusz” 
 

A táblák kiszállítása, kihelyezése folyamatban van. 
 
A következő feladat a táblák kihelyezését követően, hogy érvényt szerezzünk a tiltó rendelkezésünknek, 
amely információink, illetve véleményünk szerint megegyezik a lakosság elvárásával. 
 
Az egyéb forgalomtechnikai tennivalónk az önkormányzati utakon található útjelző táblák 
folyamatos cseréje. 
 
Némelyik táblának a formája jelzi csak, hogy milyen célt szolgál és van, amin a rozsda látszik leginkább. 

 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 
„BECSVÖLGYE KÖZSÉG SZENNYVÍZKEZELÉSÉNEK FEJLESZTÉSE” 

CÍMŰ PROJEKT ELLENŐRZÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÁS 
 
Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság Regionális Programokat Ellenőrző Igazgatósága 2013. 
szeptember 19-én helyszíni ellenőrzést végzett. 
 
Az ellenőrzés célja: Az 1828/2006/EK Bizottsági rendelet 16. cikkében foglalat célkitűzésekre való 
tekintettel, annak megállapítása, hogy az ellenőrzés tárgyát képező projekt keretében felmerült, 2012. évben 
igazolt kifizetések szabályszerűek voltak-e, továbbá a projekt végrehajtása megfelelt-e a vonatkozó 
jogszabályokban, belső eljárásrendekben és a támogatási szerződésben előírtaknak, illetve az ellenőrzési 
nyomvonalnak. 
Következtetés: Becsvölgye Községi Önkormányzat, mint kedvezményezett a szabályossági feltételeknek 
megfelelt. 
 
A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. október 21-én 
válaszolt a záró elszámolási dokumentációnkra az alábbi választ küldte. 
 
Kimondásra került, illetve leírásra, hogy: 
 
A projektet mind szakmailag, mind pénzügyileg befejezettnek tekintjük. 

Becsvölgyei Hírek                                               Közélet                                                             3. oldal 



4. oldal                                                            Közélet                                  Becsvölgyei Hírek  

4. oldal                                                           Közélet                                              Becsvölgyei Hírek  

 

AKTUÁLIS TUDNIVALÓK, TENNIVALÓK A SZENNYVÍZ KEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN ! 
 

Közcsatornára csatlakozott a szennyvízelvezetés, tisztítás szabályos módon megtörténik. 
Díja: 549 Ft/m3+382 Ft /hó alapdíj 1m3 szennyvízdíj: 931Ft 

 
Pl: Egy háztartásban az elfogyasztott ivóvíz 2 m3, annak szennyvízdíja: 
   2 x 549 = 1098 +382=1480 Ft 
Szippantatással oldja meg a szennyvíz elszállítását, elhelyezését: 
 
  Díja: 1400 Ft/m3 /bruttó díj/ 
 
Talajterhelési díjat fizet, mivel szabálytalanul a környezetet terheli: 
 
 Díja: 1800 Ft/m3 az elfogyasztott ivóvíz után. Kivéve az a mennyiség, amelyről szabályos 
  szippantással történő igazolás van. 
  
 (1200 Ft/m3 + a területérzékenységi szorzó1,5 - ös szorzó) 

 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 
ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA 

 
 Az Európai Unióhoz való csatlakozás során, az ivóvízminőség javítása kapcsán hazánk vállalta a 
korábbi hazai szabályozás javítását. Ennek része az ivóvíz arzén tartalom 50 µg/l-ről 10 µg/l-re történő 
csökkentése. 
 
A Zalavíz Zrt. műszaki szakemberei 2004. óta vizsgálták a szolgáltatási területükön az ivóvíz minőség 
javításának lehetőségeit, valamint a fejlesztési lehetőségeket. Ezen fejlesztések csak az érintett 
önkormányzatok összefogásával valósíthatók meg. Ezt felismerve az érintett 13  település (Bagod, 
Becsvölgye, Boncodfölde, Csonkahegyhát, Dobronhegy, Hagyárosbörönd, Kávás, Kustánszeg, 
Milejszeg, Németfalu, Pálfiszeg, Zalaboldogfa, Zalaszentgyörgy) és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Önkormányzati Társulást hozott létre  2010. májusában. 
 
Az ivóvízminőség javítás program 2 körös pályázati rendszerben valósul meg. Az első körben a 
megvalósításhoz szükséges engedélyek és pályázati dokumentáció készült el. 100%-os támogatással. Ez 
a feladat 2013. július végén zárult le. 
 
A pályázati dokumentáció benyújtását követően 2013. július 16-án került kihirdetésre a 1448/2013. 
Kormány határozat, mely jóváhagyta „A ZALAVÍZ Zrt.  szolgáltatási területén lévő településeinek 
ivóvízminőség javítása és vízellátás fejlesztése” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű 
projektjavaslatot. A projektnek 89.17%-os a támogatottsága, melyből 75.80% EU és 13,37% központi 
támogatás. A beruházás teljes értéke 4,3mrd Ft (nettó). 
 
A Pályázat elfogadását követően kezdődtek el a Közbeszerzési eljárások, A beszerzések eredményeként 
2013. decemberében minden közreműködő szervezet  kiválasztásra került: 

 

 Porjektmenedzser: VTK Innosystem, Forrás Union Kft, Control-Zala Kft közös konzorciuma 
 

 Jogi feladatok: Dr. Koczpek Ügyvédi Iroda 
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 Mérnök: UTIBER-OVIBER-KAPOS HIDRO Konzorcium 
 

 Piár feladatok, kötelező tájékoztatás: North Communications Kommunikációs Tanácsadó és 
Szolgáltató Ügynökség Kft. 

 

 Kivtelező: Szabadics Zrt. 
 
A tényleges kivitelezés a tervek szerint 2014. I. negyedév megkezdődhetnek. Várhatólag a bagodi 
rendszert ellátó vezeték építésével kezdődnek meg a munkálatok, így az érintett települések (Bagod, 
Zalaboldogfa, Kávás, Zalaszentgyörgy, Hagyárosbörönd) elsőként juthatnak a zalaegerszegi vízbázisról 
egészséges ivóvízhez. 
 
A vízellátó hálózat és a műtárgyak építése 2014. év végére befejeződnek, ettől az időponttól már minden 
településen elérhető az megfelelő minőségű ivóvíz. 2015 I. félévében kivitelezést követő utómunkálatok 
(helyreállítások) és a próbaüzem marad. Az ivóvízminőség javítóprogram teljes lezárása (műszaki és 
pénzügyi) 2015. június 30.   
 
A milejszegi, a becsvölgyei és a bagodi vízművekhez tartozó települések vízminőségének javítása során 
az alábbi létesítmények valósulnak meg: 4500m3/nap kapacitású víztisztító és kezelő létesítmény a 
zalaegerszegi nyugati vízművön. Erről a létesítményről kerül ellátásra az ivóvízminőség javítással 
érintett településekre az egészséges ivóvíz. 
 
További jelentősebb műtárgyak: 1db 500m3, 1 db 300m3 víztároló, 1 db 200m3, 35 m magas víztorony, 
4db nyomásfokozó (vízátemelő) és mintegy 70 km vízvezeték gerinchálózat kerül ki, illetve átépítésre. 
A településeken a meglévő hálózatokon rekonstrukciós munkák keretében a régi elhasználódott 
műtárgyak és vezetékek  cseréje, felújítása is megvalósul. 
A kivitelezési értéke 3.790.000.000 Ft. 

 
Tisztelt Becsvölgyei Lakosság! 
 
A településünket érintő munkálatok megkezdése előtt Lakossági Fórumot szervezünk. 
 
Fontosnak tarjuk az érintett lakosság tájékoztatását, hogy a közvetlen lakóhelyét, utcáját, hogyan 
és mikor érintik a munkálatok. 
 
Addig is fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a lakosságnak anyagi terhet nem jelent a 
beruházás! 
 
Elérhetőségek a további tájékozódáshoz: www.zalakeop.hu 

  

Tisztelt Lakosság! 
 
Az Önkormányzati Tudósítót jelenleg ezekben a tartalmakban foglaltam össze. 
Ajánlom szíves figyelmükbe! 
 

Tisztelettel: 
Magai Ágota 
polgármester 



6. oldal                                                            Közélet                          Becsvölgyei Hírek  

6. oldal                                                            Közélet                                             Becsvölgyei Hírek  

 

 

HÍRDETMÉNY 
 

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI 
KÉPVISELŐK 2014. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. 

 
A SZAVAZÁS NAPJA: 

2014. ÁPRILIS 6. 
 

A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART. 
 

NÉVJEGYZÉK 
 

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok 
automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe. 

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről értesítőt 
kapnak. 

A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatal) tekinthető meg. 
 

AJÁNLÁS 
 

A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár 
2014. március 3-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet. 

A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges. 
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. 

 
SZAVAZÁS 

 
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat. 

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár 
belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, 

külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát. 
 

Átjelentkezést 2014. április 4-én 16.00 óráig, a külképviseletei névjegyzékbe való felvételt 2014. 

március 29-én 16.00 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve 
személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától. 

 
Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet. 

Az országgyűlési választáson nemzetiségiként regisztrált választópolgár pártlista helyett nemzetiségi 
listára szavazhat. 

 
 
Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához, vagy 

látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt. 

 
 

 
Nemzeti Választási Iroda 

http://www.valasztas.hu/
http://www.valasztas.hu/


Becsvölgyei Hírek                                 Közélet                                                                 7. 

 

KÖNYVTÁRI KÖNYVEK KIÁRUSÍTÁSA 
 
 
 
KÖZSÉGI KÖNYVTÁRUNKBAN 2013. novemberében 
selejtezés történt.  
 
A kiselejtezett könyvek kiárusításra kerülnek 50 Ft/db áron.  
A Faluházban nyitvatartási időben  megvásárolhatók. 
 

Baksa Ferencné 
könyvtáros 

 
 
 
 

Tisztelt adózó Állampolgárok! 
 

 Településünkön az alábbi egyesületek és alapítványok működnek, melyek szívesen 
fogadják 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! 
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Használt, jó állapotban lévő centrifugát  vásárolnék! 
 

Horváth József 
30/516-0949 

 

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

Kiadásért felelős: Magai Ágota polgármester 
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Március 4-én (kedd) 20 órától   

Becsvölgyén, a Faluházban 
„Macskura” bált tartunk! 

                                       

 
 

Jelmezeseknek ingyenes a belépés! 

 

A legjobb, legötletesebb macskurákat díjakkal    

jutalmazzuk! 
 

Sok szeretettel várjuk a macskurákat 

és a szórakozni vágyókat. 

 

Becsvölgyei Nök Társasága 
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