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Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. 

Email: zsitfa@level.datanet.hu 

Tel/Fax: 85-310-323 

 

JJ EE GG YY ZZ ŐŐ KK ÖÖ NN YY VV   

 

Készült:  Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. 

október 17-én megtartott nyílt rendkívüli üléséről. 

 

Az ülés helye:  Önkormányzat hivatalos helyisége Somogyzsitfa (8734 Somogyzsitfa, 

Mártírok u. 64.)   

 

Jelen vannak:   Papp János polgármester, Árvai Zoltán alpolgármester, Papp László 

János, Lutor Károly képviselők  

 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Babina Bernadett jegyző 

 

 

Papp János polgármester: Tisztelettel köszöntöm Somogyzsitfa Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének ülésén a képviselőtársaimat, a jegyzőt. 

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 4 képviselő 

jelen van. Az ülést megnyitom. 

 

Papp János polgármester: 

Kérem a meghívóban szereplő napirendi javaslatban szereplő napirendek tárgyalásának és 

annak sorrendjének elfogadását. 

Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm.  

 

 

NAPIREND 

 

1. Szennyvízelvezetési agglomeráció létrehozásának megtárgyalása 
      Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

         

 

61/2016. (X.17.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a 2016. október 17-ei nyilvános testületi ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja 

 

1. Szennyvízelvezetési agglomeráció létrehozásának megtárgyalása 

      Előterjesztő: Papp János polgármester 
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

 

1. Szennyvízelvezetési agglomeráció létrehozásának megtárgyalása 
      Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

Papp János polgármester: Van egy uniós pályázati lehetőség szennyvíz bevezetésére, ehhez 

szükséges egy szennyvízelvezetési agglomeráció létrehozása. 6 települést érintene itt a 

környéken: rajtunk kívül Csákány, Somogysámson, Szőkedencs, Nagyszakácsi és Tapsony 

községeket. Ez egy 100 %-os támogatottságú pályázat, melyet az Unió és az állam fizet.  

Egyedül a szennyvízelvezetési agglomeráció lehatárolásáért kellene fizetni lakosságszám-

arányosan. Előzetes felmérés szerint itt lehetne egy szennyvízelvezetési agglomerációt 

lehatárolni, melyre kettő árajánlatot be is szereztünk már. A kedvezőbb árajánlat szerint 

nekünk 169.475 Ft+ÁFA költségünk lenne. Szerintem mindenképp meg kellene lépnünk, 

mert később nem biztos, hogy lesz már pályázat szennyvíz kiépítésére, nekünk meg sohasem 

lesz annyi pénzünk, hogy ezt megvalósítsuk. Javaslom elfogadásra a határozati javaslat 

szerint. 

 

Árvai Zoltán alpolgármester: Mindenképp támogatom, meg kell lépnünk. 

 

Papp László János, Lutor Károly képviselők: Támogatjuk. 

 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

62/2016 (X.17.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

 

1. Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete szándékában áll a 

Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és –tisztítási helyzetét 

nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, 

valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 

379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet alapján Somogyzsitfa központú 

szennyvíz-elvezetési agglomerációt kialakítani. 

2. Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködik 

Csákány, Somogysámson, Szőkedencs, Nagyszakácsi és Tapsony 

Önkormányzatának Képviselő-testületével a települési szennyvíz-

elvezetés és a szennyvizek biológiai szennyvíztisztításának, illetőleg a 

települési szennyvíz ártalommentes elhelyezésének megvalósítása 

érdekében. 

3. A megfogalmazott célok megvalósítása érdekében Somogyzsitfa 

Község Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Dunántúli Regionális 

Vízmű támogatását a szennyvízelvezetési agglomerációba 

létrehozásában. 
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4. Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 

Papp János polgármestert, hogy az agglomeráció létrehozása érdekében 

megkeresse a 2. pontban felsorolt Önkormányzatok Képviselő-

testületét, továbbá az agglomeráció létrehozásával kapcsolatos 

jognyilatkozatok megtételére. 

 

 

Felelős: Papp János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Papp János polgármester: Megkérdezem képviselő-társaimat, van-e valakinek még kérdése, 

észrevétele? 

Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt, és a nyílt ülést bezárom. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

         Papp János       Dr. Babina Bernadett   

         polgármester                    jegyző 


