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153. sz. elıterjesztés 
Egyszer ő szótöbbség 

 
Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képvisel ı-testületének 2009. május 
28-i ülése VI. napirendi pontjához  
 
Döntés a vízi közm ővek koncesszióba adásáról szóló szerz ıdésrıl 
Elıadó:   dr. Sümegi Zoltán polgármester 
Véleményezi:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Ügyrendi és Jogi Bizottság 
 
Tisztelt Képvisel ı-testület! 
 
Tolna Város Önkormányzata a 2008. évben lefolytatott koncessziós eljárás alapján 
2009. január 21-én koncessziós szerzıdést írt alá a Délvíz Zrt-vel, valamint Fadd, 
Fácánkert és Bogyiszló Önkormányzataival. 
 
A koncessziós szerzıdést a felek 2009. május 5-én módosították, amely alapján az 
Önkormányzatok részére a Tolna Víz- és Csatornamő Kft-vel történı szerzıdés-
megszüntetések aláírásának határideje 2009. május 8. napja lett, míg a koncessziós 
díj megfizetésének határideje 2009. május 22. 
 
A megjelölt határidıig valamennyi Önkormányzat megszüntette a Tolna Víz-, és 
Csatornamő Kft-vel fennálló szerzıdését. A koncessziós díj megfizetése azonban az 
elıterjesztés készítése napjáig még nem történt meg. 
 
Amennyiben a koncesszor legkésıbb 2009. május 22-én nem fizeti meg a 
koncessziós díjat, az Önkormányzatokat a koncessziós szerzıdés XII.3.1. pontja 
alapján megilleti a koncessziós szerzıdés azonnali hatállyal történı felmondásának 
joga. 
 
Amennyiben a koncessziós szerzıdés megszőnik új üzemeltetési szerzıdést kell 
kötni a Tolna- Víz és Csatornamő Kft-vel.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, fogadja el az alábbi határozati javaslatokat! 
 
Határozati javaslatok:  
 
 
   I. 

Tolna Város Önkormányzata Képvisel ı-testületének /2009. 
(V. 28.) Kt. határozata a vízi közm ővek üzemeltetése 
tárgyában kötött koncessziós szerz ıdésrıl:  
 
Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a vízi 
közmővek üzemeltetése tárgyában 2009. január 21-én a Délvíz 
Zrt-vel (székhelye: 7754 Bóly, Hısök tere 8/c), Fadd 
Nagyközség, Bogyiszló és Fácánkert Községek 
Önkormányzataival kötött koncessziós szerzıdést azonnali 
hatállyal felmondja. 
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A Képviselı-testület felkéri dr. Sümegi Zoltán polgármestert, 
hogy gondoskodjon a határozat szerzıdı felekkel történı 
közlésérıl. 
 
Felelıs:  dr. Sümegi Zoltán polgármester 
Határid ı: 2009. június 15. 

 
 
   II. 

Tolna Város Önkormányzata Képvisel ı-testületének /2009. 
(V. 28.) Kt. határozata Tolna Víz és Csatornam ő Kft-vel 
kötend ı üzemeltetési szerz ıdésrıl:  
 
Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – mivel a 
vízi közmővek üzemeltetése tárgyában 2009. január 21-én kötött 
koncessziós szerzıdést felmondta – felkéri dr. Sümegi Zoltán 
polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Tolna Víz-, és 
Csatornamő Kft-vel történı üzemeltetési szerzıdés megkötése 
érdekében, majd az üzemeltetési szerzıdés tervezetét terjessze 
a Képviselı-testület elé. 
 
Felelıs:  dr. Sümegi Zoltán polgármester 
Határid ı: 2009. júniusi testületi ülés 
 

Tolna, 2009. május 20. 
 
 
 dr. Sümegi Zoltán 
 polgármester 


