
Koncessziók 

 

Marcali, Somogysámson, Somogyzsitfa, Sávoly, Szőkedencs, Csákány, Nikla és Csömend 

települések önkormányzatainak képviselő-testületei a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. 

törvény és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján koncessziós pályázatot 

írt ki 2004. szeptember 6.-án: 

a) Marcali város (ideértve Boronka városrész) önkormányzatának tulajdonában lévő 

ivóvízközmű üzemeltetésére, 

b) Marcali város szennyvízközmű üzemeltetésére, 

c) Marcali-Gyóta városrész ivóvízközmű üzemeltetése, 

d) Marcali-Bize városrész és az Ipari Park ivóvíz- és szennyvízközmű üzemeltetésére, 

e) Somogysámson, Somogyzsitfa, Sávoly, Marcali-Horvátkút, Szőkedencs és Csákány 

települések önkormányzatainak közös tulajdonában álló ivóvízművek, 

f) Nikla, Csömend és Marcali-Boronka települések önkormányzatainak közös tulajdonában 

lévő szennyvízközmű üzemeltetésére. 

A koncessziós tevékenység: 

A pályázatot kiíró önkormányzatok közigazgatási területén az önkormányzatok tulajdonát képező 

víziközművek folyamatos üzemeltetése a víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002.(IV. 25.) 

KÖVIM rendeletben rögzített követelményeknek megfelelően. 

 

A koncessziós tevékenység megkezdésének időpontja: 2005. január 1.  

A koncessziós tevékenység időtartama: 10 év 

 

Az ivóvíz és szennyvíz közmű üzemeltetésére a pályázat benyújtására megadott határidőig három 

cég nyújtotta be ajánlatát: 

 

1. Pécsi Vízmű Rt. 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8. 

2. Déldunántúli Regionális Vízmű Rt. 8601 Siófok, Tanácsház u. 7.  

3. Délzalai Vízmű Rt. 8800 Nagykanizsa, Kisfaludy u. 15/a. 

 

A pályázatok értékelése során megállapítottuk, hogy mindhárom pályázó érvényes pályázatot 

nyújtott be, mindhárom pályázó alkalmas a feladat ellátására 

 

A beérkezett koncessziós pályázatok alapján a bizottság az Önkormányzatok tulajdonában lévő 

ivóvíz- és szennyvízközművek üzemeltetésére kiírt koncessziós pályázatra érkezett pályázatok 

közül a Dél-dunántúli Regionális Vízmű Rt.-t 1. számú alternatíváját tartotta a legjobbnak. A 

koncessziós pályázat nyertesének a Képviselő-testületeknek egységesen a Dél-dunántúli Regionális 

Vízmű Rt.-t (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) javasolta kihirdetni. 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2004. december 23.-ai ülésén az 

Önkormányzat tulajdonában lévő ivóvíz- és szennyvízközművek üzemeltetésére kiírt 

koncessziós pályázat nyertesének a Dél-dunántúli Regionális Vízmű Rt.-t (8600 Siófok, 

Tanácsház u. 7.) hirdette ki, egyúttal felhatalmazta a polgármestert a koncessziós szerződés 

aláírására.  

 

A Koncessziós szerződés alapján a Dél-dunántúli Regionális Vízmű Rt. 2005. január 1.-től 

2014. december 31.-ig üzemelteti az önkormányzat tulajdonában lévő ivóvíz- és 

szennyvízközműveket. 

 

 


