Tájékoztató a Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Program keretében megvalósuló „Kékvíz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminıség-javító Programról
Tisztelt Képviselı-testület!
A Képviselı-testület 2009. június 24-i, majd a 2011. június 30-i ülésén kapott tájékoztatást a projekt
aktuális állásáról. A Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorcium azt javasolta, hogy a megvalósítás
érdekében kisebb taglétszámú társulások sokkal hatékonyabban tudnának mőködni, mint a 225
települést magába foglaló Konzorcium.
2010. január 20-i ülésén döntött a Képviselı-testület, hogy a projekt megvalósítása érdekében
csatlakozik a „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminıség-javító Önkormányzati
Társuláshoz , melynek 30 tagja van Kecskemét vonzáskörzetében. A „Kék-víz” Ivóvízminıség-javító
társulás által benyújtott pályázati dokumentáció, költségkimutatása alapján a társulás területén
ellátandó ivóvízminıség-javítást célzó beruházás bekerülési költségét 9 585 787 464 Ft-ban határozta
meg. A költség-haszon elemzések során 21,3 %-os önerı mérték került kiszámításra.
Lajosmizse településre esı önerı mértéke 88.273.754.-Ft.

-2A Magyar Kormány az 1224/2011. (VI. 29.) Korm. határozattal és az ahhoz kapcsolódó cselekvési
program végrehajtásával, az Ivóvízminıség-javító programok felgyorsítását tőzte ki célul. A rendelet
értelmében az érintett települések, ha testületi határozattal fejezik ki azon szándékukat, hogy
pályázatot nyújtanak be, úgy a Magyar Állam átvállalja a településre esı önerı mértékének 100 %-át.

Az elvi vízjogi engedélyes tervek és a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT)
elkészült, melyek alapján a KEOP-1.3.0/09-11 számmal jelölt pályázat 2011.június 30-án
beadásra került. A Kormány 2012. április 11-i ülésén támogató döntést hozott a
projektrıl.
A tervezık több változatot mutattak be Lajosmizse ivóvízellátására vonatkozóan, de végül
Lajosmizse város önálló vízellátó rendszerének fejlesztésére tettek végleges javaslatot,
illetve ezt a változatot dolgozták ki, mely az alábbi konkrét beruházásokat tartalmaz.
- új 200 m talpmélységő kút fúrása a meglévı vízmő területen, várható vízhozam 2000
m3/nap, ezzel egy idıben a Mizsei utca mellet lévı bekerített kút önkormányzati tulajdonba
kerülne, egyéb célokra hasznosítva.
- az iskola területén lévı 200 m3-es víztorony elbontásra kerül,.
- új 500 m3-es víztorony építése (konkrét helye még nincs meghatározva),
- új 200 m3-es térszíni tisztavíz tároló medence építése a vízmő telepen,
- vízmő telepen lévı 100 m3-es térszíni glóbusz elbontásra kerül,
- új nyersvíz vezeték kiépítése az autópálya túloldalán lévı 6.sz. kúttól
- Kláber telep, Telepi út, Beneszél, Fülemüle, Kálmán I., Liszt F., utcák, valamint a
Szappanos dőlı és a Közösi iskola dőlı egy részének vízellátása,
- kb. 9000 m régi ragasztott PVC anyagú ivóvíz gerincvezeték cseréje,
- új tisztítás technológia kiépítése, vas és mangáneltávolító berendezés létesítése.
Fentiek megvalósításának költsége tervszinten 414.430.770.-Ft. A projekt támogatása 78,7%,
így a saját forrás 21,3% azaz 88.273.754.-Ft.
A saját erı 65%-át az Eu önerı alap finanszírozza, fennmaradó 35%-át a Magyar Állam
átvállalja.
A projekt megvalósítása a közbeszerzések lebonyolítása után várhatóan, a tervek szerint
2012-ben kezdıdne el és 2014-ben fejezıdne be.
Lajosmizse, 2012. április 20.
Basky András s.k.
polgármester

