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Előterjesztés  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2022. augusztus 18-i ülésére 
 

Tárgy: Intézkedési terv a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézményében feltárt nem megfelelő minőségű ivóvíz helyreállítására 

Ikt. szám: LMKOH/9217-22/2022. 
       
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya BK/NEF/1921-
16/2022. iktatószámú határozatával Lajosmizse Város Önkormányzatát „az ivóvíz minőségi 
követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről” szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 3. § (2) 
a) és b), valamint a 4. § (1) a) pontjában meghatározottak megsértése (közigazgatási 
szabályszegések) miatt figyelmeztetésben részesítette, továbbá számára a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményében lévő fogyasztók 
egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében kötelezettségeket írt elő.    (előterjesztés 1. 
melléklete)  

 
Fenti döntést az indokolta, hogy az Egészségház idősek klubja mosogatóból származó 

mintában az ólom koncentráció (ólom:30,5 µg/l) kifolyatás nélkül meghaladta az előírt 
határértéket, a szolgáltatott víz az adott mintavételi helyen nem ivóvíz minőségű. További 
vizsgálatok alapján más nehézfémek értékei is magas értéket mutattak. (alumínium, vas, 
mangán) A Népegészségügyi Főosztály soron kívüli hatósági vízvizsgálatot rendelt el, 
amelynek eredményeként megállapítható volt, hogy a határérték túllépésének oka nem a 
Bácsvíz Zrt. által szolgáltatott víz minőségére vezethető vissza, hanem az intézménynél, a 
belső hálózatból eredő lokális szennyeződés vagy a vízmintavételi csap anyagából történő 
kioldódás valószínűsíthető. A belső hálózat hibáját további vizsgálati eredmények is 
alátámasztják. (Részletesen a Népegészségügyi Főosztály határozatának indokolásában 
megtalálható.) 

 
Intézményvezető asszony számos azonnali intézkedést eszközölt (lakosság, 

szolgáltatást biztosítók és igénybe vevők tájékoztatása, újabb laborvizsgálat megrendelése, a 
belső ivóvízhálózat műszaki felülvizsgálatának megrendelése), amelyről a határozatban 
foglaltaknak megfelelően a Népegészségügyi Osztályt 2022. július 28-án soron kívül 
tájékoztattam a Lajosmizsei Közfeladatellátó Társulás Elnöki jogkörömben eljárva, 
figyelemmel arra, hogy az EGYSZI  vonatkozásában a fenntartói jogokat a Társulás 
gyakorolja.  

 
2022. augusztus 3-án Intézményvezető asszony a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály részére megküldte a 2022. július 29-én az 
intézmény területéről 11 ponton vett vizsgálatok eredményét. Az elvégzett vízvizsgálati 
eredmények alapján 2 mintavételi pont kivételével az ólom tartalom meghaladta az előírt 
megengedett határértéket. (20-525 µg/l) 

 
Tekintettel arra, hogy az intézmény több pontjáról származó vízminta ólom 

vizsgálatának eredménye meghaladta a jogszabályban előírt határértéket, a Népegészségügyi 
Főosztály a fentebb említett alaphatározat 3.és 5. pontjának módosítása mellett döntött a 
figyelmeztetési szankció változatlanul hagyásával. Ez a határozat az előterjesztés 2. 
mellékletét képezi. 
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Fentiekre tekintettel Intézményvezető asszony az intézményben dolgozók, valamint az 
intézménybe látogatók részére újabb intézkedéseket adott ki az ivóvíz használatára 
vonatkozóan. A probléma forrásának meghatározásához 2022. augusztus 3-án 
Intézményvezető asszony újabb vizsgálatokat kért a BÁCSVÍZ Zrt laborjától 20 mintavételi 
helyet megjelölve, valamint vizsgálatot kért a BÁCSVÍZ Zrt Ceglédi Üzemmérnökség 
vezetőjétől is az egyik háziorvosi rendelőhöz biztosított külön vízvezetékrendszer 
vonatkozásában, továbbá szakmai álláspontot kért Ács Ferenc sugárvédelmi szakértőtől a 
fogászati röntgen helyiséggel kapcsolatban és szakmai felmérést kért a Dancsa és Társa Bt. -
től  is az Egészségház egész területén a belső ivóvízhálózat  műszaki felülvizsgálatára 
vonatkozóan.  

 
A Népegészségügyi Főosztály az előterjesztés 1. melléklete szerinti levélben leírtak 

megszüntetésére legkésőbb 2022. augusztus 31. napjáig intézkedési terv elkészítését és 
megküldését kérte. 

 
Az intézménynél a vizsgálatok és felmérések az előkészítés időpontjában még 

folyamatban vannak, ezért az intézkedési terv (előterjesztés 3. melléklete), - melyet a 
tulajdonos önkormányzatnak is jóvá kell hagyni, ugyanis abban a tulajdonos önkormányzatot 
terhelő költségvetési kötelezettségvállalásra is szükség van – kiosztós anyagként kerül 
megküldésre a Képviselő-testület részére a vizsgálatok, felmérések beérkezését követően.  

 
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 
                     

Határozat-tervezet 
.../2022. (...) ÖH 
Intézkedési terv a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézményében feltárt nem megfelelő minőségű ivóvíz helyreállítására 
  
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (Intézmény) 
ingatlanának tulajdonosa a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztálya által meghatározottakra figyelemmel az Intézmény egészséges ivóvízének 
biztosítása érdekében az előterjesztés 3. melléklete szerinti intézkedési tervet fogadja el. 

 
Felelős: Képviselő-testület, illetve intézményvezető 
Határidő: 2022. augusztus 18., illetve 2022. augusztus 31. és 2022. december 31. 

 
Lajosmizse, 2022. augusztus 10. 
 
                             Basky András s.k. 
       polgármester 
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Előterjesztés 1. melléklete 
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Előterjesztés 2. melléklete 
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Előterjesztés 3. melléklete 
 


