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Előterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. június 25-i ülésére 

 
Tárgy:  Tulajdonosi hozzájárulás a 200 m3-es vasbeton víztorony elbontáshoz         
  
Ikt.sz.: LMKOH/1365/16/2015. 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A DUNA ASZFALT KFT. kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy az iskola udvarán  (700 hrsz.) lévő 200 
m3-es vasbeton víztorony bontási engedélyezéséhez, mint tulajdonos járuljon hozzá.   
A víztorony bontása a „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program (KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0023) keretében valósul meg, melynek fővállalkozója a DUNA ASZFALT KFT.  
A kivitelező tájékoztatása szerint a beruházás egyik fő eleme az új 500 m3-es víztorony már elkészült, üzembe 
helyezése a régi vasbeton víztorony bontása előtt megtörténik, a város ivóvíz ellátásban így fennakadás nem lesz.   
Az előterjesztéshez az alábbi mellékletek tartoznak: 
1.sz. melléklet: Duna Aszfalt Kft. kérelme 
2.sz. melléklet: Bácsvíz Zrt. szaküzemeltetői nyilatkozata 
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 

 
Határozat-tervezet 

…../2015. (…) ÖH. 
Tulajdonosi hozzájárulás a  
200 m3-es vasbeton víztorony elbontáshoz 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi feltételekkel ad tulajdonosi hozzájárulást a 
700 hrsz-ú ingatlanon lévő 200 m3-es vasbeton víztorony bontási engedélyezéséhez, illetve a bontási 
munkálatokhoz.    
 
1./ A bontási munkálatok, beleértve a bontási törmelék elszállítását és a bontással érintett terület rekultivációját, 
csak és kizárólag nyári iskolai szünidőben június 20-tól augusztus 31-ig végezhetőek. 
 
2./ A kivitelezőnek be kell szereznie a Bácsvíz Zrt., illetve a víztorony tetején lévő antennák üzemeltetőinek a 
bontáshoz való hozzájáruló nyilatkozatát. Az antennák üzemeltetői nyilatkozatainak tartalmaznia kell az 
alábbiakat: 
    a.) hozzájárulás a vasbeton víztorony elbontásához és ennek megfelelően nyilatkozik arról, hogy az általa 
üzemeltetett antennát a hozzátartozó szerelvényeket 2015. július 31-ig elbontja, 
    b.) nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az új víztoronyra saját költségén áthelyezi az antennát, 
    c.) amennyiben az új víztoronyra kívánja áthelyezni az antennát, tulajdonosi hozzájárulás és szerződéskötés 
végett megkeresi az Önkormányzatot  
    d.) ………………………………………………………………………. 
 
3./ A bontás alsó síkja a víztorony jelenlegi bejárati padlószintjétől számítva lefelé 2 m.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2015. június 25. 
 
Lajosmizse, 2015. június 22. 
   
          Basky András 

         polgármester sk. 
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Az előterjesztés 1.sz. melléklete 
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Az előterjesztés 2.sz. melléklete 
 

INDUSTRIAL TECHNICS Kft. Ikt.sz.: 016955-002/2015 
 Ügyintéző: Szvetnyik Anikó 

Pataki József Péter  
részére 
 
 
Tárgy: Szaküzemeltetői nyilatkozat 
 
industtech@industtech.hu 
 
Tisztelt Pataki József Péter Úr! 
 
A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program (KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023) 
keretében a Lajosmizse 700 helyrajzi számú ingatlanon (iskola udvaron) meglévő 200 m3-es víztorony 
robbantásos bontási munkáihoz az alábbiak figyelembe vételével járulunk hozzá: 
 
Az újonnan létesített víztorony üzembe helyezésével párhuzamosan a meglévő víztorony üzemen kívül 
helyezése szükséges. 
A bontási munkákról engedélyes kiviteli terv készítését kérjük, melynek részét képezi a munkavégzés 
organizációs terve. 
A bontási munka megkezdése előtt a meglévő víztorony és vízhálózat közötti csatlakozó vezetéket kérjük 
elbontani, valamint kérjük rendelkezésünkre bocsátani a robbantási munka végzéséhez szükséges engedélyeket, 
az ellátásért felelős önkormányzati és hatósági hozzájáruló nyilatkozatokat. 
 
A bontási munkát legalább 8 munkanappal annak megkezdése előtt be kell jelenteni társaságunkhoz, mely 
munkához szakközegünk jelenléte szükséges.  
A bejelentést és a szakközeg megrendelését a mellékelt nyomtatvány kitöltésével, majd annak visszaküldésével 
kell megtenni.  
A megrendelő visszaküldhető a 76/481-282 fax számra (BÁCSVÍZ Zrt. 6000. Kecskemét, Izsáki út 13.) vagy a 
hegedusne.andrea@bacsviz.hu e-mail címre. 
 
Melléklet: 1 pld. szakközeg megrendelési adatlap. 
 
Jelen szaküzemeltetői nyilatkozatunk 1 évig érvényes. 
 
Kecskemét, 2015. június 23. 
 
Tisztelettel: 
 
 Vörös Róbert Balogh Zoltán 
 főtechnológus vízszolgáltatási főmérnök                                                                                  
                                                                                                                 


