2013. év tavaszán elkezdıdik a csatornás beruházás
Lajosmizse Város Önkormányzata 1.890.593.480.- forint uniós támogatást nyert a „Lajosmizse
város Csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése” címő
pályázatával az Új Széchenyi Terv keretében.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Lajosmizse
Város Önkormányzata KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077
azonosító számú pályázata keretében kiépítésre
kerülı csatornás beruházás a tervek szerint 2013. év
tavaszán elindul.
Jelen idıpontig elindított közbeszerzési eljárások
közül
a
projektmenedzsmenti
tevékenység
tárágyában kiírt közbeszerzési eljárás van még
folyamatban, a mőszaki ellenır és a mélyépítési
keretmegállapodás tárgyában kiírt közbeszerzési
eljárások lezárásra kerültek. A Grontmij Canor Kft. és
az UTIBER Közúti Beruházó Kft. közös ajánlattevık
ajánlata volt az összességében legkedvezıbb a
mőszaki ellenıri tevékenység elvégzésére, valamint
a mélyépítési keretmegállapodást a Duna Aszfalt Kftvel 2012. november 06-án meg kötötte az
önkormányzat, amely alapján egy konzultációs
szakaszt követıen a tervek szerint 2012. év
decemberében
a
csatorna
kivitelezésre
is
megkötésre kerül a szerzıdés. Ezt követıen
elindulhatnak a terület elıkészítı munkálatok, és a
tényleges beruházás. A Támogatási Szerzıdés
alapján a kivitelezési munkálatoknak 2014.
szeptember 08-ig be kell fejezıdniük.
A település eddigi legnagyobb beruházásának
megvalósítása csak a lakossággal közösen
lehetséges, ezért is köszönjük mindenkinek, akik az
érdekeltségi hozzájárulást határidıben, pontosan
fizetik.

Felhívjuk azon érintettek figyelmét, akik az érdekeltségi
hozzájárulást Lakástakarék Pénztári szerzıdés alapján
havonta nem fizetik rendszeresen azok elveszíthetik az
állami támogatást. Nem fizetés esetén az OTP Bank
Nyrt. megszüntetheti a szerzıdést, amelynek
következtében az egyösszegő fizetés lép életbe.
Akik nem vállaltak ez idáig semmilyen fizetési
kötelezettséget azok kényszer viziközmő taggá váltak
és rájuk a készpénzfizetés kivetése a beruházás
megkezdésekor elindul. Az érdekeltségi hozzájárulás
összege a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény 35. § (3) bekezdése alapján adók módjára
behajtható.
Az egyösszegő készpénzfizetést vállaló érintetteket
tájékoztatom, hogy 2012. október 11-én lejárt a fizetési
határidı, és aki még nem fizette be az érdekeltségi
hozzájárulását, szíveskedjen megtenni.
A Lajosmizsei Víziközmő-társulat ügyfélfogadási
irodájához (6050 Lajosmizse, Városház tér 1. – Régi
Városháza) bármilyen kérdés esetén lehet fordulni
hétfın-csütörtökön 8-12 óra között, valamint szerdán
13 órától 16 óráig személyesen, vagy telefonon a
76/555-081 és a 76/356-211/146 melléken.
A tervek szerint 2013. év január hónapjában az
önkormányzat lakossági fórumot fog szervezni a
csatornás projekttel érintettek részére, ahol minden
felmerülı kérdésre tudnak a szakemberek majd
válaszolni.

