
2013. év júliusában elkezdődik a
csatorna kivitelezés
Lajosmizse Város Önkormányzata 1.890.593.480.- forint uniós támogatást nyert a „Lajosmizse város
Csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése” című pályázatával az Új
Széchenyi Terv keretében.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Lajosmizse Város
Önkormányzata KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 azonosító számú,
csatornás pályázata vonatkozásában 2013. május 23-án megkötötte a
kivitelezési szerződéseket a csatornahálózat kiépítésére és a
szennyvíztisztító telep bővítésére a Duna Aszfalt Kft-vel (6060
Tiszakécske, Béke u. 150.).
A terület átadás-átvétel 2013. június 13-án megtörtént, amelynek
értelmében a kivitelezési munkálatok 2013. év júliusában elkezdődhetnek
17 brigád munkavégzésével, amint a kivitelező a szükséges
engedélyeket beszerezte az illetékes hatóságoktól. A Támogatási
Szerződés alapján a kivitelezési munkálatoknak 2015. április 01-ig be kell
fejeződniük, úgy hogy a szennyvíztisztító telepnek egy nyári és egy téli
időszakos próbaüzemet le kell folytatnia. A projekt nyitórendezvényét
2013. június 20-án 12.30 órakor tartották a Lajosmizsei Művelődési
Házban, amelyet az alapkőletétel, és a nyilvános sajtóesemény követett
14.00 órakor a Lajosmizsei Szennyvíztelepen. A nap zárásaként a
Művelődési Házban Lakossági fórumot tartott az önkormányzat, ahol a
projektben résztvevőktől a lakosság kérdezhetett és tájékozódhatott a
projekt kivitelezésének ütemezéséről.
A kivitelezés ütemezése megtalálható Lajosmizse város honlapján
(http://www.lajosmizse.hu/hu/szennyviz_projekt) és érdeklődni lehet róla
a T. Lakosságnak a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati Irodájának munkatársaitól (76/356-211/115, 116 és 122
mellékeken).
A település eddigi legnagyobb beruházásának megvalósítása csak a
lakossággal közösen lehetséges, ezért is köszönjük mindenkinek, akik az
érdekeltségi hozzájárulást határidőben, pontosan fizetik.
Felhívjuk azon érintettek figyelmét, akik az érdekeltségi hozzájárulást
Lakástakarék Pénztári szerződés alapján havonta nem fizetik
rendszeresen azok elveszíthetik az állami támogatást. Nem fizetés
esetén az OTP Bank Nyrt. megszüntetheti a szerződést, amelynek
következtében az egyösszegű fizetés lép életbe.
Akik nem vállaltak ez idáig semmilyen fizetési kötelezettséget azok
kényszer viziközmű 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.
Továbbá tájékoztatom az érintetteket, hogy a víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény 55. § (1-2) bekezdése értelmében az
ingatlan tulajdonosa a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől
számított egy éven belül köteles az ingatlant víziközmű-rendszerbe
beköttetni, ha a közműves ivóvízellátás vagy a közműves
szennyvízelvezetés és tisztítás biztosításához szükséges víziközmű-
rendszer a közterületen az ingatlanról műszakilag elérhető módon kiépült
és műszakilag rendelkezésre áll, és az ingatlan használata rendszeres
emberi tartózkodáshoz kötődik.
Az egyösszegű készpénzfizetést vállaló érintetteket tájékoztatom, hogy
2012. október 11-én lejárt a fizetési határidő, és aki még nem fizette be
az érdekeltségi hozzájárulását az szíveskedjen megtenni.
A Lajosmizsei Víziközmű-társulat ügyfélfogadási irodájához (6050
Lajosmizse, Városház tér 1. – Régi Városháza) bármilyen kérdés
esetén lehet fordulni hétfőn-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.


