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 Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2005. óta tagja a Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító 
Konzorciumnak, mely a Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Program KEOP támogatással való 
megvalósítására alakult meg 225 település részvételével. A települések mindegyike szerepel a 
201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében és ezáltal kötelezett a helyi ivóvíz 
minıségének javítására. 
2009. április 01-tıl fenti témában új kormányrendelet jelent meg (65/2009.(III.31.) Korm. 
rend.), melynek 4. számú mellékletében Lajosmizse és még 10 másik település már nem 
szerepel, így ivóvízminıségének javítására nem kötelezett. 
A Képviselı-testület 2009. június 24-i ülésén tájékoztatást kapott a projektrıl, illetve arról, 
hogy Lajosmizse hosszú távú, biztonságos és egészséges ivóvízzel való ellátására ilyen 
kedvezı pályázati finanszírozással valószínőleg soha nem lesz  lehetıség. A Képviselı-
testület úgy döntött, hogy továbbra is tagja marad a Konzorciumnak. (105/2009.(VI.24.) ÖH) 
A döntésben fontos szerepet játszott az a tény, hogy a projekttel kapcsolatos minden felmerült 
költséget a Bácsvíz Zrt. átvállalt és a majdani kivitelezéshez szükséges önerı finanszírozására 
is elvi ígéretet tett. 
A 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 (1/2010. (I.20.) ÖH), melynek 30  tagja van Kecskemét vonzáskörzetében. A 
gesztor szerepét Kecskemét Megyei Jogú Város felvállalta. 
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. 06. 30-ig 
beadható.  
A tervezık  több változatot mutattak be Lajosmizse ivóvízellátására vonatkozóan, de végül az 
Önkormányzat által preferált önálló vízellátó rendszer fejlesztésére tettek végleges javaslatot, 
illetve ezt a változatot dolgozták ki, mely (csak vázlatosan) az alábbiakat tartalmazza. 
-új 200 m talpmélységő kút fúrása a meglévı vízmő területen, várható vízhozam 2000 m3/nap 
-az Iskolat-tó partján lévı kút önkormányzati tulajdonba kerülne, pld. locsolásra hasznosítható 
-az iskola területén lévı 200 m3-es víztorony elbontása 
-új 500 m3-es víztorony építése (helye még nem ismert) 
-új 200 m3-es térszíni tisztavíz tároló medence építése a vízmő telepen 
-vízmő telepen lévı 100 m3-es térszíni glóbusz elbontása 
-új nyersvíz vezeték kiépítése az autópálya túloldalán lévı 6.sz. kúttól 
-Kláber telep vízellátása 
- 2330 m régi vezeték utcai ivóvíz gerincvezeték cseréje a gyakori csıtöréses helyeken  
Fentiek megvalósításának költsége tervszinten 420 millió forint. A projekt támogatása 79%, 
így a saját forrás 21% azaz 88,2millió forint. A saját forrás biztosítására a Konzorcium 
támogatást szerzett az Eu önerı alaptól. A támogatás mértéke 60% abban az esetben, ha a 
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megvalósításnál a Társulás nem vállalja részben, vagy egészben a közfoglalkoztatást. 
Amennyiben vállalja a közfoglalkoztatást akkor a támogatás mértéke Lajosmizse esetében  
65% azaz 57,3 millió forint. Természetesen a Társulás vállalja közfoglalkoztatást, így a 
magasabb támogatással lehet számolni. A saját erı fennmaradó 35%-át a Bácsvíz Zrt. több 
éves eredménye terhére átvállalja. Erre a feladatra a Közgyőlés döntése alapján a Bácsvíz Zrt. 
az elmúlt néhány év alatt már 400 millió forintot céltartalékba helyezett. 
A projekt megvalósítása a közbeszerzések lebonyolítása után várhatóan 2012-ben kezdıdne el 
és jó esetben 2013-ban, de legkésıbb 2014-ben fejezıdne be.  
 
Lajosmizse, 2011. június 16. 
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