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Megkezdődött Újhartyán község ivóvízminőség-javító programjának a kivitelezése. A mai napon a te-
lepülés vezetése, valamint a vízszolgáltató, illetve a kivitelező és a tervező cég munkatársai, valamint 
számos érdeklődő jelenlétében felavatták a pályázat európai uniós projekttábláját. Az ünnepi beszédet 
mondó Schulcz József polgármester szerint a beruházással nem csak az itt élőknek az egészséges 
élethez és környezethez való joga szilárdul, hanem korszerűbbé és gazdaságosabbá válik az ivóvíz 
szolgáltatás a településen, növelve ezzel a község tőkevonzó képességét, illetve népességmegtartó 
erejét. A mintegy kétszázmillió forint értékű korszerűsítés nagyrészt EU támogatásból valósul meg és 
nem igényel lakossági hozzájárulást.

A mai napon felavatták az „Újhartyán Község Vízkezelő berendezéseinek korszerűsítése” elnevezésű 
pályázat uniós projekttábláját a település vízszolgáltatójának telephelyén, ahol a beruházás jelenleg 
is zajlik. Schulcz József, Újhartyán polgármestere elmondta: az ivóvíz minőségének javítása kötelező 
feladat, a kútvizek káros anyag tartalmának határértékét a 201/2001-es kormányrendelet írja elő. A 
vizsgálati eredmények szerint az Újhartyán ivóvízét biztosító kutak vízkémiai komponenseiben mind 
az arzén, mind a vastartalom meghaladja az előírt határértéket, a mangántartalom tekintetében pedig 
csak az egyik kút felel meg a jogszabályoknak.   
Az újhartyáni önkormányzat a hosszú távú egészségmegőrzés, a fenntartható fejlődés, valamint a 
jogszabályi előírások maradéktalan betartása érdekében 2008-ban megkezdte a pályázat előkészíté-
sét, majd 2009-ben - KEOP-1.3.0. számon pályázatot nyújtott be, amellyel a határértékek csökkentését 
tűzte ki célul. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága a projekt Részletes 
Megvalósítási Tanulmányát továbbtervezésre alkalmasnak találta, így megnyílt a lehetőség a végleges 
tervek elkészítésére és a pályázat végső, második fordulójának a benyújtására. A pályázat A Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség jóváhagyásával végül 181 millió 810 ezer forint támogatást nyert el az Európai 
Unió, valamint a Kohéziós Alap társfinanszírozásával. A beruházás összértéke csaknem 200 millió fo-
rint, amely nagyrészt uniós pályázati pénzből, valamint önkormányzati hozzájárulásból valósul meg. 
A kivitelezés - a jelenleg alkalmazott vízkezelési rendszer mellett korszerű szűrők lesznek felhelyezve 
- során nem végeznek a településen környezetterhelő munkálatokat és nem korlátozódik a lakossági 
ivóvíz szolgáltatás. Mindezeken túl korszerűsítik a ivóvízrendszert, megszűnnek a vakvezetékekben  
pangó vizek, amelyek nem csak tisztábbá, hatékonyabbá, hanem gazdaságosabbá is teszik a szolgál-
tatást. 
Schulcz József kiemelte: a pályázat eredményeként minimálisra csökken majd az újhartyáni ivóvíz 
káros anyag tartalma, hosszú távon megalapozva az itt élőknek az egészséges élethez és környezethez 
való jogát, tovább növelve a település lakossági és gazdasági vonzóképességét.


