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Köszönet mindazoknak, aki segítették ezt a nem túl látványos, de annál inkább 
fontos környezetvédelmi beruházás megvalósítását - mondta Schulcz József, Új-
hartyán polgármestere a helyi hulladéklerakó rekultivációjának zárórendezvényén. 
A több mint százmillió forint összértékű beruházás forrását kilencven százalékban 
pályázati úton biztosították.

egy újabb sikeres, pályázati úton támogatott beruházáson van túl településünk, az egykori, helyi hul-
ladéklerakó rekultivációján - mondta Schulcz józsef, Újhartyán polgármestere a projekt állófogadással 
egybekötött zárórendezvényén. Hangsúlyozta: kétségtelen, nem túl látványos beruházásról van szó, 
ezért sokan feltehetik a kérdést, vajon mi szükség volt erre, nem lett volna-e máshol jobb helyen az ön-
kormányzat pénze? azt kell határozottan mondanom, ez a beruházás is ugyanolyan fontos és hasznos 
volt, mint a többi, hiszen hosszú távra alapozza meg az itt élőknek az egészséges élethez és környezet-
hez való jogát. Ezzel a beruházással csökkennek az egészségügyi kockázatok, remélhetőleg megszű-
nik az illegális szemétlerakás, miközben javul és általánosabbá válik a környezettudatos gondolkodás, 
növelve a település népességi, valamint gazdasági tőkevonzó képességét. Nem beszélve arról, hogy 
begyógyítottunk végre egy tájsebet és visszaadtuk azt az eredeti, természetes környezetének. 
A polgármestertertől megtudtuk: a hulladéklerakóval kapcsolatos feltételeket kormányrendelet szabá-
lyozza, és a rekultiváció elmaradása folyamatos és növekvő mértékű hatósági bírságot von maga után, 
ezért, a probléma végleges lezárása éredkében lépett a település vezetése.  
az újhartyáni önkormányzat 2009-ben pályázatot nyújtott be a Új magyarország Fejlesztési terv kere-
tén belül, amely eredményes lett. az egykori két és fél hektáros szeméttelep szabályos rekultiválásának 
az összeköltsége 105 millió 720 ezer forint volt, amelyből kilencven százalékot -  95 millió 148 ezer 
forintot - az Európai Unió, valamint a Magyarország költségvetése állt vissza nem térítendő  támogatás 
formájában. a fennmaradó  tíz százaléknyi önrészt -  10 és félmillió forintot -  Újhartyán önkormány-
zata biztosította.A beruházás 2011 -ben kezdődött kivitelezője az Alpine Kft. volt, a projektmenedzseri 
feladatokat az Általános magyar önkormányzati Projektmenedzsment (amOPm) kft. végezte.
Lóczki Attila, a kivitelező cég képviseletében megköszönte az önkormányzatnak a gördülékeny mun-
kakapcsolatot, amely ennek a sikeres környezetvédelmi beruházásnak a záloga volt, majd részletesen 
ismertette a terület rekultiválásának és a hulladéksziget szigetelésének a fázisait. 
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