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SAJTÓKÖZLEMÉNY
A három település két önkormányzatának összefogásával befejeződött a több mint 600 millió forintos
beruházás, a KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0034 Karcag-Kenderes (Bánhalma) Ivóvízminőség-javító projekt.
A projekt célja a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás projektcsoportjához
tartozó települések vízminőség-javító fejlesztésének végrehajtása, a lakosság egészséges ivóvízzel
való ellátásának biztosítása, amely elsődleges feladatok között szerepel a nemzeti vidékfejlesztési
stratégiában.
A projektben előirányzott ivóvízminőség-javító beavatkozások szükségességét az emberi fogyasztásra szánt
víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv határozza meg, amely 1998 novemberében került kiadásra és
1998. december 25-én lépett hatályba. A 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet határozza meg az ivóvíz
minőségére vonatkozó határértékeket, a rendszeresen, illetve időszakosan végzendő vizsgálatok számát. A
rendelet hatálya kiterjed az emberi fogyasztásra szolgáló ivóvíz minőségi követelményeire és a vízminőség
ellenőrzési rendjére. Ezt a rendeletet időközben módosították, így a rendelet és mellékletei – a vízminőségi
ellenőrzés részletes szabályozásán túlmenően – településenként mutatják be a határérték feletti ivóvízminőségi paramétereket, illetve a tervezett vízminőségi célállapotot kielégítő fejlesztési teendőket.
2014 márciusában Kenderesen, majd Karcagon tették le az alapkövét a Karcag-Kenderes (Bánhalma)
ivóvízminőség-javító beruházásnak, ahol Fazekas Sándor miniszter kiemelte ünnepi beszédében: hasonló
fejlesztéseket az önkormányzatok önerőből képtelenek lennének vállalni. Ezt felismerve biztosított a
kormány pályázati támogatást a Környezet és Energia Operatív Program, valamint az Önerő Alap
forrásaiból.
A társulás 2009. április 20-án alakult meg. A pályázati elbírálást követően a támogatási szerződést 2011.
augusztus 8-án írták alá. A beruházás nettó költsége 602.764.286,- Ft. Az Új Széchenyi Terv keretében
elnyert támogatás 491.544.857,- Ft, a 111.219.429,- Ft különbözetet a BM önerő alapból finanszírozza a
Társulás. Karcagon nettó 376.993.189,- Ft, Kenderesen 152.086.404,- Ft, Kenderes-Bánhalmán
73.684.693,- Ft összeget fordítanak fejlesztésre az elnyert támogatásból.
Kenderesen és Bánhalmán a vízkezelési technológia fejlesztése és a meglévő kút felújítása a vízbázis
bővítésével, Karcagon pedig a vízkezelési technológia fejlesztése történt meg. A vízminőség javítása
magában foglalta a víztisztítási technológiát /gáztalanítás/ vas-mangáneltávolítás/ ammónium eltávolítás/
arzén eltávolítás/ egyéb tisztítás), a termelő kutak és a kútfej gépészeti felújítását, a szűrőbetét cseréjét,
vízszivattyú beépítését, illetve sor került 3 kezelőépület kialakítására (építés), és sor került egy aggregátor
telepítésére is. A résztvevő tagtelepülések mindegyike rendelkezett a komponensek valamelyikének
határérték feletti előfordulásával a szolgáltatott ivóvízben. A beruházással közel 30 ezer ember jut
egészségesebb ivóvízhez.
A projekt maradvány és tartalékkerete terhére beszerzésre került egy ivóvízszállító cserefelépítménnyel
ellátott platós tehergépjármű. A kivitelezés műszaki átadása megtörtént, a projekt fizikai befejezésének
határideje: 2015. november 30.
A sajtótájékoztatóval egybekötött projektzárón a karcagi Múzeum parkban beszédet mondott Fazekas
Sándor földművelésügyi miniszter, Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke,
Dobos László, Karcag és Pádár Lászlóné, Kenderes polgármestere.

Magyarországon eddig közel 70400 uniós projekt részesült támogatásba, és közel 9400 milliárd forintot
tesznek ki a leszerződött projektek. A legsikeresebb operatív programok között van a gazdaság-fejlesztési
és a környezet- és energiafejlesztési, a regionális, valamint közlekedés operatív programok. A már
befejezett beruházásokkal több mint 3 millió ember ár- és belvízkár elleni védelme valósult meg, illetve 8
millió ember jutott megfelelő minőségű ivóvízhez a környezetvédelmi fejlesztésekkel.
Az elmúlt években Magyarországon összességében 70 ezer 400 projekt fejeződött be, amelyekhez 9 ezer
400 milliárd forint értékű támogatást sikerült elnyerni. Az unió kiemelt figyelmet fordít a környezet- és az
ivóvízbázis megóvására, nem véletlen, hogy támogatja a hasonló beruházásokat.
A gazdasági fejlődés és az ezzel járó környezetváltozás és károsítás megköveteli a Föld természeti
erőforrásainak, tartalékainak feltérképezését, tudatos megóvását. Ennek elérése érdekében született meg
az Európai Unió jóváhagyásával a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP), mely átfogó fejlesztési
és támogatási rendszert ölel fel. A KEOP összköltségvetése a 2007-2013 közötti időszakban 1587 milliárd
forint volt.
Ezek a beruházások javítják az emberek életminőségét, megóvják természeti értékeinket, élővilágunkat. A
rendelkezésre álló keret ebben a témakörben, azaz a KEOP-1, az egészségesebb, tisztább települések
csoportban volt a legnagyobb, megközelítette a 707 milliárd forintot.
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