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A lead foglalja össze röviden, néhány mondatban azt, amiről az egész sajtóközlemény
szól, legyen benne a legfontosabb információ a fejlesztésről. A támogatási összeg mindig
kerekítve (millió forint esetén 2 tizedes jegyig, milliárd forint esetén 3 tizedes jegyig)
szerepeljen.
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Európai Regionális
Fejlesztési Alap

a TÁMogaTÁs összEgE:

68,00 MILLIÓ FORINT
A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00016

és tovább

2017. 12. 30.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK
BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE
Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában álló Arany J. u. 33.
szám alatti, 312/6 hrsz-ú ingatlanon (funkcióját vesztett orvosi rendelő) gyermekjóléti
központ és idősek klubja kialakítására került sor a Széchenyi 2020 program
keretében Körösszegapáti településen. A megvalósításra az Önkormányzat
több mint 68,00 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert az
„Európai Regionális Fejlesztési Alap”
TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00016
kódszámú, „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése” pályázaton.
Az európai uniós támogatás segítségével korszerű közösségi tér került kialakításra
Körösszegapáti Nagyközség területén.
A fejlesztés eredményeként az épületben kapott helyet a gyermekjóléti központ és az
idősek nappali ellátása. A teljes körűen akadálymentesített, korszerű épületben
délelőtt a gyermekjóléti szolgálat, míg délután az idősek klubja működik. A
Körösszegapátiban kialakított telephely az idősek nappali ellátásában a magasabb
szükségletű személyek ellátását is el tudja látni.
A beruházásnak köszönhetően megvalósult az épület korszerű felújítása, központi
kazánnal működő fűtési rendszerrel, modern cserépfedésű tető és benne tetőtér
kialakítással, valamint a szociális helyiségek is megújultak. Az épület funkcionális
kialakítása minden szempontból a használók igényeihez igazodik.
Az Önkormányzat megvalósuló szolgáltatásai az Európai Unió által elvárt színvonalat
foglalja magába és felöleli a település napi működéssel kapcsolatos szociális
alapszolgáltatások bővítését.
A fejlesztés keretén belül a tetőtérben korszerű munkahelyeket alakulnak ki, mely
nagymértékben javítja a település foglalkoztatási színvonalát.
Projekt befejezése és átadása 2017.12.30.

További információ kérhető:
Elérhetőség: apatikozoshivatal@gmail.com

