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2. sz. melléklet: Sajtóközlemény minta 

 

Sajtóközlemény 

Cím:(a cím legyen, rövid, kifejező, figyelemfelkeltő) 

Év/hónap/nap 

Lead: 

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. 

 

(A sajtóközlemény szövege maximum egy, de inkább fél oldal legyen. Kerüljük a 
bonyolult mondatszerkezeteket, a túlzó, halmozott jelzőket, szenvedő szerkezetet. 
Egyszerű, jól érthető nyelvezetet használjunk. Legyen egy fő üzenet, ami köré építjük az 
egyéb információkat, adatokat.  

Ami mindenképpen szerepeljen: mi a fejlesztés célja, a projekt elemei, hol valósul meg, 
ki valósítja meg, hogyan kapcsolódik a kedvezményezett tevékenységéhez,  mikorra 
készül el a beruházás, mennyi munkahelyet teremt. 

Kerüljük a szakszövegeket, törvényi hivatkozásokat, illetve bármi az adott 
szakmabelieken kívül másnak nem releváns információk megjelenítését. 

Használható kifejezések: 

„A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.” 

„Az x millió forint európai uniós támogatás segítségével …” 

„A fejlesztés eredményeként …” 

„A beruházásnak köszönhetően a vállalat x darab munkahelyet tud megőrizni, és tovább 
x darab új munkahelyet teremt.” 

„A projektről bővebb információt a www.x.hu oldalon olvashatnak.” 

További információ kérhető: 

XY, sajtóreferens 

elérhetőség (telefonszám, e-mail cím) 
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SAJTÓKÖZLEMÉNY   
CÍM: (A CÍM LEGYEN RÖVID, KIFEJEZŐ, FIGYELEMFELKELTŐ) 
 
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. 
 
(A sajtóközlemény szövege maximum egy, de inkább fél oldal legyen. Kerüljük a bonyolult 
mondatszerkezeteket, a túlzó, halmozott jelzőket, szenvedő szerkezetet. Egyszerű, jól 
érthető nyelvezetet használjunk. Legyen egy főüzenet, ami köré építjük az egyéb 
információkat, adatokat. 
 
Ami mindenképpen szerepeljen: mi a fejlesztés célja,a projekt elemei, hol valósul meg, ki 
valósítja meg, hogyan kapcsolódik a kedvezményezett tevékenységéhez, mikorra készül 
el a beruházás, mennyi munkahelyet teremt. 
 
Kerüljük a szakszövegeket, törvényi hivatkozásokat, illetve bármi, az adott 
szakmabelieken kívül másnak nem releváns információk megjelenítését. 
 
Használható kifejezések: 
„A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.” 
„Az x millió forint európai uniós támogatás segítségével…” 
„A fejlesztés eredményeként ” 
„A beruházásnak köszönhetően a vállalat x darab munkahelyet tud megőrizni, és tovább x 
darab új munkahelyet teremt.” 
„A projektről bővebb információt a www.x.hu oldalon olvashatnak.” 
 
További információ kérhető: 
XY, sajtóreferens 
Elérhetőség (telefonszám, e-mail cím) 

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2014 | Január | 20 

MINISZTERELNÖKSÉG 

FEJLESZTÉSPOLITIKAI KOMMUNIKÁCIÓÉRT 

FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 

 
SAJTÓKÖZLEMÉNY   
A SAJTÓKÖZLEMÉNY CÍME KERÜL IDE 

MAXIMUM 2 SORBA TÖRDELVE 

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur nec nisi vestibulum, interdum leo 

vitae, consequat ligula. Mauris ultrices elit vitae metus pellentesque, sit amet vulputate nisl 

commodo. Proin aliquet turpis ac posuere commodo. Curabitur facilisis mauris ac nulla dapibus, 

quis volutpat orci condimentum. Nunc ut ante non tortor consectetur scelerisque. Aenean lobortis 
laoreet dapibus. Proin aliquet turpis ac posuere commodo.  Donec in sem ante. Pellentesque ac risus 

vitae dolor dapibus ultrices at in libero. Donec ac ante tristique, placerat ante id, feugiat augue. 

Phasellus sed blandit orci, ut suscipit lectus. In dictum odio sit amet velit ornare, sed faucibus 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur nec nisi vestibulum, interdum leo vitae, 

consequat ligula. Mauris ultrices elit vitae metus pellentesque, sit amet vulputate nisl commodo. Proin aliquet 

turpis ac posuere commodo. Curabitur facilisis mauris ac nulla dapibus, quis volutpat orci condimentum. 

Nunc ut ante non tortor consectetur scelerisque. Aenean lobortis laoreet dapibus. Proin aliquet turpis ac 

posuere commodo.  Donec in sem ante. Pellentesque ac risus vitae dolor dapibus ultrices at in libero. Donec 

ac ante tristique, placerat ante id, feugiat augue. Phasellus sed blandit orci, ut suscipit lectus. In dictum odio 

sit amet velit ornare, sed faucibus 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur nec nisi vestibulum, interdum leo vitae, 

consequat ligula. Mauris ultrices elit vitae metus pellentesque, sit amet vulputate nisl commodo. Proin aliquet 

turpis ac posuere commodo. Curabitur facilisis mauris ac nulla dapibus, quis volutpat orci condimentum. 

Nunc ut ante non tortor consectetur scelerisque. Aenean lobortis laoreet dapibus. Proin aliquet turpis ac 

posuere commodo.  Donec in sem ante. Pellentesque ac risus vitae dolor dapibus ultrices at in libero. Donec 

ac ante tristique, placerat ante id, feugiat augue. Phasellus sed blandit orci, ut suscipit lectus. In dictum odio 

sit amet velit ornare, sed faucibus 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur nec nisi vestibulum, interdum leo vitae, 

consequat ligula. Mauris ultrices elit vitae metus pellentesque, sit amet vulputate nisl commodo. Proin aliquet 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur nec nisi vestibulum, interdum leo vitae, 

consequat ligula. Mauris ultrices elit vitae metus pellentesque, sit amet vulputate nisl commodo. Proin aliquet 
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a TÁMogaTÁs összEgE:
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FEJLESZTÉSE
KÖRÖSSZEGAPÁTIBAN

68,00 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00016

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE 
KÖRÖSSZEGAPÁTIBAN

A Széchenyi 2020 program keretében Körösszegapáti településen az Önkormány-
zat  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.

Szerződött támogatás összege:                 68.000.000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban):                 100 %

A projekt keretében Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában álló, 
Körösszegapáti, Arany J. u. 33. szám alatti, 312/6 hrsz-ú ingatlanon található, funkci-
óját vesztett orvosi rendelő épületének felújítása és átalakítása történt meg. A beru-
házást követően az épületben gyermekjóléti központ, valamint az idősek klubja kap 
helyet.

A beruházás keretében a fejlesztéssel érintett épület teljeskörű akadálymentesítése 
valósult meg. Továbbá a homlokzat hőszigetelésre a vakolat pedig cserére szorult. 
Gépészeti felújítás szintén megvalósult. A csatorna lefolyócsöve valamint az eresz-
csatorna elbontása vált szükségessé, majd ezek újbóli visszaépítése történt meg.

Korszerű és energiatakarékos led-es fényforrások kerültek az épületben beépítésre.

Az épület déli oldalán lombhullató fák telepítése, valamint az épülethez kapcsolódóan 
egy darab akadálymentes parkoló kialakítása történt meg.

A projekt keretében eszközbeszerzésre is sor került, kapcsolódóva az épületben ter-
vezett tevékenységek ellátáshoz. A beszerzésre kerülő bútorok, eszközök a szolgál-
tatás színvonalát, minőségét emelik és a szolgáltatást igénybe vevő célcsoport ma-
gasabb szintű ellátását biztosítják.

Projekt fizikai befejezésének napja: 2018. év 03. hó 25. nap                                       

Projekt azonosító száma:  TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00016
























