
A szerződött támogatás összege: 120 000 000,- Ft, azaz egyszázhúszmillió forint
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt bemutatása: 

- A fejlesztés következtében a település bel- és csapadékvíz szempontjából legveszélyeztetettebb 
része biztonságossá váljon.

- Lakosság, épületek, építmények biztonságos hosszú távú védelme

- Bel- és csapadékvíz károkból eredő védelmi költségek minimalizálása, kárveszély teljes elhárí-
tása. A projekt megvalósításával a védelmi költségek jelentősen lecsökkennének, mert a belvíz 
elvezetéssel nem rendezett területek már másodlagosan veszélyeztetettek csapadék- és belvíz 
elvezetés szempontjából. A kárveszély megszűnik, káresemény szinte teljes mértékben kizárható a 
fejlesztés megvalósulásával. 

- A településen csak a feltétlenül fölös vizek legyenek elvezetve, a lehetőségekhez mérten törekedni 
kell a vízvisszatartásra és nem az elvezetésre.

A településen 2450 m hosszúságban kerül sor a csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciójára, 
az alábbi utcák infrastrukturális beavatkozásait foglalja magában:
1, 2-0-0 főgyűjtő csatorna befogadója a Csente-Szakáli II. TIVIZIG csatorna. Innen a 0+000 szel-
vényből kiindulva a belterületen halad a Kossuth utcán, majd keresztezve a Köztársaság utcát, az 
Ady utcán halad egy háromszöget leírva ismét a Köztársaság utcára ér, és ezen halad a végszelvé-
nye, a 0+915. sz. szelvényig.
2, 2-1-2 mellék gyűjtő a 2-1-0 mellékgyűjtőbe csatlakozik annak a 0+201. szelvényében. A Köztár-
saság utcán, az utcát keresztezve tovább halad párhuzamosan, az utca másik oldalán a befogadó 
2-1-0 csatornával. Hossza: 185 m.
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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) 
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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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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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3, 2-2-0 mellék gyűjtő a 2-0-0 főgyűjtőbe csatlakozik a 0+503. sz. szelvényben. Az Ady utcában 
keresztezi az utcát, 15 m hosszban épül ki az I. ütemben.

4, 2-4-0 mellék gyűjtő a Köztársaság utcán halad, befogadója a 2-0-0 főgyűjtő, azon a ponton, ahol 
a főgyűjtő az Ady utcáról ismét átlép a Köztársaság utcára. Ez a 0+65 szelvény, itt halad a Köztár-
saság utca északi oldalán a 0+245. sz. szelvényig.

5, 2-4-1 mellék gyűjtő a Köztársaság utcán halad. Befogadója a 2-4-0 mellék gyűjtő csatorna, annak 
0+000 szelvényébe csatlakozik, és vele párhuzamosan halad 100 m hosszban az utca szemben 
lévő oldalán.

6, 2-4-2 mellék gyűjtő a Köztársaság utcán halad, befogadója a 2-4-0 mellékgyűjtő, annak 0+010 
szelvényébe csatlakozik, és innen keleti irányban halad a Köztársaság utca északi oldalán ellenté-
tes irányban, mint a befogadó csatorna.

A projektbe bevonásra kerül a (7,) Petőfi utcai 2-A-0 főgyűjtő csatorna szakasza - bekötve a 10/A 
műtárgyon át a 2-0-0 jelű főgyűjtő csatornába, és a (8,) Kossuth utcán az ide csatlakozó 2-A-2 mel-
lékgyűjtő csatorna teljes szakasza.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.05.30.

A projektet az Európai Regionális Fejlesztési Alap Támogatja.























KöszönjüK a Magyar ÁllaM  
és az Európai unió TÁMogaTÁsÁT.

a TÁMogaTÁs összEgE:

MAGYARHOMOROG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

MAGYARHOMOROG KÖZSÉG
BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉS 2.SZ.
ÖBLÖZET I. ÜTEM.

120,00 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00012

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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