Bázakerettye Önkormányzata megnyerte az NYDOP-hez benyújtott, és az EU által
támogatott pályázatot. A sikeres pályázathoz az Önkormányzat és a Fáklyaláng Nonprofit
Kft. közös együttműködése kellett, mely a sikeres projektzárást követően tovább erősítheti a
település és a térség fejlődését.
A projekt címe: A bázakerettyei önkormányzati ügyfélszolgálat komplex akadálymentesítése
keretében, az Európai Unió támogatásával, megújuló, emberbarát közszolgáltatás, figyelemmel a
hátrányos helyzetű település fogyatékkal élő lakossági csoportjának igényeire.
A projekt célja: A település hosszú távú céljai a projekt vonatkozásában, összhangban a hazai és
EU-s rendelkezésekkel és elvárásokkal, hogy az itt élő lakosság, vagy bármely, ügyintézés
kapcsán a helységben megforduló fogyatékkal, illetve megváltozott munkaképességgel
rendelkező ember egyenlő eséllyel tudjon hozzájutni az összes közszolgáltatáshoz. Ennek
érdekében a közszolgáltatást nyújtó épületeinkben maradéktalanul meg akarjuk valósítani a
komplex akadálymentesítést.
Ugyancsak célunk a fogyatékkal élő, illetve megváltozott munkaképességű emberek számára
egyenlő esély biztosítása a munkavállalás terén, a saját intézményeinknél. Ennek érdekében ki
akarjuk alakítani az ehhez szükséges megfelelő, akadálymentes munkahelyet, a felméréseink
szerinti megfelelő számban. Intézményenként legalább 1-2 ilyen munkahelyet szeretnénk
biztosítani.
A beruházással az akadálymentesítés terén jelenleg fennálló, legégetőbb problémát kívánjuk
orvosolni. A bázakerettyei központtal működő körjegyzőséghez tartozó önkormányzati
ügyfélszolgálati iroda komplex akadálymentesítésével meg kívánjuk oldani a fogyatékkal vagy
megváltozott munkaképességgel rendelkező ügyfeleink részére: az akadálymentes parkolást (két
speciális autóparkoló és egy buszparkoló létrehozása), az épülethez történő odajutást (megfelelő
járda, rámpa), a bejutást (a bejárat átalakítása, mozgásérzékelő hangjelző felszerelése), a szintek
közötti közlekedést (lépcsők átalakítása, felvonó beszerelése), wc, mosdó használatát (megfelelő
új építése).
Ezenkívül a bútorzat megfelelő módon történő kialakításával meg kívánjuk valósítani az
ügyintézés akadálymentes voltát, mind az ügyfél, mind pedig a fogyatékos munkavállaló számára
is. Ugyanígy az egyenlő esélyek megteremtése jegyében, a rászoruló ügyfelek részére segíteni

kívánjuk a könnyebb tájékozódást. Ennek érdekében létrehozunk egy információs pultot, két
ponton hangos térképet helyezünk el, valamint felfestéseket, táblákat alkalmazunk.
A projekt tartalma, indokoltsága: 2007. augusztus 1-től a bázakerettyei önkormányzat,
ügyfélszolgálati irodáját a Fáklyaláng Nonprofit Kft. tulajdonában levő, bérleményben
működteti. Maga az épület az 1940-es években épült, jól karban tartott, felújított és kultúrált
munkakörülményeket biztosít.
Az épület egyetlen, ugyanakkor az állampolgárok esélyegyenlősége szempontjából jelentős
hiányossága, hogy nem felel meg az akadálymentesítéssel kapcsolatos követelményeknek.
A terep nagy szintkülönbségei miatt, a mozgáskorlátozottak számára kiemelt jelentőséggel bír az
odavezető útvonal akadálymentesítése. A több szintes épületben való közlekedés, illetve
tájékozódás is jelenleg nehézségekkel jár.
A lakosság körében, ahol jelentős mértékű az idős korúak aránya is, nagy számban (18 %) fordul
elő valamilyen fogyatékkal élő (mozgáskorlátozott, látási, hallási nehézségekkel küzdő) személy.
Ahhoz, hogy korszerű, minden lakossági csoportnak egyenlő esélyű hozzáférést biztosítsunk,
szakértők (rehabilitációs szakmérnök, építésztervező) segítségét igénybe véve, felmértük a
komplex akadálymentesítés megvalósításához szükséges intézkedéseket és lehetőségeket.
Elkészíttettük a rehabilitációs szakmérnök által is jóváhagyott engedélyes építési terveket.
Felmérésünk szerint, a fogyatékkal élők számára is az egyenlő feltételek biztosításának
érdekében, az alábbi hiányosságok kiküszöbölésére van szükség (melyek megvalósítása
pályázatunk egyes elemeit is képezi):
- Az épület előtt található parkolók közül egyik sem akadálymentes. Legalább 2 db
méretében és egyéb kialakításában megfelelő, akadálymentes parkolóra és egy
buszparkolóra lenne szükség.
- A parkolóktól a bejáratig vezető úton a járda nem felel meg sem szélességét, sem
burkolatát tekintve az akadálymentes közlekedés feltételeinek. A bejárat előtt egy 180 cm
szintkülönbséget áthidaló lépcső van, melyen az akadálymentes feljutás jelenleg nem
biztosított. Itt rámpa kiépítése szükséges.
- A bejárati ajtó mérete és kialakítása, tolószékkel történő áthaladásra csak rendkívül
körülményes módon alkalmas. Az előírásoknak megfelelő ajtó beépítése indokolt. Az
bejárat előtere az időjárás viszontagságaitól nem védett, ezért egy előtető kialakítása
indokolt.

- A beltéri lépcsőnek, mely az alagsorban található bejárati szintről vezet fel az
ügyfélszolgálati helységhez, akadálymentesítési szempontból ugyancsak nem megfelelő a
kialakítása (nem megfelelő burkolat, kapaszkodok hiánya stb.). Átalakítása szükséges.
- Jelenleg nincsen az épületben akadálymentesített WC.
- Ezidáig nincsen kialakítva az általános, technikai tájékoztatást segítő információs pult,
mely mint munkahely, és mint szolgáltatási hely is akadálymentes lenne. Maguk az
ügyfélszolgálati pultok -kialakításuk miatt - sem alkalmasak jelenleg az akadálymentes
szolgáltatás nyújtására.
- Az épületre és a környezetére jelenleg jellemző, hogy hiányoznak a fogyatékkal élő
emberek biztonságos mozgását, tájékozódását segítő információs táblák, felfestések,
kapaszkodok, csúszásmentes burkolatok, hang- és fénytechnikai berendezések, eszközök,
valamint a bútorzat formai kialakítása sem felel meg az ezirányú elvárásoknak.
- Általánosságban megjegyezhető, hogy az ügyfélszolgálatra érkezők mozgásterében, a
legtöbb helyen, a fogyatékkal élők igényeihez és az előírásokhoz képest, nem
megfelelően kialakítottak a méretarányok, a közlekedésüket, tájékozódásukat segítő
műtárgyak, nem biztosítottak a szolgáltatásokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférésüket
segítő technikai eszközök.
A beruházás előkészítésénél egyeztettünk az ingatlan tulajdonosával. Képviselőjét pedig, a
projekt sikeres megvalósítása érdekében, illetve az együttműködés jegyében megbíztuk a
projektmenedzseri feladatok elvégzésével. Rehabilitációs szakmérnökkel kötöttünk
megállapodást, aki már a projekt előkészítésben is tevékenyen részt vett és a megvalósítás során
is rendszeres konzultációs lehetőséget biztosít. A projekt adminisztráció és koordináció ellátására
felkészült szakértő céget bíztunk meg. A teljes beruházást pedig, Bázakerettye
Önkormányzatának hivatalos képviselői, a polgármester és a körjegyző felügyelik.
A projekt sikeres lezárását követően reményeink szerint elmondhatjuk, hogy olyan beruházást
sikerült megvalósítani, amely összhangban van a hazai és EU-s rendelkezésekkel és elvárásokkal.
Ugyanakkor maximálisan kielégíti a településen és vonzáskörzetében élők azon igényét, hogy a
hivatali ügyintézés során a fogyatékkal, illetve megváltozott munkaképességgel rendelkező
emberek egyenlő eséllyel tudjanak hozzájutni az összes közösségi szolgáltatáshoz.

