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Különszám

Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése Kállósemjénben
Tisztelt polgárok!
Jelen kiadásunk azért íródott hogy hírt adjunk településünk önkormányzati
épületének európai uniós
normáknak való megfeleltetésérõl.
Valamennyi közintézmény számára törvényben
elõírt kötelezettség, hogy
2010. december 31-ig mara-

déktalanul akadálymentesítse épületeit a közszolgáltatásokhoz való egyenlõ hozzáférés, az esélyegyenlõség
megvalósulása érdekében.
Az akadálymentesség kifejezést hallva a legtöbben a
kerekes székben ülõkre gondolnak, annak ellenére, hogy
valójában sokkal tágabb az
érintettek csoportja. Akadályokkal kell megküzdeniük a
látás-, hallás- és mozgássé-

rült embereknek, az értelmi
sérült, az idõs, valamint kisgyermekét nevelõ, és velük
közlekedõ személyeknek.
Polgármesteri Hivatalunk
az 1920-as években épült,
akkoriban az akadálymentes
megközelíthetõség igénye
még nem merült fel. Az évek
során az épület funkcionalitását jelentõsen megváltoztató átalakítások nem történtek, így a legkevésbé sem

mondhattuk akadálymentesnek.
Tekintettel a felmerült
igényekre és a törvényben
elõírtakra, nagyközségünk
Önkormányzata 2007 harmadik negyedévében pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Észak-alföldi Operatív Programjának keretében, Polgármesteri Hivatalunk akadálymentesítésére.

EAOP-2007-4.1.5 AKADÁLYMENTESÍTÉS
AZ ESÉLYEGYENLÕSÉG ALAPVETÕ KÖVETELMÉNYEINEK
MEGTEREMTÉSE KÁLLÓSEMJÉN KÖZSÉGBEN
Kedvezményezett:
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata, H-4320 Kállósemjén, Kossuth u. 112.
Telefon/fax: (+36-42) 255-423; e-mail: info@kallosemjen.hu; web: http://www.kallosemjen.hu

Az Európai Unió és a Magyar Állam
által nyújtott támogatás összege 9.117.866,-Ft

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
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A konstrukció megnevezése:EAOP-2007-4.1.5
Akadálymentesítés(Egyenlõ
esélyû hozzáférés a közszolgáltatásokhoz)
A projektünk címe: „Az
esélyegyenlõség alapvetõ
követelményeinek megte-

remtése Kállósemjén községben.”
Nyertes pályázatunk a
komplex akadálymentesítés
költségeit 90%-os intenzitással finanszírozta melynek így
a támogatásként megítélt
összege 9.117.866 Ft lett.
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Községünknek a fennmaradó 10%-os önrész megfizetését kellett magára vállalnia,
ami 1.013.096 Ft-ot tesz ki.
Az akadálymentesítés
követelményeinek való törvényi és szakmai megfeleltetését, rehabilitációs környezettervezõ szakmérnök
bevonásával biztosítottuk. A
beruházás megvalósításával
minden fogyatékkal élõ ember számára könnyen elérhetõvé válik a Hivatal által
nyújtott valamennyi szolgáltatás.(anyakönyvvezetõ, házasságkötõ terem, jegyzõi-,
polgármesteri, adóügyi-,
pénzügyi-, gyámügyi-, mûszaki-, irodák, stb.)

a fal tövében 1,5 méter széles
vízszintes rámpa került kialakítására, egyik végén auer
típusú emelõlappal (állítható
emelési magasságú, korlátokkal ellátott szerkezet),
mely alkalmas a kerekes
székkel, babakocsiban ülõ
kisgyerekkel érkezõ ügyfelek akadálymentes bejutásának biztosítására. (A közismertebb 5%-os lejtõ kialakítása építészetileg nem volt
lehetséges.) Az akadálymentes bejutást segíti az épület
elõtt kialakított mozgáskorlátozott parkoló és a hozzá
kapcsolódó festett jelölések
továbbá útbaigazitó táblák
kihelyezése.

Az akadálymentesítés
kivitelezéséhez szükséges
átalakítások
Az épület elõtti jelenlegi
parkoló teljes szélességében,

Az épületen belül, elsõsorban a fõbejárat és a közlekedõk megfelelõ szélességû
nyílászáróinak cseréje vált
szükségessé.Ennek fényé-
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ben 90 cm szélességû ajtók
kerültek beépítésre. Elengedhetetlen volt a csúszásmentes fal- illetve padlóburkolat kialakítása és a közszolgálati helyiségek küszöbtelenítése. A mozgáskorlátozottak által most már
gond nélkül használható vizes helyiségek kialakítása a
belsõ válaszfalak áthelyezésével történt meg.
Az épületen belüli tájékozódást teszi egyszerûbbé
egy számítógépes információs pult, mely a bejárat közelében kerül elhelyezésre.

Az elõírt és tervezett átalakítási munkálatok kivitelezésére 2009. áprilisában és
májusában került sor. A kivitelezõt egyszerû közbeszerzési eljárásban választotta ki
3 ajánlattevõ közül az Önkormányzat. A munkálatok
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elvégzésével a nagykállói
Teszovál Kft-t bíztuk meg.
Az idõjárási viszonyok
függvényében, illetve a folyamatos hivatali munka
biztosítása érdekében az
épület akadálymentesítése
kivitelezési ütemterv szerint
zajlott. Elsõ körben a hivatal
elõtti rámpa és parkolók kialakítása, majd az egyes irodák akadálymentesítése történt meg.
Bízunk abban hogy a
megújult és akadálymentesített Hivatali épületünk, ügyfeleinket legnagyobb megelégedettségét és kényelmét
fogja szolgálni

Épülõben a Kossuth úti járda

Új számítógép
az iskolának

Április közepe óta folyamatosan zajlanak a Kossuth
úti járda építésének munkálatai. A kivitelezõ mindent
megtesz annak érdekében, hogy a munkálatok minél kevesebb fennakadást okozzanak a közúti és gyalogos
közlekedésben. A munkálatok az eredeti ütemezésnek
megfelelõen zajlanak, egy-egy felfogott járdaszakaszt a
lehetõ legrövidebb idõ alatt igyekeznek visszaadni a járókelõknek az építésen munkálkodók.
Kérjük a lakosság további szíves türelmét a kivitelezés megvalósításá-nak idejére. Bízunk abban, hogy nagyon rövid idõn belül a Kossuth út teljes hosszában új
járdát használhatunk.

Az új járda egy már elkészült szakasza

Több szakaszon is
aktívan folyik a munka

A Kállay Helén Közalapítvány egy komplett PC konfigurációt (számítógép; monitor; billentyûzet; egér;
nyomtató) vásárolt az általános iskola részére, amelyet a gyerekek már nagy
örömmel használatba is
vettek.
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Hiába minden igyekezet?
Szomorú kép fogadta a
járókelõket a közelmúltban. Egyik reggelre településünk fõ utcáján,
számtalan jelet hagytak az
elõzõ esti randalírozók.
Nem egyszer volt már téma az újság hasábjain a
rongálás, és még mai napig is az kell, hogy legyen!
Számomra érthetetlen,
hogy mit vétett az a virágláda, az a szépen rügyezõ vérszilva, vagy a tájékozódást segítõ tábla?

Vagy éppen ez a baj
vele, hogy megszépítette
egy kicsit lakókörnyezetünket?
Vagy csupán csak erõfitogtatás a rongáló(k) részérõl?
Ha olyan jó erõben van,
miért nem inkább kapát
fog a kezébe, vagy valamilyen hasznot hajtó munkával vezeti le fölös energiáját? Talán velem együtt
ez jobban tetszene a falu
valamennyi lakójának is.

Magukért beszélõ képek

Új bútorzat
3 tanteremben
Három szaktanterem –
történelem, magyar, rajz –
kapott új berendezést abból a
pályázati pénzbõl, amelyet a
halmozottan hátrányos helyzetû tanulók képesség kibontakoztató tevékenység
tárgyi feltételeinek javítására lehetett fordítani. Az asz-

talok és a székek cseréje éppen idõszerûvé vált, hiszen a
több évtizedes bútorok már
nagyon elhasználódtak.
Ugyan csak ennek a
programnak a keretében 1.8
millió Ft-ot nyert az intézmény a projektben résztvevõ
pedagógusok bérezésére.

A rajz szaktanterem, mely szemmel láthatóan teljesen megújult
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