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•

PROJEKT ISMERTETÉSE:

•

Törökszentmiklós Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez az „Egyenlő
esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz” című pályázati kiírásra. A pályázat sikeres
elbírálásban részesült, az elnyert támogatás 21 315 222 Ft, ezáltal lehetőség nyílt a
városháza komplex akadálymentesítésére.

•

A város központjában található négyszintes irodaépület több mint 30 évvel ezelőtt épült.
A település jelenleg az önkormányzati és közigazgatási, valamint közszolgálati feladatait
ebben az épületben és a mellette lévő földszintes épületben látja el. A városháza
épületében 2 éve valósítottak meg részleges akadálymentesítést. Ekkor liftet építettek
be, mozgáskorlátozott wc-ket és rámpát alakítottak ki, a folyosókon burkolatot cseréltek,
mely elsősorban a kerekes-székesek igényeinek kielégítését szolgálta, de azt is csak
korlátozottan.

•

A beruházás során az ügyfélfogadó helyiségekbe 1-1 ügyfélforgalmi pult került
kialakításra. A gyengénlátók részére az épületek közötti parkolótól, a járdákon, a
rámpákon, az épületek minden szintjén komplex jelzőrendszer lett kiépítve. A fő
közlekedési irányok, új burkolatnál a burkolatban kialakított szín- és felületi
megkülönböztető sávokkal lettek biztosítva. Mobil indukciós hurok készült mikrofonnal
az ügyfélszolgálati és ügyintézést, ügyfélfogadást végző irodákban, továbbá a
tárgyalókban. Az épület minden szintjén szintenkénti alaprajz és információs táblák lett
kihelyezve. A Braille és síkírással ellátott információs táblákat az ajtók mellett színes
kontrasztos keretbe helyezték, mely az adott irodák ügyintézési körét és az ügyintéző
nevét tartalmazza. Kontrasztos, élénk színű jelző idom került a bejárati üvegezett
ajtólapra, valamint az ajtólaptól eltérő színű kilincseket helyeztek el.

•

A fejlesztés eredményétől reális elvárható változás az intézmény tekintetében a
közszolgáltatást igénybe vevők számának növekedésében fog mutatkozni, illetve az
igénybe vevők elégedettségének mértékével. A megvalósult eredmények a fogyatékkal
élők infokommunikációs lehetőségeit is bővítik, melynek következtében az ügyfél
önállóan is képes lesz ügyeit intézni. További előrelépést jelent, hogy az intézmény
épülete komplex módon alkalmas arra, hogy az önkormányzat épületében bármely
fogyatékkal élő csoport tagja alkalmazottként tudjon elhelyezkedni.
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