Polgármesteri Hivatal felújítása Hejőbábán
A projekt adatai
Hejőbába Község Önkormányzata 2008‐ban nyújtott be pályázatot a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által meghirdetett „Vidékfejlesztési programot kiegészítő településfejlesztés”
konstrukcióra, mely keretében 2009‐ben az önkormányzat 14.391.634 Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesült. A projekt keretében a Polgármesteri Hivatal felújítására és
akadálymentesítésre került sor. A támogatás intenzitása 90%, a projekt összköltsége
15.990.705 Ft volt, a Támogatási Szerződés 2009. július 13‐án került aláírásra. A projekt az
Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával,
az Észak‐Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
közreműködésével valósult meg.
A projekt indokoltsága
A Hejőbába Polgármesteri Hivatal (Hejőbába, Fő út 39.) épületének zsúfolt elrendezéséből
adódóan nem volt alkalmas az igazgatási ügyek zavartalan intézésére, ezért volt szükséges
az épület belső közlekedésének rendezése, funkcionális elrendezésének javítása és
akadálymentesítése. Továbbá a leromlott állapotú parkoló felújítása is elengedhetetlen volt.
A projekt megvalósítása a környezetvédelem szempontjából is előnyökkel járt, hiszen az új
nyílászárókkal felszerelt épület és a közműfelújítás jelentős energia megtakarítást
eredményezett.
A projekt bemutatása
A fejlesztéssel egy modern, megfelelő helyelosztású, költség és energiatakarékos, kedvező
fenntartási mutatókkal rendelkező, a helyiek igényeit messzemenőkig figyelembe vevő
Polgármesteri Hivatal jött létre., ahol a község igazgatási ügyei zavartalanul intézhetők. A
felújítás jelentős színvonalbeli előrelépést jelent a település 1982 fős életében.
Az épület akadálymentes megközelíthetőségének érdekében 2 db akadálymentesített
parkoló, valamint az épület főbejáratához vezető rámpa került kialakításra. A főbejárati
lépcső előtti és utáni 60 cm‐es szakaszon figyelmeztető burkolatsáv készült más színű és
felületű burkolattal. A lépcső kontrasztos színű fagyálló kőagyaglap burkolattal, műkőbeton
pofafalakkal, mindkét oldalt szabályos acél kapaszkodóval készült (70 illetve 95 cm
magasságban).
Az épület viszonylag egyszerű alaprajzi sémája lehetőséget adott a racionális közlekedés‐
irányítására, amit burkolati vezetősávok, feliratok, kontrasztos színek segítettek. A bejárattal
szembeni ügyfélszolgálati irodában akadálymentes pult került kialakításra, kerekes‐székesek
által is használható írófelülettel, térdszabad kialakítással. Minden padlóburkolat csúszás és
tükröződésmentes. A vizes helyiségeken kívül a közlekedő végében teakonyha került
kialakításra, az akadálymentes használat biztosításával. A helyiségek új, akadálymentes,
küszöb nélküli 100/210 névleges méretű, 90 cm tokbelméretű akadálymentes ajtókat kaptak.
Minden ajtókeret kontrasztos színű, az ajtólapok funkciójelzéssel ellátottak.

A projekt teljes megvalósítása során több külső szakértő is bevonásra került. A szakszerű
akadálymentesítés megvalósítása érdekében az Önkormányzat a teljes megvalósítás során
egy rehabilitációs környezettervező szakértő segítségét vette igénybe. A magas színvonalú
építési kivitelezést a Promt 23 Műszaki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. végezte, mely
többéves szakmai múlttal rendelkezik hasonló kivitelezési munkák elvégzésében. Jelentős
szerepet vállalt a projekt előkészítésében, kidolgozásában, lebonyolításában az RPE
Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Közhasznú Kft., mely nagy tapasztalattal
rendelkezik hasonló projektek megvalósításában és menedzselésében.
A projekt eredményei, hatásai
A fejlesztés eredménye az akadálymentesített Polgármesteri Hivatal szolgáltatásait igénybe
vevők körének bővülése, az akadálymentes hivatali ügyintézés biztosítása, esélyegyenlőség
megteremtése az intézményt felkereső, fogyatékkal élő személyek számára. További
eredmény a lakosság elégedettségének növelése, az ügyfelek komfortérzete.
A felújítás révén javult a település összképe és megítélése, további lehetséges fejlesztéseket
generálva ez által a közeljövőben.

