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1. Lakossági igényfelmérés összegzése
A munka és magánélet összehangolásában a közösségi közlekedési háló optimalizálása mellett
rendkívül fontos szerepet játszik a nyitva tartási rendek, illetve az ügyintézésre rendelkezésre
álló időintervallumok racionalizálása. A jelenlegi fogadási rendek felmérése széleskörű és
átfogó lakossági felmérés keretében kerültek felülvizsgálatra, mely a teljes racionalizálási
folyamat alapját képezi.
A lakossági felmérés nyitvatartási rendet, ügyfélfogadási rendet érintő kérdéssorából nyert
releváns adatok és következtetések alábbiak szerint foglalhatóak össze:
-

-

-

-

-

A

A közintézmények (önkormányzat, okmányiroda) nyitvatartási/ügyfélfogadási
rendjével kapcsolatosan a válaszadók jelentős többsége elégedett, hiszen 82%-uk
egyetért, illetve teljes mértékben egyetért azzal, hogy az ügyfelek fogadása megfelelően
igazodik a helyi lakosok igényeihez.
Az egészségügyi intézmények fogadási rendjének felmérése során több ellátó egység is
felsorolásra került (háziorvosi ellátás, gyermek háziorvosi ellátás, fogorvosi ellátás,
ügyeleti ellátások, iskola-egészségügyi ellátás, védőnői szolgálat, gyógyszertár), melyek
célközönsége és ellátási rendje egyaránt jelentősen differenciálható. Ez a válaszadás
megoszlásában, szórásában is megmutatkozik. Míg a válaszadó alig több, mint fele (57%)
ért egyet, illetve ért egyet teljesen azzal, hogy a kistérség területén működő egészségügyi
intézmények ellátási rendje optimális és megfelelően igazodik a lakosok igényeihez, a
válaszadó úgyszintén jelentős hányada (43%-a) véli úgy, hogy az egészségügyi ellátás
rendje egészében vagy részterületeit tekintve, nem funkcionál tökéletesen.
A településeken működő oktatási intézmények (bölcsőde, óvoda, iskola) szolgáltatásai
a felmérésben résztvevők válaszai alapján vélhetően kellő rugalmassággal kerültek
kialakításra, hiszen a válaszadók döntő többsége, 78%-a ért egyet, illetve ért egyet
teljesen azzal, hogy az oktatási intézmények rendje megfelelően illeszkedik a települési
szolgáltatók ügyfélfogadási rendjéhez, nyitva tartásához, továbbá az érintettek
munkarendjéhez.
A közszolgáltatók nyitva tartására vonatkozóan a válaszadók alig több mint fele (51%) véli
úgy, hogy ezen intézmények ügyfélfogadása optimális és megfelelően illeszkedik a helyi
igényekhez, azonban ugyancsak jelentős hányada (36%-a) mindössze részben ért egyet az
említett tézissel. További 12% egyáltalán nem tartja megfelelőnek az ügyintézésre
rendelkezésre álló intervallumokat, mely elsősorban abból következtethető, hogy a
közszolgáltató intézmények ügyfélfogadási rendjének gyakorlatában évek óta nem
tapasztalható jelentős korrekció. Az intézményrendszer így az időközben megváltozott
környezet hatásaihoz már nem képes alkalmazkodni.
A kistérség településein működő egyéb intézmények – jellemzően a bankok, posták –
szolgáltatásai ugyancsak számottevően differenciálják a felmérésben résztvevők
válaszait. Alapvetően a válaszadók közel fele (49%-a) egyetért azzal, hogy ezen
szolgáltatók nyitvatartási rendje optimális, további 13% teljes egyetértést tanúsít,
azonban a válaszadók 37%-a úgy gondolja, hogy a szolgáltatói hálózat egészében (9%),
vagy bizonyos részterületeiben (28%) nem működik kielégítően.
A kereskedelmi egységek nyitvatartási rendje optimálisnak tekinthető, hiszen a
válaszadók 78%-ának véleménye alapján megfelelően illeszkedik a helyi igényekhez.
fentiekben összefoglalt trendek mellett fontos szempont, hogy a rendelkezésre álló
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intézmények mekkora látogatottságot, igénybevételt generálnak, hiszen a racionalizálási
súlypontok, prioritások eszerint helyezendők el. Az alábbi grafikonon látható, hogy az
intézményi szolgáltatások igénybevételének gyakorlata életszerű megoszlást mutat.
Legnagyobb gyakoriságot ugyanis értelemszerűen a kereskedelmi egységek és oktatási
egységek generálnak, mag ritkábban, adott probléma megoldására irányuló, célorientált
látogatottsággal a közintézmények, egészségügyi intézmények és közszolgáltatók
rendelkeznek.

Kereskedelmi egységek

Egyéb szolgáltató intézmények

Közszolgáltató intézmények

Oktatási intézmények

Egészségügyi intézmények

Önkormányzati és okmányiroda

0%
Havonta vagy ritkábban

20%
Kéthetente

40%
Hetente

60%

80%

Hetente többször

100%

120%

Naponta

Végezetül, a válaszadások tekintetében összefoglaló jelleggel bír és a racionalizálás
kiindulópontjaként szolgál az alábbi grafikon, mely az egyes intézmények szolgáltatásainak
igénybevételi gyakoriságát és az igénybevétel során tapasztalt esetleges akadályokat
egyidejűleg tükrözi. Látható, hogy míg a közintézmények szolgáltatásait veszik legritkábban
igénybe, ennek során szinte soha nem is ütköznek akadályba. Az egészségügyi intézmények,
közszolgáltatók és egyéb szolgáltatások, ügyintézések során magas arányban gyakran fordul elő
valamilyen akadály, nehézség.
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Egyéb
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során

Szinte soha nem ütközöm akadályba

Párszor előfordult

Közepes

Jópárszor előfordult

Kereskedelmi
egységek - pl.
vásárlás során

Gyakran ütközök akadályba

Fentiek alapján az ellátás, ügyintézés és nyitva tartás rendjének újratervezése, átgondolása a
kérdőíves elemzés tapasztalatait kiegészítve a fókuszcsoportos megbeszéléseken elhangzott
javaslatokkal és a településsoros statisztikai vizsgálattal – az egészségügy, a közszolgáltatások
és az egyéb szolgáltatások tekintetében történik meg.
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2. Településsoros vizsgálat
A fentiekben összefoglalt kistérségi (járási) szintű átfogó vizsgálatok és eredmények releváns,
egyes települési specialitásokat tartalmazó következtetések meghatározását nem engedik.
Kizárólag a helyi, települési szintű problémák és rendszerek ismeretében alakíthatjuk ki a járási
nyitvatartási háló racionális kereteit, mely a települések érdekeinek érvényesítésére egyenlő
esélyeket biztosít.
Ennek megfelelően alábbiakban bemutatjuk a járás településein működő intézmények
jelenlegi nyitvatartási, ügyfélfogadási gyakorlatát, majd az intézményi nyitva
tartások/ügyfélfogadások rendje a látogatási gyakoriság – tapasztalt akadályok mátrixában
kerül racionalizálásra. A módszer értelmében minél gyakoribb az adott intézmény
látogatottsága és minél több az ügyfelek által tapasztalt akadályok, nehézségek száma, annál
nagyobb prioritást érdemel az adott intézmény az optimalizációs folyamat során.
BAJ – intézmények nyitva tartása/ügyfélfogadási rendje
Gyógyszertár

HÉTFŐ-CSÜTÖRTÖK 08.00-12.00; 13.00-17.00
PÉNTEK 08.00-13.00

Posta

HÉTFŐ-PÉNTEK 08.00-12.00; 12.30-15.30

Pannon Takarék Bank
Önkormányzat és Polgármesteri
Hivatal

Orvosi rendelő
(I. és II. körzet)

Fogorvosi rendelő
Védőnői szolgálat

KEDD 07.30-16.00
CSÜTÖRTÖK 07.30-16.00
HÉTFŐ 08.00-16.00
SZERDA 08.00-16.00
PÉNTEK 08.00-13.00
HÉTFŐ 08.00-12.00; 13.00-17.00
KEDD 08.00-11.00; 13.00-16.00
SZERDA 08.00-11.30; 13.00-16.00
CSÜTÖRTÖK 08.00-12.00; 13.00.16.00
PÉNTEK 08.00-11.30
HÉTFŐ 12.00-18.00
KEDD 08.00-13.00
SZERDA 08.00-13.00
KEDD 11.00-13.00 (csecsemő tanácsadás)

Baj település lakosai az intézményi szolgáltatásokat alábbi gyakorisággal veszik igénybe, a
nyitvatartási/ügyfélfogadás okán alábbi gyakorisággal ütköznek akadályba:
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DUNAALMÁS – intézmények nyitva tartása/ügyfélfogadási rendje
Gyógyszertár

Nem áll rendelkezésre adat!

Posta

HÉTFŐ-PÉNTEK 08.00-12.00; 12.30-15.00

Pannon Takarék Bank

KEDD, CSÜTÖRTÖK 07.30-16.00

Önkormányzat és Polgármesteri
Hivatal

HÉTFŐ 08.00-12.00; 13.00-16.00
SZERDA 13.00-15.30
PÉNTEK 08.00-12.00

Orvosi rendelő

Nem áll rendelkezésre adat!
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Fogorvosi rendelő

Nem áll rendelkezésre adat!

Védőnői szolgálat

Nem áll rendelkezésre adat!

Dunaalmás település lakosai az intézményi szolgáltatásokat alábbi gyakorisággal veszik
igénybe, a nyitvatartási/ügyfélfogadás okán alábbi gyakorisággal ütköznek akadályba:

DUNASZENTMIKLÓS – intézmények nyitva tartása/ügyfélfogadási rendje
Gyógyszertár

Nem áll rendelkezésre adat!

Posta

HÉTFŐ-PÉNTEK 10.00-10.30 (MOBILPOSTA)
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Pannon Takarék Bank
Önkormányzat és Polgármesteri
Hivatal
Orvosi rendelő

Nem áll rendelkezésre adat!
HÉTFŐ 08.00-12.00; 13.00-16.00
SZERDA 13.00-15.30
PÉNTEK 08.00-12.00
KEDD 12.00-14.00
PÉNTEK 08.00-09.00

Fogorvosi rendelő

Nem áll rendelkezésre adat!

Védőnői szolgálat

KEDD 12.00-14.00
PÉNTEK 08.00-09.00

Dunaszentmiklós település lakosai az intézményi szolgáltatásokat alábbi gyakorisággal veszik
igénybe, a nyitvatartási/ügyfélfogadás okán alábbi gyakorisággal ütköznek akadályba:
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KOCS – intézmények nyitva tartása/ügyfélfogadási rendje
Gyógyszertár

HÉTFŐ-PÉNTEK 08.00-12.00; 12.30-16.30

Posta

HÉTFŐ-PÉNTEK 08.00-12.00; 12.30-15.00

Pannon Takarék Bank
Önkormányzat és Polgármesteri
Hivatal

Orvosi rendelő

Fogorvosi rendelő
Védőnői szolgálat

HÉTFŐ 07.30-17.00
KEDD-CSÜTÖRTÖK 07.30-16.00
PÉNTEK 07.30-14.00
HÉFTŐ 08.00-16.00
SZERDA 08.00-16.00
PÉNTEK 08.00-13.30
HÉTFŐ 09.00-11.00; 14.00-16.00
KEDD 09.00-11.00; 13.00-15.00 (recept,
fekvőbeteg látogatás)
SZERDA 09.00-10.00 (bölcsőde); 10.00-11.00
(csecsemő tanácsadás); 13.00-15.00
CSÜTÖRTÖK 09.00-11.00; 13.00-15.00 (recept,
fekvőbeteg látogatás)
PÉNTEK 09.00-12.00
KEDD 13.30-21.00
CSÜTÖRTÖK 13.30-21.00
SZERDA 10.00-11.00; 13.00-15.00
CSÜTÖRTÖK 10.00-12.00

Kocs település lakosai az intézményi szolgáltatásokat alábbi gyakorisággal veszik igénybe, a
nyitvatartási/ügyfélfogadás okán alábbi gyakorisággal ütköznek akadályba:
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NASZÁLY – intézmények nyitva tartása/ügyfélfogadási rendje
Gyógyszertár

HÉTFŐ-PÉNTEK 08.00-15.00

Posta

HÉTFŐ-PÉNTEK 08.00-12.00; 12.30-16.00

Pannon Takarék Bank

KEDD, CSÜTÖRTÖK 07.30-16.00

Önkormányzat és Polgármesteri
Hivatal

Nem áll rendelkezésre adat!

Orvosi rendelő

Nem áll rendelkezésre adat!

Fogorvosi rendelő

Nem áll rendelkezésre adat!

Védőnői szolgálat

Nem áll rendelkezésre adat!

Naszály település lakosai az intézményi szolgáltatásokat alábbi gyakorisággal veszik igénybe, a
nyitvatartási/ügyfélfogadás okán alábbi gyakorisággal ütköznek akadályba:
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NESZMÉLY – intézmények nyitva tartása/ügyfélfogadási rendje

Gyógyszertár

HÉTFŐ-SZERDA 07.45-16.00
CSÜTÖRTÖK 07.45-18.00
PÉNTEK 07.45-15.00

Posta

HÉTFŐ-PÉNTEK 08.00-12.00; 12.30-16.00

Pannon Takarék Bank

-

Önkormányzat és Polgármesteri
Hivatal
Orvosi rendelő

HÉTFŐ 08.00-12.00; 13.00-16.00
SZERDA 13.00-15.30
PÉNTEK 08.00-12.00
HÉFTŐ-SZERDA 08.00-12.00
CSÜTÖRTÖK 14.00-17.00
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PÉNTEK 08.00-12.00

Fogorvosi rendelő

KEDD, CSÜTÖRTÖK 14.00-19.00
SZERDA, PÉNTEK 09.00-14.00

Védőnői szolgálat

Nem áll rendelkezésre adat!

Neszmély település lakosai az intézményi szolgáltatásokat alábbi gyakorisággal veszik igénybe,
a nyitvatartási/ügyfélfogadás okán alábbi gyakorisággal ütköznek akadályba:
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SZOMÓD – intézmények nyitva tartása/ügyfélfogadási rendje
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 09.00-13.00
Gyógyszertár
KEDD, CSÜTÖRTÖK 14.00-18.00
HÉTFŐ 08.00-12.00; 12.30-17.00
Posta
KEDD 08.00-12.00; 12.30-15.00
SZERDA-PÉNTEK 08.12; 12.30-16.00
HÉTFŐ 07.30-17.00
Pannon Takarék Bank
SZERDA 07.30-16.00
PÉNTEK 07.30-14.00
HÉTFŐ 08.00-12.00; 13.00-17.00
Önkormányzat és Polgármesteri
SZERDA 08.00-12.00; 13.00-16.00
Hivatal
PÉNTEK 08.00-12.00
Orvosi rendelő

Nem áll rendelkezésre adat!

Fogorvosi rendelő

Nem áll rendelkezésre adat!

Védőnői szolgálat

Nem áll rendelkezésre adat!

Szomód település lakosai az intézményi szolgáltatásokat alábbi gyakorisággal veszik igénybe, a
nyitvatartási/ügyfélfogadás okán alábbi gyakorisággal ütköznek akadályba:
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Tapasztalt akadály gyakorisága az igénybevétel
során - SZOMÓD
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Jópárszor előfordult

Gyakran ütközök akadályba

TARDOS – intézmények nyitva tartása/ügyfélfogadási rendje
HÉTFŐ 13.00-16.00
Gyógyszertár
SZERDA 08.00-11.30
PÉNTEK 08.00-11.30
HÉTFŐ 08.00-12.00; 12.30-17.00
Posta
KEDD-CSÜTÖRTÖK 08.00-12.00; 12.30-16.00
PÉNTEK 08.00-15.00
HÉTFŐ 07.30-17.00
Pannon Takarék Bank
SZERDA 07.00-16.00
PÉNTEK 07.30-14.00
HÉTFŐ 08.00-16.00
Önkormányzat és Polgármesteri
SZERDA 08.00-16.00
Hivatal
PÉNTEK 08.00-12.00
HÉTFŐ 13.00-16.00
KEDD 08.00-09.00
Orvosi rendelő
SZERDA 08.00-11.30
CSÜTÖRTÖK 08.00-09.00
PÉNTEK 08.00-11.30
Fogorvosi rendelő

-

Védőnői szolgálat

CSÜTÖRTÖK 09.00-11.00 (EGÉSZSÉGES
CSECSEMŐ ÉS KISGYERMEK TANÁCSADÁS)
11.00-12.00 (VÁRANDÓS TANÁCSADÁS)

Tardos település lakosai az intézményi szolgáltatásokat alábbi gyakorisággal veszik igénybe, a
nyitvatartási/ügyfélfogadás okán alábbi gyakorisággal ütköznek akadályba:
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VÉRTESTOLNA – intézmények nyitva tartása/ügyfélfogadási rendje
Gyógyszertár

Nem áll rendelkezésre adat!

Posta

HÉTFŐ-PÉNTEK 08.00-10.00 (postapartner)

Pannon Takarék Bank

-

Önkormányzat és Polgármesteri
Hivatal

HÉTFŐ-CSÜTÖRTÖK 07.30-16.00
PÉNTEK 07.30-13.30

Orvosi rendelő

KEDD, CSÜTÖRTÖK 12.00-14.00

Fogorvosi rendelő

-
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CSÜTÖRTÖK 09.00-11.00 (EGÉSZSÉGES
CSECSEMŐ ÉS KISGYERMEK TANÁCSADÁS)
11.00-12.00 (VÁRANDÓS TANÁCSADÁS)

Védőnői szolgálat

Vértestolna település lakosai az intézményi szolgáltatásokat alábbi gyakorisággal veszik
igénybe, a nyitvatartási/ügyfélfogadás okán alábbi gyakorisággal ütköznek akadályba:

Tapasztalt akadály gyakorisága az igénybevétel
során - VÉRTESTOLNA
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

44%
30%

30%

25%

0%

0%

Szinte soha nem ütközöm akadályba
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Jópárszor előfordult

Gyakran ütközök akadályba
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3. Fókuszcsoportos beszélgetések eredménye
A munka és magánélet kistérségi szinten történő összehangolásában a lakossági igényfelmérés
és elemzés fontos információkat és eredményeket hozott, azonban az adatok további – főként
településsoros – feldolgozása mindenképp indokoltnak bizonyult. Ennek tovább bontására, az
egyes specifikációk meghatározására fókuszcsoportos megbeszélésekre került sor.
A megbeszélések a feladattervezés első időszakában havi rendszerességgel kerültek
megrendezésre (ld. mellékelt jelenléti ívek, előrehaladási jelentések). A beszélgetések során a
települések érdekeit képviselő kapcsolattartók kellő kreativitással, kompetenciával és
interaktív attitűddel vettek részt, melynek köszönhetően nem kizárólag a sajátos, problémás
területek kerültek mélyebb feltárásra, hanem a jó gyakorlatok megosztására egyaránt alkalmas
fórumnak bizonyult. A megbeszélések tematikájukat tekintve irányítottan – de kötetlen
formában zajlódtak. A nyitva tartás/ügyfélfogadás rendjét érintő kérdések mellett
feldolgozásra kerültek a közösségi közlekedéssel, valamint az online piac kialakításával
kapcsolatos optimalizációs folyamatok is.
A települési intézmények nyitvatartási/ügyfélfogadási rendjére vonatkozó, szakértői
javaslattétellel kiegészített, releváns eredmények alábbiak szerint foglalhatóak össze:
-

A helyközi közösségi közlekedést prezentáló Vértes Volán kellő rugalmasságot biztosít a
kistérségi lakosok számára nyújtott szolgáltatások tekintetében és éves gyakorisággal
egyeztet annak érdekében, hogy a kistérségi lakosok számára optimális ütemű
közlekedést biztosítson. A MÁV ugyanakkor rugalmatlan a szükséges módosítások
bevezetésében.

JAVASLAT: Javasolt egyeztető fórum szervezése a Vértes Volán és a MÁV, továbbá a település
illetékes döntéshozói részvételével, mely során a közösségi közlekedési szolgáltatók egyeztetik,
optimalizálják és egymáshoz hangolják szolgáltatásaikat, járataikat. A csatlakozások során a
várakozási idő rövidülésével ugyanis több esetben elkerülhetővé válik a
nyitvatartási/ügyfélfogadási rend hosszabbítása.
Továbbá javasolt a közlekedési ütemek differenciálása, a kiemelt időszakokban (De. 6.30-8.30;
Du. 15.30-17.30) a kapacitások összehangolt bővítése.
-

Szomód településen az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal hétfői napon
meghosszabbított ügyfélfogadással várja a lakosokat. A meghosszabbított intervallumú
ügyintézés a tapasztalatok alapján keresettnek és optimálisnak bizonyult, a lakosok 16.00
óra után gyakorta veszik igénybe a hivatali szolgáltatásokat.

JAVASLAT: Szomód Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának meghosszabbított
intervallumú fogadási rendjét javasolt jó gyakorlatként átvenni valamennyi kistérségi
településen. Javasolt továbbá, hogy a gyakorlat gyors elmélyülése érdekében valamennyi
településen összehangolt módon, ugyanazon napon kerüljön bevezetésre és rendelkezésre
bocsátásra a meghosszabbított idejű ügyfélfogadás (ld. HÉTFŐ 17.00)
-

A KÖZMŰ szolgáltatások igénybevétele során az ügyintézés zökkenőmentes, amennyiben
a lakosok az elektronikus fórumot veszik igénybe (pl. e-mail, telefon). A személyes
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ügyintézés hosszadalmas és kevéssé optimális. A legtöbb probléma az E-ON ügyintézési
szolgáltatásainak igénybevétele során tapasztalható.
JAVASLAT: Tekintettel arra, hogy a kistérségi lakosság átlagéletkora viszonylag magasnak
tekinthető, nem számít optimális megoldásnak az ügyintézés online alapokra helyezésre,
elkerülhetetlen a telefonos illetve a személyes ügyintézés fenntartása, annak szolgáltatási
minőségi javítása. Fentiek értelmében javasolt a kombinált szolgáltatás kialakítása, melyben
az előzetes kapcsolatfelvétel, bejelentkezés és probléma azonosítás online és telefonos
csatornán keresztül kerül felterjesztésre, a személyes ügyintézés előzetes bejelentkezést
követően, már a konkrét problémára orientáltan történik.
-

Az oktatási intézmények (iskolák, óvodák, bölcsődék) nyitva tartásáról általánosságban
elmondható, hogy 07.00-16.00 óráig tartanak nyitva. Ezután a szülők a gyermekeket el
kell, hozzák, mely jelentős nehézséget okozhat tekintettel arra, hogy a munkaidők
jelentős többsége 17.00 órakor ér véget. Jó gyakorlatnak tekinthető Tata, ahol a
gyermekek elhelyezése 06.00-17.00 óra között biztosított. Itt az önkormányzat képviseli a
szülői érdekeket. Továbbá Vértestolna, ahová 05.45-től fogadják a gyermekeket és
Neszmély, ahol minden év májusában felmérik az aktuális igényeket és ennek
megfelelően rugalmasak alakítják a rendelkezésre álló kapacitásaikat.

JAVASLAT: Az oktatási intézmények tekintetében egyöntetűen javasolt valamennyi településen
a fogadási rend meghosszabbítás minden hétköznap legalább 1-1 órával (06.00-17.00),
gyermekbarát szolgáltatások, napközis foglalkozások biztosításával. Továbbá javasoljuk a
kritikus időszakokban – például nyári szünet idejére speciális opciók bevezetését: ügyeletes
óvodák kijelölését, napközis táborok szervezését.
-

A posta rövid nyitvatartási rendje valamennyi település esetén jelentős problémát okoz,
ugyanis az esetek jelentős többségében délután 15.00 óráig vehetőek igénybe a postai
szolgáltatások. Az infrastrukturális nehézségek okán az ügyintézés további akadályokba
ütközik, ugyanis egy-egy ügyintézési aktus átlagosan 15-20 percet is igénybe vehet, a
személyzet kevéssé humánus.

JAVASLAT: A települések postáinak nyitvatartási rendjében javasolt egy-egy nap (lehetőség
szerint településenként különböző nap) kiválasztása, mely napon hosszabbított nyitva tartás áll
rendelkezésre a lakosok számára – különösen az ajánlott küldemény átvételére, levélfeladásra
és csekkbefizetésre. Javasolt továbbá a munkafolyamatok minőségi javítása, fejlesztése
infrastrukturális tekintetben, mely által az ügyintézés átlagos ideje rövidül. Ezenkívül szükséges
lehet a szervezet humánpolitikájának javítása – a postai dolgozók ügyfogadási-ügyfélkezelési
attitűdjének időszakos tréningek bevezetésével történő támogatása.
Annak érdekében, hogy a teljes kistérségi szolgáltatási háló teljes és racionális legyen, javasolt
bevezetni Tata városában a szombati rövidített (De. 8.00-11.00) postai nyitva tartást.
Valamennyi intézmény esetében javasolt továbbá – különösen az egészségügyi és egyéb
intézmények szolgáltatásai tekintetében – a településenként azonos időszakokban történő
elérés biztosítása, mely megkönnyíti a lakosok tervezését, különösen azokban az esetekben,
melyekben az ingázás következményeként a helyiek más település szolgáltatásait kénytelenek
igénybe venni.
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4. Nyitva tartási és ügyfélfogadási rend racionális keretei - javaslatcsomag
A fentiekben bemutatott kutatási dokumentáció alapján az egyes települések speciális igényeit
figyelembe véve a fejlesztési prioritásokat, illetve a hozzá kapcsolódó intézkedési csomagot
alábbiakban településsoros vonatkozásban is meghatároztuk.
Módszertani tekintetben a kritikus pontok – prioritások kijelölésénél egy mátrixba rendeztük
a településsoros adatokat az alapján, hogy a helyi lakosság milyen gyakorisággal látogatja az
adott intézményt, valamint a látogatások/igénybevétel során milyen gyakran tapasztal
hiányosságot, akadályt. A látogatóknál a „legalább hetente” látogatók kerültek be a szórásba,
a tapasztalt hiányosság gyakoriságánál pedig a legalább közepes értéket elérők. A kritikus
értékek meghatározásának határindikátora a 35% volt, mely alapján az alábbi eredmények –
javaslatok kerültek megfogalmazásra.

Mátrix módszertan – színkódok:
Önkormányzati vagy okmányirodában történő ügyintézés
Egészségügyi intézményekben történő ügyintézés
Oktatási intézményekben történő ügyintézés, fogadási rend
Közszolgáltató intézményekben történő ügyintézés
Egyéb szolgáltatások igénybevétele – pl. bank, posta
Kereskedelmi egységek nyitva tartása

BAJ TELEPÜLÉS PRIORITÁSI HÁLÓJA – INTÉZKEDÉSI TERVE
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Kritikus pontok - prioritások

Javasolt intézkedési csomag
-

-

Egészségügyi intézményekben történő
ügyintézés

-

A fogorvosi rendelő fogadási rendjének
meghosszabbítása hétfői napon (legalább
19.00 óráig) – tekintettel a helyközi járatokkal
ingázók igényeire.
A védőnői szolgálat biztosítását javasoljuk
legalább a hét két napján biztosítani (egyik
alkalommal a délelőtti, másik alkalommal a
délutáni órákban).
Az orvosi ellátás két körzet által biztosított.
Megfelelőnek és optimálisnak tekinthető,
hogy a délelőtti és délutáni órákban egyaránt
elérhető, azonban erősen javasoljuk a
rendelési órákat a hét (H-P) valamennyi
napján
ugyanazon
időszakokban
meghatározni, segítve ezzel a települési
szolgáltatási rend megszilárdulását.

Kereskedelmi egységek nyitva tartása

A kereskedelmi egységek nyitva tartását javasoljuk
a hét valamennyi napján (H-P) a munkarendtől
illetve a helyközi járatokkal ingázók érkezésétől
számított legalább 1 órával meghosszabbítani,
továbbá a szombati napon a nyitva tartás rendjét a
délutáni órákra is kiterjeszteni.

Közszolgáltató intézményekben történő
ügyintézés

A közszolgáltatások tekintetében javasoljuk a két
lépcsős – két fórumos ügyintézés bevezetését:
online ügyfélfogadási rend és személyes
ügyfélfogadás
bevezetését,
összehangolását,
továbbá az online tájékoztatási felületeken
széleskörű információk rendelkezésre bocsátását.
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DUNAALMÁS TELEPÜLÉS PRIORITÁSI HÁLÓJA – INTÉZKEDÉSI TERVE

Kritikus pontok - prioritások

Egyéb szolgáltatások igénybevétele – pl.
bank, posta

Javasolt intézkedési csomag
Javasoljuk a településen működő valamennyi
egyéb szolgáltató (gyógyszertár, posta, takarék
bank) délutáni nyitva tartásának biztosítását
legalább 16.00 óráig. A posta nyitva tartási
rendjében különösen indokolt a hosszabbítás
tekintettel arra, hogy az ingázók számára is
elérhetővé váljanak a kizárólag helyben intézhető
szolgáltatások (ld. ajánlott utalványok,
tértivevények, stb.)
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DUNASZENTMIKLÓS TELEPÜLÉS PRIORITÁSI HÁLÓJA – INTÉZKEDÉSI TERVE

Kritikus pontok - prioritások

Javasolt intézkedési csomag

Kereskedelmi egységek nyitva tartása

A kereskedelmi egységek nyitva tartását javasoljuk
a hét valamennyi napján (H-P) a munkarendtől
illetve a helyközi járatokkal ingázók érkezésétől
számított legalább 1 órával meghosszabbítani,
továbbá a szombati napon a nyitva tartás rendjét a
délutáni órákra is kiterjeszteni.

Közszolgáltató intézményekben történő
ügyintézés

A közszolgáltatások tekintetében javasoljuk a két
lépcsős – két fórumos ügyintézés bevezetését:
online ügyfélfogadási rend és személyes
ügyfélfogadás
bevezetését,
összehangolását,
továbbá az online tájékoztatási felületeken
széleskörű információk rendelkezésre bocsátását.
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KOCS TELEPÜLÉS PRIORITÁSI HÁLÓJA – INTÉZKEDÉSI TERVE

Kritikus pontok - prioritások

Javasolt intézkedési csomag

Egészségügyi intézményekben történő
ügyintézés

Az egészségügyi szolgáltatók fogadási rendjét
optimálisnak, racionálisnak ítéljük meg. Egymással
történő összehangoltságuk úgyszintén megfelelő. A
lakossági elégedetlenség okán azonban javasoljuk a
szolgáltatások minőségi szintjének átvilágítását,
magasabb
ellátási
színvonalat
biztosító
szolgáltatások bevezetését.

Közszolgáltató intézményekben történő
ügyintézés

A közszolgáltatások tekintetében javasoljuk a két
lépcsős – két fórumos ügyintézés bevezetését:
online ügyfélfogadási rend és személyes
ügyfélfogadás
bevezetését,
összehangolását,
továbbá az online tájékoztatási felületeken
széleskörű információk rendelkezésre bocsátását.

Egyéb szolgáltatások igénybevétele – pl.
bank, posta

Javasoljuk a posta nyitva tartásának a hét
valamennyi napján 16.00 óráig történő
meghosszabbítását.

Oktatási intézményekben történő ügyintézés,
fogadási rend

Javasoljuk az oktatási intézményekben (ld. óvoda,
iskola) a kora reggeli befogadás és a délutáni
napközi meghosszabbított rendben történő
bevezetését (6.00-17.00 óra), továbbá a hét egyik
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napján a délutáni ügyintézési alkalom (fogadó óra)
rendelkezésre bocsátását a szülők számára.
Az önkormányzati ügyintézés tekintetében
Önkormányzati vagy okmányirodában történő
javasoljuk a hét egyik napján (H) 17.00 óráig
ügyintézés
történő ügyintézési idő bevezetését.

NASZÁLY TELEPÜLÉS PRIORITÁSI HÁLÓJA – INTÉZKEDÉSI TERVE

Gyakoriság-akadály mátrix - NASZÁLY
100%

Látogatás gyakorisága

80%

27%; 76%

60%

40%
8%; 27%
40%; 21%

20%
29%; 14%
0%
0%

-20%

5%

13%; 0%
10%
15%

20%

27%; 0%
25%
30%

35%

40%

45%

50%

Tapasztalt akadály gyakorisága az igénybevétel során

Kritikus pontok - prioritások

Egyéb szolgáltatások igénybevétele – pl.
bank, posta

Javasolt intézkedési csomag
Naszály településen az egyéb szolgáltatók nyitva
tartását optimálisnak véljük, azonban indokoltnak
tartjuk az egyes szolgáltatók fogadási rendjének
összehangolását és legalább egy hétköznap
meghatározását, amikor valamennyi szolgáltatás
meghosszabbított nyitva tartással áll a lakosság
rendelkezésére.
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NESZMÉLY TELEPÜLÉS PRIORITÁSI HÁLÓJA – INTÉZKEDÉSI TERVE

Kritikus pontok - prioritások

Javasolt intézkedési csomag

Közszolgáltató intézményekben történő
ügyintézés

A közszolgáltatások tekintetében javasoljuk a két
lépcsős – két fórumos ügyintézés bevezetését:
online ügyfélfogadási rend és személyes
ügyfélfogadás
bevezetését,
összehangolását,
továbbá az online tájékoztatási felületeken
széleskörű információk rendelkezésre bocsátását.

Egészségügyi intézményekben történő
ügyintézés

Az egészségügyi szolgáltatók fogadási rendjét
optimálisnak, racionálisnak ítéljük meg. Egymással
történő összehangoltságuk úgyszintén megfelelő. A
lakossági elégedetlenség okán azonban javasoljuk a
szolgáltatások minőségi szintjének átvilágítását,
magasabb
ellátási
színvonalat
biztosító
szolgáltatások bevezetését.

Kereskedelmi egységek nyitva tartása

A kereskedelmi egységek nyitva tartását javasoljuk
a hét valamennyi napján (H-P) a munkarendtől
illetve a helyközi járatokkal ingázók érkezésétől
számított legalább 1 órával meghosszabbítani,
továbbá a hétvégén történő beszerzések segítése
érdekében a szombati nyitva tartást a délutáni
órákra is kiterjeszteni.
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Egyéb szolgáltatások igénybevétele – pl.
bank, posta

A rendelkezésre álló adatok tükrében a Neszmély
településen működő egyéb szolgáltatók nyitva
tartása, ügyfélfogadási rendje megfelelő. Takarék
bank által elérhető szolgáltatások (meglévő
intézmények nyitva tartásával összehangolt)
bevezetése azonban erőteljesen javasolt.

Oktatási intézményekben történő ügyintézés,
fogadási rend

Javasoljuk az oktatási intézményekben (ld. óvoda,
iskola) a kora reggeli befogadás és a délutáni
napközi meghosszabbított rendben történő
bevezetését (6.00-17.00 óra), továbbá a hét egyik
napján a délutáni ügyintézési alkalom (fogadó óra)
rendelkezésre bocsátását a szülők számára.

Az önkormányzati ügyintézés tekintetében
Önkormányzati vagy okmányirodában történő
javasoljuk a hét egyik napján (H) 17.00 óráig
ügyintézés
történő ügyintézési idő bevezetését.

SZOMÓD TELEPÜLÉS PRIORITÁSI HÁLÓJA – INTÉZKEDÉSI TERVE

Kritikus pontok - prioritások
Egyéb szolgáltatások igénybevétele – pl.
bank, posta

Javasolt intézkedési csomag
A gyógyszertár, posta és a takarék bank nyitva
tartási rendje optimálisnak tekinthető, azonban
javasolt ezen egységek nyitva tartásának

27

összehangolása az orvosi rendelő, valamint az
önkormányzat fogadási rendjével. Továbbá
javasoljuk egy nap kijelölését, amikor valamennyi
szolgáltató
intézmények
egyidejűleg
meghosszabbított nyitva tartást biztosít.

Közszolgáltató intézményekben történő
ügyintézés

A közszolgáltatások tekintetében javasoljuk a két
lépcsős – két fórumos ügyintézés bevezetését:
online ügyfélfogadási rend és személyes
ügyfélfogadás
bevezetését,
összehangolását,
továbbá az online tájékoztatási felületeken
széleskörű információk rendelkezésre bocsátását.

Kereskedelmi egységek nyitva tartása

A kereskedelmi egységek nyitva tartását javasoljuk
a hét valamennyi napján (H-P) a munkarendtől
illetve a helyközi járatokkal ingázók érkezésétől
számított legalább 1 órával meghosszabbítani.

TARDOS TELEPÜLÉS PRIORITÁSI HÁLÓJA – INTÉZKEDÉSI TERVE

Kritikus pontok - prioritások
Egészségügyi intézményekben történő
ügyintézés

Javasolt intézkedési csomag
Tardos esetén a javaslattételezés alábbiakban kerül
meghatározásra:
-

Valamennyi egészségügyi intézmény (orvosi
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-

rendelő, fogorvosi rendelő, védőnői szolgálat,
gyógyszertár)
fogadási/nyitva
tartási
rendjének összehangolása;
Egészségügyi ellátás biztosítása a hét 5 napján
(H-P) váltakozó rendben a délelőtti és délutáni
órákban egyaránt.

VÉRTESTOLNA TELEPÜLÉS PRIORITÁSI HÁLÓJA – INTÉZKEDÉSI TERVE

Kritikus pontok - prioritások

Közszolgáltató intézményekben történő
ügyintézés

Javasolt intézkedési csomag
A posta, gyógyszertár és a takarék bank nyitva
tartásának meghosszabbítása és kiterjesztése a
délutáni időszakra. Különösen javasolt a délutáni
nyitva tartás azokon a napokon (kedd és csütörtök),
amikor az orvosi ellátás ugyancsak biztosított.

TATA VÁROS HOZZÁJÁRULÁSA A TELEPÜLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK RACIONÁLIZÁLÁSÁHOZ
Jelen tanulmány tapasztalatainak összefoglalásaként javasoljuk a kutatási eredmények
összevetését és a bemutatott intézkedési csomag összehangolását a Tata város szolgáltatási
felmérésében szereplő adatokkal és javaslatokkal. Továbbá tekintettel arra, hogy Tata városa
fogadja be a kistérség településeiről ingázók döntő többségét – Tata város
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szolgáltatási/intézményi struktúrájának hozzájárulását a lakosság ügyintézésének
optimalizálásához. Ennek keretében indokoltnak tartjuk a városi szolgáltatók nyitva
tartási/ügyfélfogadási rendjének a hét valamennyi napján (H-SZO) meghosszabbított rendben
történő rendelkezésre állását, továbbá az önkormányzat javaslattevő hozzájárulását az
optimális szolgáltatási rend kialakításához.
A kistérségi intézmények szolgáltatásairól és azok pontos elérhetőségéről, ügyfélfogadási
rendjéről az optimalizálást követően kistérségi (járási) információs füzet kiadását indokoltnak
véljük. Javasoljuk továbbá a közösségi közlekedési háló feltérképezésével a nyitva
tartások/ügyfélfogadások optimalizálási folyamatban azon opcionális megoldás bevezetését is,
mely szerint az azonos útvonalon fekvő települések számára együttes értelmezéssel,
szolgáltatási összefogással kerülnek meghatározásra az intézkedési prioritások.
Fentiek mellett – lévén a kistérség egyes települési egy frekventált borvidék (Ászár-Neszmély)
részét képezik – fontosnak tartjuk az idegenforgalomban résztvevő szolgáltatók nyitva tartási
rendjének optimalizálását is. Ezek a szolgáltatók ugyan a helyi lakosok érdekeit „csak”
közvetetten szolgálják (turisták által máshol megtermelt tőkét injektálnak a kistérségbe),
azonban a teljes racionalizálási folyamatnak részét képezik, így alábbi szempontok mentén
javasoljuk a kistérségben működő turisztikai szolgáltatók felmérését:
- klasszikus turisztikai főszezonban, valamint az elő- és utószezonban elérhető
szolgáltatások látogatottság szerinti optimalizálása;
- a
szolgáltatások
ünnepnapokon
és
munkaszüneti
napokon
történő
elérésének/elérhetőségének optimalizálása.
Fentiek értelmében a teljes kistérségi szolgáltatási struktúra racionalizálása megvalósul, mely
más kistérségek (járások) számára jó gyakorlatként átadhatóvá, bemutathatóvá válik.
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