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1 MÉLYINTERJÚ  

Mélyinterjú időpontja: 2021.11.10. 

Módja: online 

Résztvevők köre: városvezetők 

Az interjú az alábbi kérdések, témakörök mentén zajlott: 

▪ Melyek voltak a 2014-2020 időszak legfontosabb városfejlesztései? 

▪ Mely tervezett fejlesztések nem tudtak megvalósulni, miért? 

▪ 2021-2027-es időszakban melyek a település priorizált fő fejlesztési irányai? 

▪ Lát-e lehetőséget okos város megoldások kialakításra? Van-e már a településen 

valamilyen smart megoldás? 

1.1 MÉLYINTERJÚ EREDMÉNYE 

Mélyinterjún elhangzottak összefoglalóan: 

Régóta tervezett és hiánypótló fejlesztési elképzelés a térségi igényeket kiszolgálandó 

művelődési központ megvalósítása, melynek tervezett költsége meghaladja a kétmilliárd 

forintot. Ennek megvalósítását középtávon tervezi a város. A fejlesztés a vidék megtartó erejét 

jelentősen javítaná, hiszen a COVID a helyi közösségek jelentőségét előtérbe helyezte. 

Az önkormányzati tulajdonban lévő intézmények 90%-a alacsony energia igénnyel üzemelnek, 

energetikai korszerűsítésük a közelmúltban (2014-2020-as időszak) megtörténtek. Ennek 

köszönhetően energiahatékonysági fejlesztések csak minimálisan merülnek fel a 2021-2027-es 

időszakban. 

Tervezett egy olyan mintaprojekt létrehozása, melyben a fogyatékkal élők nappali ellátása, a 

pedagógiai szakszolgálat és a családellátás a mai kornak megfelelő infrastrukturális és 

szervezeti háttér biztosításával valósulna meg. 

Turisztikai fejlesztések között tervezett egy szauna centrum létrehozása, mely az 

egészségturizmust célozza meg. 

A város gazdasági-, befektetésösztönzési tevékenységét segítené elő egy inkubátorház 

létrehozása, a meglévő, működő ipari területek mellett. 

A város alapintézményi ellátása biztosított, megfelelő az egészségközpont, két középiskola, 

óvodák, bölcsőde, háziorvosi ellátás rendelkezésre állnak. Szabadidős sportolási lehetőségek 

iránt -a COVID-nak köszönhetően- megnőtt az igényt, mellyel kapcsolatban további 

fejlesztések tervezettek a város különböző pontjain. 

A város élhetőbbé tételét szolgálná a kulturális központ létrehozása és az alapellátást kiszolgáló 

többfunkciós létesítmény fejlesztése. A fentieken túl parasport központ létrehozása is tervezett. 
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2 FÓKUSZCSOPORTOS INTERJÚ  

Fókuszcsoportos interjú időpontja: 2021.11.25. 

Módja: személyes 

Résztvevők köre: jelenléti ív szerint  

2.1 FÓKUSZCSOPORTOS INTERJÚ EREDMÉNYE 

Eredmények összefoglalása a kutatási jelentéshez 

1. HOGYAN ÉRTÉKELIK A 2014-2020-AS IDŐSZAKOT A PÁLYÁZATOK ÉS A MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEK 

SZEMPONTBÓL? 

A 2014-20-as időszakban nem volt sok pályázat ezért a fejlesztések nagy része hazai és 

önkormányzati forrásokból történt. Ez az időszak inkább a tervezés időszaka volt. 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ épületének korszerűsítése feltétlenül szükséges volt a 

szolgáltatás minőségének javításához. 

A családi bölcsődéket 2017-ben vette át az önkormányzat. A családi bölcsődék helyzete a 

hazai és önerős pályázatok segítségével rohamosan javult. Létrejött egy minibölcsőde is. 2017 

és 2021 között 3 bölcsődefejlesztési projekt valósult meg pályázati forrásból. Az elmúlt 

időszakban jónéhány fejlesztés elkészült a városban, amelynek következtében jobb itt élni. Az 

egészségügyi intézményekben és az iskolában történt fejlesztések is egészen jók. A 

sporttevékenység terén egy egész termékeny időszakot tudhatunk magunk mögött. Ilyen 

például sportcsarnok fejlesztése, amelyhez az önkormányzat is hozzájárult. Ezenkívül 

önkormányzati beruházásból valósult meg a Táncsics Mihály Gimnázium tornacsarnokának 

felújítása is. 

A közbiztonság fejlesztése szempontjából a térfigyelő kameralánc kiépítése az, ami 

megvalósult és amely nagyon jótékony hatást fejtett ki a közbiztonságra. Nyolc település van 

bekötve a kameraláncba és egy közös szerverre. A központ a dabasi rendőrkapitányságon 

van. A települések közösen finanszírozták a térfigyelő rendszer megvalósítását. Jelenleg 58 

kamera van telepítve Dabason, amelyből 20 rendszámfelismerő. A kamerák folyamatosan 

üzemelnek, cserélve vannak, amikor ez szükséges. 

Az elmúlt időszakban a Polgármesteri Hivatal épületében is történtek komoly fejlesztések. Az 

épület teljes mértékben megújult. A műemlékvédelem és a helyi értékek megőrzése és 

védelembe vétele területén is sok pozitív változás történt civil és önkormányzati összefogásban. 

Az építészeti értékek egyrészt állami, másrészt pedig önkormányzati támogatással újultak meg. 

A vállalkozások szempontjából sikeresnek mondható az elmúlt hat év. Fejlesztésre került az ipari 

park és több nyertes hazai pályázat segítségével tudtak fejlődni a dabasi vállalkozások. Több 

komoly cég települt be az ipari parkba, pl. egy logisztikai raktár 4000 m2-es csarnokkal 20-25 fő 

új munkaerő alkalmazásával. 
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2. MELYEK A VÁROS FŐBB FUNKCIÓI A JÁRÁSBAN? ÖN SZERINT HOGYAN KELL ALAKÍTANI A JÖVŐBEN 

A VÁROS-, TELEPÜLÉSTÉRSÉG KAPCSOLATOKAT? 

A város elhelyezkedése igen szerencsés, ebből adódóan több cég települt be az ipari parkba, 

ami a munkavállalók városba áramlását is jelentette. 

A közbiztonság szempontjából is központi szerepet tölt be Dabas, mivel a rendőrkapitányság is 

a településen található. 

Dabas a kézilabda sportágban szintén központi funkciót tölt be, valamint egészségügyi 

központ is.  

Egy pedagógiai fejlesztőközpont létrehozására azonban szükséges lenne, hiszen évről-évre 

egyre több a fejlesztésre szoruló gyermek. Szükség lenne még egy integrált óvodára, ahol a 

fejlesztésre szoruló gyermekek nevelését meg lehetne oldani. Szükség volna 

gyermekpszichiátriai szolgáltatásra is a járásban. 

3. MELYIK AZ A HÁROM LEGFONTOSABB TÉNYEZŐ, AMI A TELEPÜLÉS ÉRTÉKEKÉNT KIEMELENDŐ? 

Település értékeként kiemelendő az elhelyezkedés, az intézményi ellátottság és a sportolási 

lehetőségek, Dabas egy élhető kisváros minden korosztály számára. 

4. MILYEN OKOSVÁROS MEGOLDÁSOKRA LÁTNAK LEHETŐSÉGET? 

Az okos eszközök és az informatikai tudás tekintetében főleg az idősebb generációt fel kell 

zárkóztatni, a fiatalokat pedig meg kell ismertetni a lehetséges veszélyekkel. A munkahelyeken 

sokszor korszerűtlen eszközökkel dolgoznak az emberek, nagy a szakadék az otthon elérhető 

internet sebessége és a munkahelyi között. 

Ötletek: természeti területek, építészeti örökség bemutatása kiadványokban, weboldalon, QR 

kódos leolvasóval a kúriák történetének, építészeti jellemzőinek bemutatása. 

Közlekedési szempontból az okos jelzőrendszerek fejlesztése szükséges lenne, pl. parkolóhelyek 

számának kijelzése vagy okos gyalogátkelőhelyek telepítése - főleg a városközpontban. 

5. MELYIK AZ A HÁROM TERÜLET, AMI FEJLESZTÉSRE SZORUL, A VÁROS „GYENGE PONTJAI”, MELYEK 

NEHÉZSÉGET VAGY AKADÁLYT JELENTENEK A VÁROS FEJLŐDÉSÉBEN? 

SNI-is gyerekek fejlesztése és erre egy fejlesztőközpont létrehozása, gyermek pszichiátriával. 

Vállalkozói szempontból gondot okoz a szakképzett munkaerő hiánya, és a munkaerő 

elszállásolása (munkásszálló). A sportélet és az iskolák szempontjából is probléma a kollégiumi 

szállások hiánya. 

A legfőbb probléma az úthálózat állapota. 

6. 2021-2027-ES IDŐSZAKBAN MELYEK A VÁROS PRIORIZÁLT FŐ FEJLESZTÉSI IRÁNYAI (LEGFELJEBB 5 

DB)?  

Egy, legalább 30 fős kollégiumi szálláshelyre lenne szükség.  
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A parasportok fejlesztése szempontjából szükség lenne egy modern sportcsarnokra.  

Jelentős szakemberhiány van, ezzel összefüggésben kevés az önkormányzati/szolgálati 

bérlakás is: nem tudnak a városba költözni azok a képzett munkavállalók, akik Dabason 

szeretnének elhelyezkedni.  

A városi közlekedésben főleg a központban tapasztalható probléma, amely a város fejlődését 

gátolja. Az 5-ös számú főút dabasi szakasza felújításra szorul, valamint elkerülő útra is szükség 

van. A fiatalok számára kevés a szórakozási lehetőség. 

 

7. MILYEN FEJLESZTÉSEKRE VAN SZÜKSÉG ÖNÖK SZERINT AHHOZ, HOGY A TELEPÜLÉS ÉLHETŐBB VÁROS 

LEGYEN (PL. TELEPÜLÉSKÉP, ZÖLDFELÜLETEK, HELYI TERMÉKEK, TURISZTIKA, INFRASTRUKTÚRA 

FEJLESZTÉS, GAZDASÁGFEJLESZTÉS)?  

Szükségesnek látszik egy modern városközpont kialakítása, ezzel együtt egy, a központot 

elkerülő út megépítése. Említésre került még: az 5-ös számú főút felújítása, szálláshelyek és 

önkormányzati/szolgálati lakások építése, valamint az idősellátás fejlesztése. Szükséges még a 

vasút fejlesztése: vállalkozói szempontból igen fontos lenne, hogy a kamionok forgalma és 

rakodása vasúton is megoldható legyen. 

A város nevezetességeiről és helyi termékeiről nincs egy átfogó marketingterv. (pl. helyi 

turisztikai termék a Sári rétes.). Fontos lenne a természeti területek, építészeti örökség 

bemutatása kiadványokban, weboldalon.  

Dabas a „kúriák városa” - ezeknek az épületeknek a felújítása és turisztikai célú hasznosítása 

egy jó lehetőség (pl. gasztronómia, múzeum). 

Játszóterek kialakítása. 

8. TERVEZIK-E TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI CÉLÚ SZOFT TÍPUSÚ PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁT, MINT 

PL. SZEMLÉLETFORMÁLÁS, TÁRSADALMI BEVONÁS, A PARTNERSÉG ERŐSÍTÉSE, 

BEFEKTETÉSÖSZTÖNZÉS, MARKETING. 

A hátrányos helyzetű családok számára létrehozandó életmód-tanácsadással és a gyermekek 

felzárkózást segítő szolgáltatásával foglalkozó létesítmény létrehozása tervezett. 

Kimondott szegregátumok nincsenek a településen, de egyes utcák szegényebb társadalmi 

rétegekre jellemző lakókörnyezettel bírnak. 

9. MILYEN HATÁSA VAN A VESZÉLYHELYZETNEK A TELEPÜLÉS ÉLETÉRE, AZ ÖNKORMÁNYZATI 

GAZDÁLKODÁSRA? 

A veszélyhelyzetből adódóan nem sikerült néhány fejlesztés megvalósítása. A közösségek kissé 

széthullottak, főleg a sportban érzékelhető. Sok gyerek abbahagyta a kézilabdázást a civil 

közösségi élet is hanyatlott. A gyerekek óvodai és bölcsődei beilleszkedése is hosszabbá vált. 

A távoktatásra való kényszerű átállás pozitív hatást gyakorolt az IT eszközök használatára. 
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10. CÉGEKHEZ, INTÉZMÉNYVEZETŐKHÖZ: MELYEK A KÖZÉPTÁVÚ FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEIK A SZERVEZET 

VONATKOZÁSÁBAN 

A vállalkozások szempontból Dabas szerencsés helyzetben van az elhelyezkedéséből 

adódóan. Az 5-ös számú főút és a vasút fejlesztése tovább javítaná a település vállalkozásainak 

pozícióját. A cégek a szakképzett munkaerő hiányával küszködnek és az „importált” munkaerő 

számára (Kárpátalja, Vajdaság) nincs elég szálláshely. Munkásszállásokra, szolgálati lakásokra 

és szakképzéshez kollégiumokra lenne szükség.  
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2.2 FÓKUSZCSOPORTOS INTERJÚ KÉPEK, JELENLÉVI ÍV 
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3 ELVÉGZETT KÉRDŐÍVES FELMÉRÉSEK DOKUMENTÁLÁSA 

3.1 LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV 

3.1.1 LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV EREDMÉNYE 

A kérdőív az FVS módszertani kézikönyve alapján készült el, önkitöltős módszer segítségével. 

Célja, hogy az elmúlt évek eredményeinek megítélését, valamint a lakossági igényeket 

figyelembe véve kerüljenek megfogalmazásra a város stratégiai céljai, a fejlesztések 

megvalósítására tervezett intézkedések, beavatkozások. A visszaérkezett kérdőívek száma 261 

db volt, ebből 236 db elektronikus és 25 db papíralapú. Ez összesen, lakosságarányosan 1,8%-

os mintát jelent.  

A kérdőívezés nem reprezentatív, az eredmények a tervezést elősegítendő előzetes 

tájékoztatásban adnak segítséget az önkormányzat számára. 

A VÁLASZADÓK DEMOGRÁFIÁJA ÉS GAZDASÁGI STÁTUSZA 

A válaszadási hajlandóság magasabb volt a nőknél, életkor alapján pedig a legtöbb 

válaszadó 26-50 év közötti korosztályból került ki. 

Településrészek alapján a Dabason élők adták a minta legnagyobb hányadát, döntő 

többségük szeret a településrészén élni. A legkevésbé Dabas-Szőlők és Dabas-Besenyő részen 

elégedetlenek a településrésszel, utóbbinál a kitöltők között magasabb azok száma, akik nem 

szeretnek a településrészen élni. 

A válaszadók 60%-ának van 14 éven aluli gyermeke vagy unokája. 

Iskolai végzettség alapján főleg a felsőfokú, legalább főiskolai végzettségű, alkalmazottként 

dolgozó lakosok töltötték ki a kérdőívet. Harmaduk a közszférában, több mint 50%-uk a 

versenyszférában vagy vállalkozóként dolgozik. 
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1. ábra: Válaszadók megoszlása életkor és nem szerint 

 

2. ábra: Válaszadók megoszlása iskolai végzettség és foglalkozás szerint 
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3. ábra: Válaszadók megoszlása munkavégzés helye és végzettség szerint 

 

4. ábra: Válaszadók megoszlása településrész és azzal való elégedettség alapján 

 

IDENTITÁS, VÁROSHOZ VALÓ KÖTŐDÉS ÉS A TELEPÜLÉS ÉRTÉKEI 

Feleletválaszolós, több válaszadási lehetőséget megjelölhető módszer mellett szöveges 

kifejtésen keresztül került felmérésre a városhoz való kötődés és a válaszadók identitásának 

megismerése. A helyi kötődés legfőbb tényezője a szülőhelyhez való kapcsolódás, valamint a 

család és a helyi szokások ismerete és gyakorlása, illetve a nyugodt kisvárosi lét a nagyvárosi 
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pörgéshez képest – utóbbi jó visszajelzés arról, hogy a budapesti szuburbanizáció hatásaként 

nagy számban vannak jelen a fővárosból Dabasra beköltözők a válaszadók között. 

A szöveges kifejtésre adott válaszokból szófelhős módszerrel elemeztünk és végeztük el az 

értékelést. A válaszadók összeségében szeretnek a városban élni. Többségük amiatt, mert 

Dabason született, közel van Budapesthez, jó az elérhetősége, kisvárosias, élhető és fejlődőnek 

tartják. Kiemelkedően sokan említették meg az itt élő embereket, mint az egyik olyan faktort, 

amiért szeretnek a településen élni. A helyi közösség és az itt élő emberek iránti szeretet a 

leggyakoribb említéssel bírt a válaszok között. A lakosok egymás és közösségük iránt 

megjelenő ilyen formájú értékelése a település összetartó erejének és a társadalmi kohéziónak 

az építésében fontos visszajelzésként definiálható, egyben értékes helyi adottságként vehető 

számításba. 

A település leginkább bemutatásra érdemes épített és természeti értékei közül szinte 

egységesen a legtöbben a kúriákat, különösen a Halász Móricz Kúriát jelölték meg, illetve a 

Szent Jakab sétányt. Emellett a városközpont, továbbá a Sári zarándokház és a helyi 

templomok kerültek a legtöbbször említésre. 

5. ábra: A helyi kötődésre adott válaszok megoszlása 
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6. ábra: „Kérjük, fejtse ki 2-3 mondatban miért szeret/nem szeret a településen lakni?” 

kérdésre adott válaszok leggyakrabban említett szavai, kifejezései 

7. ábra: „Ha egy ismerősének mutatná be a várost, mi lenne az három épített, természeti 

vagy kulturális érték, amit mindenképpen megemlítene?” kérdésre adott válaszok 

leggyakrabban említett szavai, kifejezései 
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ÉLETMINŐSÉG ÉRTÉKELÉSE (MEGTARTÓ VÁROS DIMENZIÓ) 

A szöveges kifejtés mellett a település helyzetét, illetve a fejlesztési igények, vágyak 

megismerését egyes tényezőkön keresztül, számszerűen értékelve is felmérte a kérdőív, az öt 

tervezési dimenzióhoz kapcsolódóan.  

A Megtartó város tervezési dimenziónál, a helyi életminőséggel, illetve a humán 

közszolgáltatásokkal való elégedettség növelése érdekében meghatározni kívánt 

beavatkozásokhoz, két kérdésen keresztül kívánta felmérni a település helyzetét a kérdőív. A 

válaszadók az alábbi kérdéseken keresztül osztályozhattak 33 különböző tényezőt: 

- 12. A felsorolt tényezők mennyiben játszanak szerepet helyi életminőségével való 

elégedettségének növelésében? 

- 13. Értékelje a városban elérhető humán közszolgáltatásokat és egyéb városi 

életminőséget befolyásoló tényezőket 

 

A 12. kérdés esetében 9 különböző tényezőt értékelhették 0-5 közötti skálán a válaszadók a 

következők szerint:   

- 5 = nagyon jelentős szerepet játszana,  

- 4 = jelentős,  

- 3 = közepesen,  

- 2 = kis szerepet játszana,  

- 1 = nem játszana szerepet,  

- 0 = „Nem tudom megítélni / „Nem kívánok válaszolni” 

 

A 12. kérdésnél a három legjelentősebb, helyi életminőséggel való elégedettséget befolyásoló 

tényezők az alábbiak: 

1. Minőségi közösségi terek a városközpontban és lakóhelyem közelében. 

2. A jelenleginél is magasabb színvonalú közszolgáltatások (iskola, egészségügyi, szociális 

ellátás stb.). 

3. Kedvezőbb lakhatási lehetőségek. 

A legkevésbé fontos tényezők a helyi életminőségben: 

1. Változatosabb munkahelyek 

2. Magas színvonalú kereskedelmi és vendéglátóipari szolgáltatások 

3. Gazdagabb és magasabb színvonalú, igényekre szabott kulturális kínálat. 

 

A 12. kérdésre adott válaszok a következőképpen oszlottak meg: 
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8. ábra: A felsorolt tényezők mennyiben játszanak szerepet helyi életminőségével való 

elégedettségének növelésében? – Változatosabb munkahelyek (5 – Nagyon jelentős szerepet játszana, 

1 – Nem játszana szerepet, 0 – Nem tudom megítélni) 

9. ábra: A felsorolt tényezők mennyiben játszanak szerepet helyi életminőségével való 

elégedettségének növelésében? – Magas jövedelmet biztosító munkalehetőségek (5–Nagyon jelentős 

szerepet játszana, 1–Nem játszana szerepet, 0–Nem tudom megítélni) 
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10. ábra: A felsorolt tényezők mennyiben játszanak szerepet helyi életminőségével való 

elégedettségének növelésében? – Jelenleginél is magasabb színvonalú közszolgáltatások (5–Nagyon 

jelentős szerepet játszana, 1–Nem játszana szerepet, 0–Nem tudom megítélni) 

11. ábra: A felsorolt tényezők mennyiben játszanak szerepet helyi életminőségével való 

elégedettségének növelésében? – Minőségi közösségi terek a városközpontban (5–Nagyon jelentős 

szerepet játszana, 1–Nem játszana szerepet, 0–Nem tudom megítélni) 
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12. ábra: A felsorolt tényezők mennyiben játszanak szerepet helyi életminőségével való 

elégedettségének növelésében? – Gazdagabb és magasabb színvonalú, igényekre szabott kulturális 

kínálat (5–Nagyon jelentős szerepet játszana, 1–Nem játszana szerepet, 0–Nem tudom megítélni) 

 

13. ábra: A felsorolt tényezők mennyiben játszanak szerepet helyi életminőségével való 

elégedettségének növelésében? – Sportolási lehetőségek (5–Nagyon jelentős szerepet játszana, 1–Nem 

játszana szerepet, 0–Nem tudom megítélni) 
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14. ábra: A felsorolt tényezők mennyiben játszanak szerepet helyi életminőségével való 

elégedettségének növelésében? – Magas színvonalú kiskereskedelmi és vendéglátóipari 

szolgáltatások (5–Nagyon jelentős szerepet játszana, 1–Nem játszana szerepet, 0–Nem tudom 

megítélni) 

 

15. ábra: A felsorolt tényezők mennyiben játszanak szerepet helyi életminőségével való 

elégedettségének növelésében? – Kedvezőbb lakhatási lehetőségek (5–Nagyon jelentős szerepet 

játszana, 1–Nem játszana szerepet, 0–Nem tudom megítélni) 
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16. ábra: A felsorolt tényezők mennyiben játszanak szerepet helyi életminőségével való 

elégedettségének növelésében? – Jobb közbiztonság (5–Nagyon jelentős szerepet játszana, 1–Nem 

játszana szerepet, 0–Nem tudom megítélni) 

A humán közszolgáltatásokkal való elégedettség felméréséről szóló 13. kérdés esetében 24 

különböző tényezőt értékelhettek 0-5 közötti skálán a válaszadók a következők szerint:   

- 5=nagyon elégedett,  

- 4=elégedett,  

- 3= közepesen elégedett,  

- 2= alig elégedett,  

- 1=egyáltalán nem elégedett,  

- 0= „Nem elérhető a városban”, a „Nem tudom megítélni / nem vagyok érintett” és a 

„Nem kívánok válaszolni” 

 

Az alapján, hogy mennyien tudták legalább 1-5 között értékelni az adott szolgáltatásokat, a 

válaszadókat a következő három szolgáltatás érinti leginkább vagy veszik igénybe 

leggyakrabban: 

1. Zöldfelületek, közterületek 

2. Közbiztonság 

3. Közvilágítás 

 

Ehhez kapcsolódóan a legtöbb, 0-as értékelést kapott szempontok szerint a válaszadókat 

legkevésbé érintő és általuk legritkábban igénybe vett szolgáltatások sorrendje a következő: 

1. Bölcsődei ellátás 

2. Művészeti oktatás 

3. Középiskolai oktatás, Szociális ellátás 
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A legjobb értékeléssel bíró közszolgáltatások, amelyekkel leginkább elégedettek a 

válaszadók sorrendben: 

1. Minőségi közösségi terek a városközpontban és lakóhelyem közelében. 

2. A jelenleginél is magasabb színvonalú közszolgáltatások (iskola, egészségügyi, szociális 

ellátás stb.). 

3. Kedvezőbb lakhatási lehetőségek. 

 

A legalacsonyabb értékeléssel bíró közszolgáltatások, amivel a legkevésbé elégedettek 

sorrendben: 

1. Változatosabb munkahelyek 

2. Magas színvonalú kereskedelmi és vendéglátóipari szolgáltatások 

3. Gazdagabb és magasabb színvonalú, igényekre szabott kulturális kínálat. 

 

A válaszok az alábbiak szerint oszlottak meg az összes tényezőnél:  

17. ábra: Értékelje a városban elérhető humán közszolgáltatásokat és egyéb városi életminőséget 

befolyásoló tényezőket – Óvodai ellátás (5–Nagyon elégedett, 1–Egyáltalán nem elégedett, 0–Nem 

tudom megítélni) 
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18. ábra: Értékelje a városban elérhető humán közszolgáltatásokat és egyéb városi életminőséget 

befolyásoló tényezőket – Általános iskola, infrastruktúrája, felszereltsége (5–Nagyon elégedett, 1–

Egyáltalán nem elégedett, 0–Nem tudom megítélni) 

19. ábra: Értékelje a városban elérhető humán közszolgáltatásokat és egyéb városi életminőséget 

befolyásoló tényezőket – Általános iskolai oktatás (5–Nagyon elégedett, 1–Egyáltalán nem elégedett, 

0–Nem tudom megítélni) 
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20. ábra: Értékelje a városban elérhető humán közszolgáltatásokat és egyéb városi életminőséget 

befolyásoló tényezőket – Középfokú iskolai oktatás (5–Nagyon elégedett, 1–Egyáltalán nem elégedett, 

0–Nem tudom megítélni) 

21. ábra: Értékelje a városban elérhető humán közszolgáltatásokat és egyéb városi életminőséget 

befolyásoló tényezőket – Egészségügyi alapellátás minősége (5–Nagyon elégedett, 1–Egyáltalán nem 

elégedett, 0–Nem tudom megítélni) 
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22. ábra: Értékelje a városban elérhető humán közszolgáltatásokat és egyéb városi életminőséget 

befolyásoló tényezőket – Egészségügyi szakellátás minősége (5–Nagyon elégedett, 1–Egyáltalán nem 

elégedett, 0–Nem tudom megítélni) 

23. ábra: Értékelje a városban elérhető humán közszolgáltatásokat és egyéb városi életminőséget 

befolyásoló tényezőket – Kulturális szolgáltatások (5–Nagyon elégedett, 1–Egyáltalán nem elégedett, 0–

Nem tudom megítélni) 
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24. ábra: Értékelje a városban elérhető humán közszolgáltatásokat és egyéb városi életminőséget 

befolyásoló tényezőket – Szociális ellátás (5–Nagyon elégedett, 1–Egyáltalán nem elégedett, 0–Nem 

tudom megítélni) 

25. ábra: Értékelje a városban elérhető humán közszolgáltatásokat és egyéb városi életminőséget 

befolyásoló tényezőket – Idősek otthona (5–Nagyon elégedett, 1–Egyáltalán nem elégedett, 0–Nem 

tudom megítélni) 
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26. ábra: Értékelje a városban elérhető humán közszolgáltatásokat és egyéb városi életminőséget 

befolyásoló tényezőket – Bölcsődei ellátás (5–Nagyon elégedett, 1–Egyáltalán nem elégedett, 0–Nem 

tudom megítélni) 

27. ábra: Értékelje a városban elérhető humán közszolgáltatásokat és egyéb városi életminőséget 

befolyásoló tényezőket – Szabadidős sportolási lehetőségek (5–Nagyon elégedett, 1–Egyáltalán nem 

elégedett, 0–Nem tudom megítélni) 



DABAS 2030FVS  

III. KÖTET PARTNERSÉG ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUMAI 

34 

28. ábra: Értékelje a városban elérhető humán közszolgáltatásokat és egyéb városi életminőséget 

befolyásoló tényezőket – Közterületek minősége általában (5–Nagyon elégedett, 1–Egyáltalán nem 

elégedett, 0–Nem tudom megítélni) 

29. ábra: Értékelje a városban elérhető humán közszolgáltatásokat és egyéb városi életminőséget 

befolyásoló tényezőket – Zöldfelületek (parkok, ligetek, fasorok) (5–Nagyon elégedett, 1–Egyáltalán 

nem elégedett, 0–Nem tudom megítélni) 
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30. ábra: Értékelje a városban elérhető humán közszolgáltatásokat és egyéb városi életminőséget 

befolyásoló tényezőket – Közvilágítás közvetlen lakókörnyezetében (5–Nagyon elégedett, 1–Egyáltalán 

nem elégedett, 0–Nem tudom megítélni) 

31. ábra: Értékelje a városban elérhető humán közszolgáltatásokat és egyéb városi életminőséget 

befolyásoló tényezőket – Közbiztonság a városközpontban nappal (5–Nagyon elégedett, 1–Egyáltalán 

nem elégedett, 0–Nem tudom megítélni) 
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32. ábra: Értékelje a városban elérhető humán közszolgáltatásokat és egyéb városi életminőséget 

befolyásoló tényezőket – Közbiztonság a városközpontban sötétedés után (5–Nagyon elégedett, 1–

Egyáltalán nem elégedett, 0–Nem tudom megítélni) 

33. ábra: Értékelje a városban elérhető humán közszolgáltatásokat és egyéb városi életminőséget 

befolyásoló tényezőket – Közbiztonság a közvetlen lakókörnyezetében sötétedés után (5–Nagyon 

elégedett, 1–Egyáltalán nem elégedett, 0–Nem tudom megítélni) 
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34. ábra: Értékelje a városban elérhető humán közszolgáltatásokat és egyéb városi életminőséget 

befolyásoló tényezőket – Járdák minősége közvetlen lakókörnyezetében (5–Nagyon elégedett, 1–

Egyáltalán nem elégedett, 0–Nem tudom megítélni) 

35. ábra: Értékelje a városban elérhető humán közszolgáltatásokat és egyéb városi életminőséget 

befolyásoló tényezőket – Városi kerékpárutak hossza és minősége a városban (5–Nagyon elégedett, 1–

Egyáltalán nem elégedett, 0–Nem tudom megítélni) 
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36. ábra: Értékelje a városban elérhető humán közszolgáltatásokat és egyéb városi életminőséget 

befolyásoló tényezőket – Kerékpárosokat támogató infrastruktúra (5–Nagyon elégedett, 1–Egyáltalán 

nem elégedett, 0–Nem tudom megítélni) 

37. ábra: Értékelje a városban elérhető humán közszolgáltatásokat és egyéb városi életminőséget 

befolyásoló tényezőket – Utak minősége a városban (5–Nagyon elégedett, 1–Egyáltalán nem 

elégedett, 0–Nem tudom megítélni) 
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38. ábra: Értékelje a városban elérhető humán közszolgáltatásokat és egyéb városi életminőséget 

befolyásoló tényezőket – Parkolás általában a kiemelt közintézmények közelében (5–Nagyon 

elégedett, 1–Egyáltalán nem elégedett, 0–Nem tudom megítélni) 

39. ábra: Értékelje a városban elérhető humán közszolgáltatásokat és egyéb városi életminőséget 

befolyásoló tényezőket – Parkolás kereskedelmi létesítmények közelében (5–Nagyon elégedett, 1–

Egyáltalán nem elégedett, 0–Nem tudom megítélni) 
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DIGITÁLIS ÍRÁSTUDÁS DABASON – DIGITÁLIS VÁROS DIMENZIÓ 

A digitális készségek és írástudás megismerése érdekében a következő kérdéseket tettük fel a 

kitöltők számára: 

- 14. Milyen elektronikus eszközöket használ a hétköznapokban?  

- 15. Milyen céllal használja az INTERNETET?  

- 16. Hogyan értékeli az IT eszközök használatával kapcsolatos jártasságát, 

összehasonlítva saját korosztályához?  

- 17. Milyen módon kerül Ön ügyfélként kapcsolatba a szolgáltatókkal?  

 

Ebből 14-15. kérdéseknél több választ is megjelölhettek. A válaszadók több mint 90%-ának van 

okostelefonja, 6%-nak viszont semmilyen eszköze sincs (ők mind a papíralapú kitöltők közül 

kerültek ki). Az internetet a leggyakrabban alábbi célok miatt használják: 

- Kommunikáció, kapcsolattartás 

- közösségi oldalak látogatása 

- információszerzés, tájékozódás 

 

A 16. kérdés önértékelés, egy válasz megjelölését tehették meg.  

A 17. kérdésben a válaszadók a következő szolgáltatásokról adhattak visszajelzést: 

- áramszolgáltatás, 

- gázszolgáltatás, 

- víz- és csatorna szolgáltatás, 

- hulladékszállítás, 

- közösségi közlekedés, 

- közhivatali ügyintézés (önkormányzat, kormányhivatal), 

- alapfokú oktatás (óvoda és általános iskola), 

- egészségügyi alapellátás, 

- kulturális szolgáltatások (intézményekhez kötött pl. mozi, kulturális központ stb.), 

- szociális ellátás (valamely családtag okán pl.idősellátás). 

 

A válaszadók az egyes szolgáltatások kapcsán alábbiakat jelölhették meg: 

- 1. hagyományos postai levelezés  

- 2. telefon  

- 3. személyes ügyintézés  

- 4. online ügyintézés / e-mail  

- 5. mobil applikáció  

- 6. digitális mérőkön /eszközökön keresztül  

- 7. Nem kerültem velük kapcsolatba. nem kerültem velük kapcsolatba 

 

Ezek közül leggyakrabban online ügyintézést vagy e-mailt jelölték meg a válaszadók, döntően 

a versenyszféra által nyújtott, valamint közművekkel kapcsolatos szolgáltatásokban. Személyes 

ügyintézés továbbra is vezető az egészségügyben, a közhivatalokban, oktatási, szociális és 

kulturális intézmények esetében. 
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40. ábra: Milyen elektronikus eszközt használ a hétköznapokban? 

 

41. ábra: Milyen céllal használja az internetet? 
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42. ábra: Hogyan értékeli az IT eszközök használatával kapcsolatos jártasságát, összehasonlítva saját 

korosztályához? 

 

43. ábra: Milyen módon kerül Ön ügyfélként kapcsolatba a szolgáltatókkal? - Összesítő 
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44. ábra: Milyen módon kerül Ön ügyfélként kapcsolatba a szolgáltatókkal? - Áramszolgáltatás 

45. ábra: Milyen módon kerül Ön ügyfélként kapcsolatba a szolgáltatókkal?- Gázszolgáltatás 

46. ábra: Milyen módon kerül Ön ügyfélként kapcsolatba a szolgáltatókkal?- Digitális szolgáltatások 

(internet, telefon, tv) 
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47. ábra: Milyen módon kerül Ön ügyfélként kapcsolatba a szolgáltatókkal?- Víz- és 

csatornaszolgáltatás 

48. ábra: Milyen módon kerül Ön ügyfélként kapcsolatba a szolgáltatókkal?- Hulladékszállítás 

49. ábra: Milyen módon kerül Ön ügyfélként kapcsolatba a szolgáltatókkal?- Tömegközlekedés 
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50. ábra: Milyen módon kerül Ön ügyfélként kapcsolatba a szolgáltatókkal?- Közhivatali ügyintézés 

51. ábra: Milyen módon kerül Ön ügyfélként kapcsolatba a szolgáltatókkal?- Óvoda és általános iskola 

52. ábra: Milyen módon kerül Ön ügyfélként kapcsolatba a szolgáltatókkal?- Egészségügyi alapellátás 
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53. ábra: Milyen módon kerül Ön ügyfélként kapcsolatba a szolgáltatókkal?- Kulturális intézmények 

54. ábra: Milyen módon kerül Ön ügyfélként kapcsolatba a szolgáltatókkal?- Szociális ellátás, 

idősgondozás 

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG – KISZOLGÁLÓ VÁROS, ZÖLDÜLŐ VÁROS DIMENZIÓ 

A lakosság környezettudatossága, a zöldterületek használata és a klímaváltozással kapcsolatos 

attitűd felmérése érdekében a következő kérdéseket tettük fel, melyekre alábbi válaszok 

érkeztek:  

- 18. A saját életminősége szempontjából mennyire tartja fontosnak a felsoroltakat?  

A feleletválasztós kérdésre a következő válaszokat adhatták az egyes tényezőkre 

vonatkozóan: 

o 5= nagyon jelentős 

o 4=jelentős  

o 3=közepesen fontos  

o 2= majdnem jelentéktelen  

o 1=egyáltalán nem fontos  

o 0= „nem elérhető a városban”, a „nem tudom megítélni / nem vagyok érintett” 

és a „nem kívánok válaszolni” 
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Ezekhez hat különböző tényezőt soroltunk fel, a válaszok alapján sorrendben a 

leginkább jelentősebbek: 

1. környezettudatos életvitel (takarékosság az erőforrások igénybevételében: 

víz, áram stb.) 

2. szelektív hulladékgyűjtés, hulladék hasznosítása otthon 

3. egészséges, a térségben megtermelt élelmiszerek fogyasztása 

4. megújuló energiaforrások használata 

5. megújuló energiaforrások használata a háztartásban 

6. közösségben való aktív részvétel, közös célokért való tevékenykedés 

 

- 19. Ha a város jövőjére gondol ezek a szempontok mennyire fontosak?  

A feleletválaszolós kérdésre ugyanazokat a válaszokat jelölhették meg a kitöltők, mint 

a 18. kérdésnél. Az egyes tényezők sorrendje így alakult: 

1. szelektív hulladékgyűjtés, hulladék hasznosítása otthon 

2. környezettudatos életvitel (takarékosság az erőforrások igénybevételében: 

víz, áram stb.) 

3. megújuló energiaforrások használata 

4. egészséges, a térségben megtermelt élelmiszerek fogyasztása 

és megújuló energiaforrások használata a háztartásban 

5. közösségben való aktív részvétel, közös célokért való tevékenykedés 

 

- 20. Milyen gyakran látogat városi zöldterületeket, parkokat?  

Feleletválaszolós kérdés, amelyben az öt válaszlehetőség sorrendje a leggyakoribb 

válaszok alapján: 

1. hetente legalább egyszer 

2. havonta vagy annál ritkábban 

3. naponta 

4. nem válaszol 

5. soha 

 

- 21. Milyen céllal látogat városi zöldterületeket, parkokat? 

Feleletválaszolós kérdés, amelyben az öt válaszlehetőség sorrendje a leggyakoribb 

válaszok alapján: 

1. szabadidő eltöltése 

2. rekreációs séta 

3. kültéri közösségi és kulturális programokon vesz részt 

4. testedzés 

5. egyéb 

 

- 22. Hogyan lehetne vonzóbbá tenni a belváros zöldfelületeit az Ön és családja számára 

(fejlesztések, új funkciók stb.)? 

Több választ is meg lehetett jelölni nyolc válaszlehetőség közül. A válaszok alapján a 

következő sorrend állítható fel a legtöbbször megjelölt fejlesztési javaslatok és funkciók 

tekintetében: 
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1. gyakoribb kültéri programok, amiért érdemes a parkba látogatni 

2. több szolgáltatás a környéken pl. büfé, fagyizó, nyilvános WC 

3. sétautak fejlesztése 

4. közvilágítás további javítása 

5. játszóterek, testedző eszközök kihelyezése a parkokhoz kapcsolódóan 

6. kisebb csoportok szabadtéri összejöveteleit lehetővé tevő utcabútorok 

kihelyezése 

7. zenepavilon létesítése (térzene befogadására) 

 

- 23. Milyen környezettudatos eszközökkel, megoldásokkal rendelkezik otthonában?  

Több választ is meg lehetett jelölni nyolc válaszlehetőség közül A válaszok alapján a 

következő sorrend állítható fel a legtöbbször megjelölt eszközök tekintetében: 

1. házi komposztáló 

2. tudatos otthon – tájolás, klímatudatos növénytelepítés 

3. okos fogyasztásmérő (pl. elektromos áram, víz, gáz stb. szolgáltatás) 

4. megújuló energia használata (földhő, napenergia stb.) 

5. okos lakás irányító rendszer (az okos lakás irányító rendszer automatikusan 

szabályozza a lakás hűtését, fűtését/távolról vezérelhető stb.) 

6. hibrid vagy elektromos hajtású autó / egyéb jármű 

7. okos, családi ház telkét fenntartó rendszer pl. okos locsoló, ami a 

talajnedvességet méri és szükség szerint indítja el a locsolórendszert 

Szükséges kitérni arra, hogy a házi komposztálót kiemelkedően magas arányban adták 

meg a többi eszközhöz képest. A második leggyakrabban megjelölt tudatos otthont 

alig harmadannyian jelölték meg a házi komposztálóhoz képest. 

Az előbbiekben felsorolt és értékelt kérdésekre adott válaszok megoszlását az alábbi 

grafikonok mutatják be: 

55. ábra: A saját életminősége szempontjából mennyire tartja fontosnak a felsoroltakat? - 

Környezettudatos életvitel az erőforrások igénybevételében 
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56. ábra: A saját életminősége szempontjából mennyire tartja fontosnak a felsoroltakat? – Szelektív 

hulladékgyűjtés, hulladék hasznosítása otthon 

57. ábra: A saját életminősége szempontjából mennyire tartja fontosnak a felsoroltakat? – Közösségben 

való aktív részvétel 
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58. ábra: A saját életminősége szempontjából mennyire tartja fontosnak a felsoroltakat? – Egészséges a 

térségben megteremelt élelmiszerek fogyasztása 

59. ábra: A saját életminősége szempontjából mennyire tartja fontosnak a felsoroltakat? – Megújuló 

energiaforrások használata a háztartásban 
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60. ábra: A saját életminősége szempontjából mennyire tartja fontosnak a felsoroltakat? Megújuló 

energiaforrások használata 

61. ábra: A saját életminősége szempontjából mennyire tartja fontosnak a felsoroltakat? – Szelektív 

hulladékgyűjtés, hulladék hasznosítása otthon 
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62. ábra: A saját életminősége szempontjából mennyire tartja fontosnak a felsoroltakat?  Közösségben 

való aktív részvétel, közös célokért való tevékenykedés 

63. ábra: Ha a város jövőjére gondol, a következő szempont mennyire fontos? Környezettudatos 

életvitel 
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64. ábra: Ha a város jövőjére gondol, a következő szempont mennyire fontos? Szelektív 

hulladékgyűjtés, hulladék hasznosítása 

 

65. ábra: Ha a város jövőjére gondol, a következő szempont mennyire fontos? Közösségben való aktív 

részvétel 
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67. ábra: Ha a város jövőjére gondol, a következő szempont mennyire fontos? Megújuló 

energiaforrások használata a háztartásban 

  

66. ábra: Ha a város jövőjére gondol, a következő szempont mennyire fontos? Egészséges, térségben 

megtermelt élelmiszerek fogyasztása 
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68. ábra: Ha a város jövőjére gondol, a következő szempont mennyire fontos? Megújuló 

energiaforrások használata 

69. ábra: Milyen gyakran látogat városi zöldterületeket, parkokat? 

70. ábra: Milyen céllal látogat városi zöldterületeket, parkokat? 
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71. ábra: Hogyan lehetne vonzóbbá tenni a belváros zöldfelületeit az Ön és családja számára? 

72. ábra: Milyen környezettudatos eszközökkel, megoldásokkal rendelkezik otthonában? 

FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK – PROSPERÁLÓ VÁROS DIMENZIÓ 

A lakosság fogyasztási szokásait és egyben fogyasztói identitását, helyi gazdasághoz való 

kötődését két kérdéssel mértük fel, melyek és a rájuk adott válaszok a következők voltak: 

- 24. Milyen helyben, illetve térségben létrehozott termékeket ismer? 

Több választ is meg lehetett jelölni hat válaszlehetőség közül. A válaszok alapján a 

következő sorrend állítható fel a legtöbbször megjelölt fejlesztési javaslatok és funkciók 

tekintetében: 

1. zöldség /gyümölcs 

2. egyéb élelmiszer vagy ital 

3. használati tárgyak (beleértve kézműves termékeket) 

4. műalkotások (helyi művészek alkotásai) 

5. egyéb 

6. nem ismerek ilyeneket 
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- 25. Hol vásárol Ön a helyi/ térségi termékeket? 

Több választ is meg lehetett jelölni hat válaszlehetőség közül. A válaszok alapján a 

következő sorrend állítható fel a legtöbbször megjelölt fejlesztési javaslatok és funkciók 

tekintetében: 

1. közvetlen a termelőnél (agrártermék esetében) 

2. piacon 

3. kézműves /termelő saját üzletében 

4. internetes felületeken (weboldal, közösségi média pl. facebook) 

5. közvetlen az alkotóknál (képzőművészeti termék esetében) 

6. nem vásárol 

 

73. ábra: Milyen helyben, illetve térségben létrehozott terméket ismer? 

 

74. ábra: Hol vásárol helyi/térségi termékeket? 
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VÁROSFEJLESZTÉSI IGÉNYEK 

A válaszadókat szöveges válasz adására kértük. A leggyakoribb fejlesztési igényként alábbiak 

jelentek meg: 

- utak, közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

- kerékpárutak fejlesztése 

- egészségügy fejlesztése 

- szórakozási lehetőségek bővítése 

- egészségügyi szolgáltatások fejlesztése. 

A béerkező válaszokat szófelhősen a következőképp ábrázolhatjuk: 

75. ábra: Egyéb észrevétel, javaslat a város fejlesztésével kapcsolatban kérdésre adott válaszok 

szófelhős ábrázolásban 
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3.1.2 LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV SABLON 
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3.2 INTÉZMÉNYI/ SZERVEZETI FELMÉRÉS 

3.2.1 INTÉZMÉNYI/SZERVEZETI FELMÉRÉS EREDMÉNYE 

Az intézményi felmérésben nyolc helyi közintézmény vett részt. Elsősorban jövőképükre, jelenlegi 

működésükre, igényeikre kérdeztünk rá, valamint a digitalizációval kapcsolatos attitűdöt mértük 

fel. A feléjük feltett kérdések között több olyan is volt, amelyben szöveges kifejtést kértünk az 

intézményektől. Az intézményekről általánosságban elmondható, hogy fejlesztési tervvel nyolcból 

csak kettő rendelkezik, illetve forrás és kapacitáshiány is jelentkezik náluk.  

Az alacsonyabb mintaszám miatt, valamint az egyes kérdésekre érkezett egyedi válaszok miatt a 

válaszokról általánosabb összefoglalás helyett a megadott válaszokat mutatjuk be. Voltak olyan 

kérdések, amelyekre nem mindegyik intézménytől érkezett be válasz, itt csak kevesebb intézmény 

válaszaira támaszkodhattunk 

1. Mi szervezetének 5-7 évre vonatkozó jövőképe? 

▪ Fenntartható fejlődésre továbbra is nagy hangsúlyt fektetve kereslet-vezérelt 

szakképzést folytatni, tanulói létszámot bővítve. 

▪ Stabil finanszírozás, szolgáltatásbővítés. 

▪ A SNI és BTMN gyermekek szakember által történő fejlesztésének megoldása. 

▪ A gyóni városrészben várhatóan nem csökken az iskolába lépő gyermekek száma, így 

továbbra is három első osztály indításával tervezünk. Az alsó tagozaton 

évfolyamonként egy osztálynál tervezzük az egész napos iskolai oktatás bevezetését. 

A NAT-nak megfelelően a 3. évfolyamtól felmenő rendszerben bevezetésre kerül a 

digitális kultúra tantárgy. További csoportbontással az idegen nyelvek oktatását 

szeretnénk erősíteni. 

Legfontosabb feladatunk az alapellátás biztosításához a nyugdíjba vonuló 

pedagógusok helyére új kollégák iskolánkba csábítása. Ehhez nagy segítséget 

jelentene, ha szolgálati lakást, esetleg lakhatási támogatást tudnánk biztosítani az 

állást kereső pedagógusoknak. 

Infrastrukturális szeretnénk, ha iskolánk előterének burkolatcseréje befejeződne, 

valamint elkezdődne egy tornacsarnok építése az iskola udvarán. 

▪ kreatív, alkotó munkahelyi légkör kialakítása, 

szakmai innovációk támogatása, 

az óvodák udvarainak fejlesztése, játszóudvar tárgyi feltételeinek javítása, 

gazdagítása, 

nyitott óvodai modell működtetése 

fenntarthatóságra nevelés támogatása 

▪ az intézményt használó partnereink elégedettsége (gyermekek, szülők, kollégák,  

        fenntartó) 
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2. Ennek alapján milyen változtatásokat terveznek a működésben az elkövetkező években 

(profil bővítés vagy szűkítés, szervezeti átalakítás, finanszírozás átalakítása stb.)? 

▪ Házi segítségnyújtás hétvégi és esti szolgáltatása. 

▪ Humán erőforrás fejlesztése. Legyen az óvodában logopédus, gyógypedagógus, 

gyógypedagógiai asszisztens. 

▪ Az átszervezéshez fenntartói engedély és támogatás, míg az infrastruktúra 

fejlesztéshez állami finanszírozásra lenne szükségünk. 

▪ Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának (EKIF) hatásköre. 

▪ Belső tudás megosztás támogatása; új kollégák mentorálása, szakmai támogatása; 

alapítványaink vagyonának gyarapítása (jótékonysági bálok, pártoló jegyek, 

pályázatok, adók 1%-ának fogadása). 

▪ Minden évben az adott helyzethez viszonyítva végezzük az ebédelés kapcsán a 

szervezési feladatot, valamint az étkeztetés menetrendjének kialakítását. 

▪ Amennyiben nem lesz kötelező szervezeti átalakítást nem szervezünk, hiszen az idei 

évben történt meg a váltás a közalkalmazotti jogviszony helyett egészségügyi 

szolgálati jogviszonyt kellett kialakítani. Szeretnénk elérni, hogy a közel 30 éve 

további jogviszonyban alkalmazott szakorvosokat, akiknek munkájára kizárólag rész 

munkaidőben van szükség a továbbiakban is lehessen alkalmazni. Ez gazdaságos 

megoldás és beteghez közeli orvosi ellátás. 
 

 

3. Rendelkeznek intézményi /szervezeti szintű fejlesztési tervvel? 

▪ Nyolc intézményből csak kettőnek van 

4. Milyen konkrét fejlesztésekben (projektekben) gondolkodnak, amelyek a célok 

megvalósítását szolgálják vagy egyszerűen szükségessé váltak a működéshez? 

▪ Humán erőforrás fejlesztése, szolgálati férőhelyek kialakítása oktatók számára. Megújuló 

energiák hatékonyabb kiaknázása.  Új iskolai kamerarendszer kiépítése. 

▪ Lakossági igényekhez igazított szolgáltatások nyújtása, elsősorban az idősek 

gondozásának területén, valamint a közösségi pszichiátriai ellátás területén. Ehhez 

szükséges a humán erőforrás állományunk bővítése (2-3 fő szociális gondozó, ápoló). Az 

intézmény épületének bővítése egy épületszárnnyal (5 iroda, vizesblokk). Az egész 

épületre vonatkozóan korszerű biztonsági rendszer kiépítését (riasztó, biztonsági bejárati 

ajtók, kamera). 

▪ IKT eszközök biztosítása a csoportokban, valamint az óvodapedagógusok részére, 

biztosítva ezáltal az Oktatási Hivatal által előírt minősítési eljárás, tanfelügyelet és 

önértékelés szabályos, naprakész megvalósítását. Kapcsolatainkat a Bölcsődék felé is 

erősítjük, hiszen ezen gyermekek az óvodai ellátást veszik később igénybe. Fejlesztő 

szakemberek biztosítása a részképesség zavarral küszködő, lassú fejlődési ütemű stb. 

gyermekeknek. Fejlesztőeszközök beszerzése a mindenkori követelményeknek 

megfelelően. 

▪ Az oktatást közvetve érintő változásoknál a pedagógus álláshelyek számának 

növelésére, valamint az IKT eszközparkunk növelésére, fejlesztésére lesz szükségünk. 

▪ EKIF hatásköre 
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4. Milyen konkrét fejlesztésekben (projektekben) gondolkodnak, amelyek a célok 

megvalósítását szolgálják vagy egyszerűen szükségessé váltak a működéshez? 

▪ Eszköz fejlesztés: IKT eszközök bővítése, meglévők modernizálása. Indoklás: 

pedagógusaink napi munkájához elengedhetetlen, hogy legalább csoportonként 

rendelkezzenek laptoppal (elektronikus napló, járvány helyzet miatt gyermekek, szülők 

támogatása digitálisan, adminisztrációs feladatok ellátása, kapcsolattartás kollégákkal, 

szülőkkel, szakmai csoportokkal, továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel). 

Jelenleg 23 laptopra lenne szükség, ha ideális feltételeket szeretnénk. 

▪ Infrastruktúrális fejlesztések:  

* tetőtér beépítés 100.000.000 Ft az előzetes felmérések szerint. 

* ebédlő kibővítés 15.000.000 Ft az előzetes felmérések szerint. 

 

Eszközfejlesztés: 

* informatikai eszközökpark bővítése, számítógépek, programozható eszközök, interaktív 

tábla: 15.000.000 Ft. 

Dolgozói létszám bővítése: 

* 1 fő álláshelyet hirdetünk 

* nyugdíjba menő kollégák folyamatos pótlása  

Ezekhez nagy segítség lenne a szolgálati lakás. 

▪ A 2011-ben befejezett beruházás után beszerzett orvosi gépek több mint 10 éves 

használat után már cserére szorulnak. A csere révén egyre fejlettebb, új típusú, 

modernebb gépek szerezhetők be. Szükségünk lenne a túlterhelt telefonközpont 

lecserélésére, gasztroszkóp készülék beszerzésére, új digitális röntgengép beruházására 

és digitális mammográfiai készülék beszerzésére.   Fontos lenne az egynapos sebészet 

légtechnikai megoldása. 

 

 

76. ábra: Intézményükben az eddigiekben jellemzően milyen forrásokat használtak fejlesztési céllal 
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6. Milyen, a korábbiakhoz képest áttörő, újszerű fejlesztési elképzelései vannak az 

intézményével / szervezetével kapcsolatban? Kik a partnerei ebben? 

▪ Alacsony energia felhasználású /vendéglátás/ (Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna 

Szakképző Iskola és Kollégium) légtechnikai-szagelszívó rendszer kiépítése a 

tanműhelybe. 

Elektromos autó beszerzése. 

▪ A humán erőforrás megtartása a legnagyobb kihívás a szociális szférában elsősorban 

a szélsőségesen alacsony bérek miatt. Gondolkodom egyfajta jutalmazási 

rendszerben az intézményben töltött évek függvényében. 

▪ Várhatóan Egyházi fenntartású lesz az egyik óvodai épület, mely még szélesebb 

lehetőséget kínál gyermekeink érzelmi, erkölcsi nevelésére. Ebben támogat minket 

jelenlegi fenntartónk és az Egyházmegye is. 

▪ EKIF hatásköre 

▪ Szakmai innovációkban elsősorban az intézmény pedagógusai a partnerek. 

Infrastruktúra és eszközfejlesztésben az intézmény fenntartója (önkormányzat), 

valamint szülők és egyéb támogatók segítik céljaink megvalósítását. Fenntartónk 

folyamatos gondoskodása eredményeként intézményeink fejlett infrastruktúrával 

rendelkeznek. Az elkövetkező három évben a Szőlőkert Óvoda bútorzatát szeretnénk 

lecserélni, mivel már 20 évvel ezelőtt is használtan kerültek az intézménybe! 

▪ Sajnos az utóbbi 4 évben csak alapítványi forrásból, szülői, vállalkozói segítséggel 

létesültek kisebb beruházások. 

▪ CT készülék beszerzése helyiség kialakítása, szakemberek (orvos, szakdolgozók, 

technikai személyzet) biztosítása. Korábbi felméréseink alapján köz finanszírozott 

(NEAK által finanszírozott) formában történő működtetése nem elégséges, 

gazdaságtalan. Vegyes működtetéssel magán rendelés és NEAK finanszírozás mellett 

működtetése gazdaságossá tehető. 

 

77. ábra: Intézményükben milyen, kifejezetten energetikai célú projektek valósultak meg? 
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8.  Hogyan jellemezhető az intézmény / szervezet IKT ESZKÖZÁLLOMÁNYA? 

▪ Közepes, részben elavult. A 250 gépet kiszolgáló szerver cseréje folyamatban van. 

▪ Modern, korszerű. 

▪ Elavult, fejlesztésre és bővítésre szorul. 

▪ Megfelelően ellátott az intézmény. 

▪ Fejlesztendő terület, minimális a rendelkezésre álló készlet. 

▪ Azonnali fejlesztésre szorul. 

▪ Informatikai eszközállományunk a mai követelményeknek megfelel, elégséges, 

egy-egy cserét folyamatosan elvégzünk. Szükségünk lenne 2 db szerver, 2 db 

szünetmentes tápegység és 2 db switch beszerzésére. 

 

9. Milyen IKT fejlesztést vagy azt is célzó projektjei vannak, illetve voltak az utóbbi 10 

évben? Kérjük sorolja fel. 

▪ VEKOP-8.5.1 “Idegen nyelvi készségek fejlesztése” pályázat VEKOP-8.6.3 “Átfogó 

intézményfejlesztés” pályázat 

▪ Nagy teljesítményű, környezetbarát központi nyomtatógép beszerzése. Okos 

telefonkészülékek beszerzése minden munkatársnak (kb.36 db) 

▪ Digitális és online anyagok használása a gyermekek fejlesztésére. Digitális tábla 

beszerzése.Elavult eszközök cseréje, pótlása. Asztali számítógép beszerzése (2019), 

csoportonként laptopok beszerzése (2015). 

▪ EKIF hatásköre. Interaktív táblák beszerelése. 30 db számítógép, laptopok minden 

tanteremben. 

▪ Mindig a legszükségesebb eszközöket pótoltuk. Sajnos megfelelő pályázatokat sem 

találtunk! 

▪ Informatika terem kialakítása. Tantermekbe projektorok felszerelése. Modern 

informatikai oktatás (robot, drón programozás stb.). Interaktív táblák felszerelése. 

Egyéb IKT eszközök beszerzése: NAS (adattároláshoz), fényképezőgép (sajátot 

használok) stb. Sajnos ezekhez szükség lenne több forrásra. 

▪ 2015-ben 2 db szerver, 2 db szünetmentes tápegység és 2 db switch 
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78. ábra: Milyen akadályokat kell még leküzdeni az intézményen belül az okos eszközök és rendszerek 

fejlesztése és használatuk elterjedése érdekében? 

79. ábra: Milyen digitális adatvagyonnal rendelkezik intézményük/cégük? 
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80. ábra: Intézményükben mi történik az alaptevékenységük során keletkezett digitális adatokkal? 

81. ábra: Intézményükben hol kerülnek tárolásra az alaptevékenységhez kapcsolódó adatok? 
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Milyen módszereket használnak a belső (intézményen/cégen belüli) kommunikációhoz? 

(1= egyáltalán nem jellemző, 5=leginkább jellemző) 

Digitális zárt/belső posta, „üzenőfal” Telefon 

 

 

E-mail Személyes egyeztetés 

 

 

Chat Papír alapú levél 
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Milyen módszereket használnak a külső (fenntartó, intézmények, ügyfelek stb. felé) 

kommunikációhoz? (1= egyáltalán nem jellemző, 5=leginkább jellemző) 

Ügyfélszolgálat Normál postai levél 

 
 

Hirdetőtábla E-mail 

  

Üzenőtábla Mobiltelefonos applikáció 

 

 

Telefon  
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86. ábra: Van-e az intézménynek/szervezetnek honlapja? 

 

87. ábra: Hogyan jellemezéné honlapjának tartalmát és működtetésének célját? 
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82. ábra: Vannak-e az épületek és az érintett területek működési/fenntartási jellemzőit érzékelő 

szenzorok az intézményben/telephelyen? 

 

83. ábra: Milyen formában látják el az informatikai hálózat karbantartását, felügyeletét? 
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3.2.2 INTÉZMÉNYI/SZERVEZETI KÉRDŐÍV SABLON 
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4 ONLINE TÁJÉKOZTATÓ  
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5 KÖZÖSSÉGI MÉDIA-FACEBOOK  
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6 KÖZMEGHALLGATÁS  

Prezentáció diái: 
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Fotó a jelenlévőkről: 

 

 

 

 

 

 


