
 

 

 

 

 

 

Guruló Kormányablak 
 

A Kormányablak Osztály tájékoztatója 

 

Tisztelt Ügyfelek!  

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 2018 április elején - sajtótájékoztató keretében - mutatta be az 

új kormányablak buszt, mely alkalmas arra, hogy a benne lévő két munkaállomás ügyintézői minden 

olyan ügyet elintézzenek, melyet az ügyfelek egyébként csak a kormányablakokban tudnak elintézni. 

 

A 2018. július 16 és július 20 közötti időszakban – a Kormányablak Osztályunk kérésére - a 

kormányablak busz a Bácsalmási Járás területén teljesíti küldetését, így a „mozgó ügyfélszolgálat” 

segítségével a járás településeiről a székhelytelepülésen működő kormányablakba nehezen eljutó 

ügyfelek számára, helyben is elérhetővé válnak a kormányablakok egyes szolgáltatásai, melyek első 

sorban a beteg, az idősebb vagy a más okból „rászoruló” személyek ügyintézését könnyíthetik meg. 

 

A kormányablak busz a rendelkezésünkre álló napokon a járás valamennyi településére eljut, első 

sorban az idősek otthonába, a szociális intézményekbe, de természetesen – az alábbi táblázatban 

megadottak szerint -, amikor csak megoldható a települések lakói is igénybe vehetik a 

szolgáltatásokat. 

 

A Bácsalmási Járás területén, a jelzett napokon a kormányablak buszban az alábbi ügyek intézésére 

lesz lehetőség: 

 

- személyi igazolvány igénylése 

- lakcímváltozás bejelentése 

- parkolási igazolvány ügyek 

- diákigazolvány ügyek 

- útlevél igénylése 

- vezetői engedély igénylése 

 

Az elkészült okmányok átvételére a kormányablak buszon technikai okokból nem lesz lehetőség, azok 

továbbra is a kormányablakban vehetők át! 

 

Az ügyek a kormányablak buszon a kormányablakokban már megszokott eljárásrend szerint kerülnek 

elintézésre. 

 

A bankkártyás fizetési lehetőség az egyébként megszokottak szerint a kormányablak buszon is 

biztosított. 

 

Az ügysegédi szolgálat, a szokott helyen és időbeosztás szerint változatlan formában történik, a 

busztól függetlenül. 

 



A Bácsalmási Járás településeire az alábbi beosztás szerint fog érkezni a mozgó ügyfélszolgálat: 

 

Madaras 
2018.07.16. Hétfő    

9:00 - 11:00 
Művelődési Ház 

A településen élők 
részére 

Katymár 
2018.07.16.   Hétfő 

12:00 - 14:00 
Polgármesteri Hivatal előtti 

parkoló 
A településen élők 

részére 

Katymár  
2018.07.16. Hétfő  

15:00 - 16:00 
Őszi Napfény Integrált 

Szociális Intézmény Katymár 

Csak az intézményben 
lakók és ott dolgozók 

részére 

Bácsborsód 
2018.07.17. Kedd    

9:00 - 12:00 

Őszi Napfény Integrált 
Szociális Intézmény 

Bácsborsód 

A településen élők, az 
intézményben lakók és 

ott dolgozók részére 

Bácsbokod 
2018.07.17. Kedd  

13:00 - 16:00 
Polgármesteri Hivatal előtti 

parkoló 
A településen élők 

részére 

Mátételke 
2018.07.18. Szerda  

9:00 - 11:00 
Polgármesteri Hivatal 

A településen élők 
részére 

 Tataháza 
2018.07.18. Szerda 

12:00 - 14:00 
A Családsegítő Központ 

melletti parkoló 
A településen élők 

részére 

Madaras 
2018.07.18. Szerda 

15:00 - 16:00 
Ezüst Évek Idősek Otthona 

Csak az intézményben 
lakók és ott dolgozók 

részére 

Bácsszőlős 
2018.07.19. 

Csütörtök 9:00 - 
10:00 

Polgármesteri Hivatal előtti 
parkoló 

A településen élők 
részére 

Csikéria 
2018.07.19. 

Csütörtök 11:00 - 
13:00 

Polgármesteri Hivatal udvara 
A településen élők 

részére 

Kunbaja 
2018.07.19. 

Csütörtök 14:00 - 
16:00 

Polgármesteri Hivatal előtti 
parkoló 

A településen élők 
részére 

Bácsalmás 
2018.07.20.   

Péntek 9:00 - 11:00 
Őszi Napfény Integrált 

Szociális Intézmény Bácsalmás 

Csak az intézményben 
lakók és ott dolgozók 

részére 
 

 

Bácsalmás, 2018. június 01. 

 

 Szommer Károly hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 Vlasics Apollónia 

 Kormányablak Osztály osztályvezetője 

 


