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Tata Város Önkormányzata “A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi 

kezdeményezések megvalósítása a Tatai kistérségben" címmel a Társadalmi Megújulás Operatív 

Program keretében pályázatot nyújtott be és nyert el. A 2013. július 12-e óta tartó, TÁMOP-2.4.5-12/3-

2012-0024 azonosítószámú projekt 47, 89 millió forintból valósult meg.  

 

A projekt megvalósult szakmai tevékenységei: 

 Helyi szövetség alakultak. Tematikus munkacsoportok alakultak, melyek rendszeresen üléseztek 

annak érdekében, hogy mindig az aktuális igények, problémák és javaslatok kerüljenek 

megvitatásra. A munkacsoportokba meghívást kaptak az Önkormányzati és állami intézmények 

képviselői, a Kistérségi Társulás településeinek delegáltjai, a térség főbb foglalkoztatói, civil 

szervezeti, valamint a közszolgáltatók és kereskedelmi intézmények. A munkacsoportok által 

delegáltak rendszeresen kistérségi egyeztető fórumokon vettek részt a munka és a magánélet 

összeegyeztetésének segítése érdekében. 

 A nyitvatartási és ügyintézési idők racionalizálása érdekében felmérés készült a projekt 

megvalósítási időpontjában a kistérségben található közintézmények, közszolgáltatók, nagyobb 

kereskedelmi egységek, közlekedési szolgáltatók aktuális ügyfélszolgálati idejéről, nyitva tartásáról, 

menetrendjéről. A felmérést követően javaslattétel megfogalmazására került sor. A felmérés alapján 

a kistérségi egyeztető fórumban aktív tagokon keresztül a családbarát, rugalmas szolgáltatás 

kialakítása valósult meg. 

 A Társulás honlapjának működése megindult, a tárgyban tartalomfejlesztés valósult meg. 

 Információs füzetek készültek az egyes közintézmények, közszolgáltatók, bankfiókok, közlekedési 

szolgáltatók aktuális ügyfélszolgálati idejéről, valamint a projekt keretében létrehozásra kerülő 

kistérségi egyeztető fórum munkájáról, illetve az elért eredményekről. 

 Egy átfogó történeti, térségfejlesztési, stratégiai dokumentum készült a megváltozott jogszabályi 

környezetnek, feladat-ellátási feladatoknak és az egyeztető fórum által megjelölt prioritásoknak 

megfelelően, munkacsoportok bevonásával. 

 Térségi egyeztetés folyt az érintett volántársaságok és a MÁV bevonásával a menetrendek, 

csatlakozások intézmények nyitva tartásához történő igazítása érdekében. 

 A civil munkacsoportok, valamint a településeken lévő oktatási intézmények közreműködésével 

összefoglaló dokumentáció készült az önkéntesség és a társadalmi szerepvállalás erősítéséről. 


