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1. Helyi szövetség kialakítása – B) Kistérségi Egyeztető Fórum 

 

Jelentéstételi időszak: 2014. január 1. – 2014. február 28. 

 

Tevékenység előrehaladásának összefoglalója: 

A tevékenység megvalósításának első lépéseként kijelölésre került a tevékenység 

koordinációját végző csoport. 

A koordinációs csoport előkészítette a tevékenység általános feladat- és 

ütemtervét, valamint meghatározta a tevékenység első fázisának realizálásához 

szükséges elsődleges feladatokat: 

- előkészítő munkálatok elvégzése; 

- első munkacsoport kialakítása (települési delegáltak); 

- első egyeztető ülés lefolytatása; 

- további munkacsoportok kialakításához résztvevő szervezetek felmérése; 

- nyitvatartási és ügyintézési idők jelenlegi viszonyainak felmérését szolgáló 

előkészületek. 

A fenti feladat meghatározásnak megfelelően az előkészítő feladatok elvégzésre 

kerültek, melynek keretében összeállításra kerültek a tevékenység megvalósítását 

segítő információs dokumentumok, formanyomtatványok. Egyeztetés keretében 

az előkészített tervdokumentumok elfogadásra kerültek. 

Kialakításra került az első, települési delegáltakat tömörítő munkacsoport. Az 

érintett települések kijelölték a megvalósítás során őket képviselő felelős 

személyeket. A települési delegáltak munkacsoportja így 10 főből áll, akik releváns 

tapasztalatokkal és rálátással rendelkeznek az általuk képviselt települést illetően, 

aktív közreműködésükkel segítik elő a projekttevékenységek megvalósulását.  

Ezt követően lefolytatásra került az első egyeztető ülés melynek keretében a Tatai 

Kistérségi Többcélú Társulás minden képviselője, valamint a települési delegáltak 
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munkacsoportjának résztvevői számára ismertetetésre került a projekt célja, 

tartalma és megvalósításának tervezett menete. Megtörtént a szakmai 

megvalósítók és együttműködők bemutatkozása. A települési delegáltak 

útmutatást kaptak a projektben betöltött szerepükről, feladataikról. 

Megvitatásra került az egyeztető fórum működésének rendje, kitérve az ülések 

összehívásának rendjére, rendszerességére, javaslattételi rendre, az e-mailben és 

személyesen történő véleménycsere módjára. 

Egyúttal egyeztetésre kerültek az első elvégzendő feladat – munkacsoportokban 

résztvevő szervezetek felmérése – teendői, melynek keretében meghatározásra 

kerültek a részfeladatok a következők szerint: 

- munkacsoportokban résztvevő szervezetek felmérése; 

- szervezetek beazonosítása; 

- az egyes szervezetek elérhetőségeinek, valamint a szervezetek által kijelölt 

felelősök, delegáltak elérhetőségeinek begyűjtése; 

- adatbázis kialakítása. 

A részfeladatok egyeztetése során pontosításra került a felelősök köre, a 

határideje, valamint a segédlegetek alkalmazása. 

A projekt megvalósítása során tervezett nyitvatartási és ügyintézési idők jelenlegi 

állapotának, lakossági igényekhez való igazodásának felülvizsgálatára egy 

kérdőíves felmérés lefolytatása tervezett. Ehhez kapcsolódóan meghatározásra 

került a felmérés metodikája, a felmérés célcsoportja. Az egyeztetés során 

megállapítást nyert, a tervezett kérdőív témakörének kibővítése a projekt további 

két célterületére (közlekedés, helyi piac) vonatkozóan, mely területek szintén 

releváns részt képviselnek a racionális közösségi szolgáltatások megvalósítása 

szempontjából. 

Ennek mentén előkészítésre került a felméréshez szükséges kérdőív, mely 

véleményeztetést követően jóváhagyásra került. A települési delegáltak 

közreműködésével pontosításra kerültek felméréssel kapcsolatos konkrét teendők, 

illetve határidők. 

 

Szakmai tevékenység ellátásáért felelős: MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 

 

Kelt: Tata, 2014. február 28. 
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