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Projekt címe: A munka és magánélet összehangolását segítő innovatív program 

megvalósítása a Tatai kistérségben 

Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0024 

 

Szakmai tevékenység megnevezése:  

2. Család és felhasználóbarát hivatalok kialakítása – Kistérségi honlap fejlesztése 

 

Jelentéstételi időszak: 2014. november 1. – 2014. december 31. 

 

Tevékenység előrehaladásának összefoglalója: 

 

A webfejlesztő kialakította a honlap „szabadidő” menüpontjának „programok” 

alpontjában a megvalósításban résztvevők által javasolt informatív felületet, mely 

révén a felhasználók a járási településeken tervezett rendszeres, illetve 

idényjellegű programokról, rendezvényekről tájékozódhatnak. Mindez nem csak a 

járás területére látogatók, turisták számára nyújt hasznos információkat, de az itt 

élő lakosság is nyomon tudja követni az eseményeket. Mindez nagyobb 

nyilvánosságot biztosít a programok számára, illetve pozitívan befolyásolhatja a 

rendezvények látogatottságát és elősegítheti a járási települések lakossága közötti 

kohéziót. 

A programok napi, heti és havi bontásban is lekérhetőek. Az egyes programoknál 

feltüntetésre kerülnek az adott eseményhez kapcsolódó legfontosabb tudnivalók 

(időpont, település, helyszín). A honlap e menüpontjának tartalommal való 

feltöltése a települési kapcsolattartók által rendelkezésre bocsátott adatok alapján 

történt. A megvalósításba bevont közreműködők megállapodtak, hogy a járási 

összesített rendezvénynaptár folyamatos frissítése érdekében a települési 

képviselők, vagy azok e feladatra kijelölt munkatársai saját településük 

vonatkozásában felülvizsgálják a honlapon szereplő adatokat. Az esetleges 

programváltozásokat, kiegészítő információkat, pontosításokat, új programokat 

kéthavonta jelzik Múth János részére. 

A honlap projekteredmények közlésére szolgáló 

menüpontja újabb tartalommal frissült. A projekt 

3., 5., 6. tevékenységének keretében végzett 

kérdőíves felmérés eredményei feldolgozásra 

kerültek, így a kérdőívek kiértékelését, illetve az 

adatok elemzését tartalmazó dokumentum a 
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projektspecifikus tartalmak közé feltöltésre került annak érdekében, hogy az 

érdeklődők is tájékozódhassanak az abban foglaltakról. 

A projekt egyeztető munkája során, az 5. tevékenység részeként a közreműködők 

részéről felmerült az igény a térségben működő (helyi) piacok, vásárokról szóló 

tájékoztató tartalom megjelenítése. Ennek eredményeként a települési 

kapcsolattartók felkérést kaptak a településükön működő piacok, vásárokról szóló 

információk összegyűjtésére és megküldésére. 

 

 

Szakmai tevékenység ellátásáért felelős: MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt., 

Rudas-Info Bt. 

 

Kelt: Tata, 2014. december 31. 
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Cégszerű 
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