
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY    
„TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE” CÍMŰ PROJEKT – ÁROP-1.A.5-
2013-2013-0003 - PROJEKTZÁRÁS 

 
Tata Város Önkormányzata célja, hogy saját, hazai, illetve Európai uniós források bevonásával 
folyamatosan fejlessze Tata Város és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal szolgáltatásait, 
infrastruktúráját, melyre irányuló a "Tata Város Ön kormányzatának szervezetfejlesztése" cím ű 
pályázatát az Új Széchenyi Terv Államreform Operatí v Program keretén belül  2013. október 31-én 
támogatásra érdemesnek ítélték. A támogatási szerz ődés megkötésének napja 2013. november 18-a. 
Az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0003 kódszámú projekt kezd őnapja 2013. december 2-a. A projekt 2014. 
december 31-én zárul.  A projekt összköltsége 39.99 2.300,- Ft, a támogatás intenzitása 100%.  
 
A projekt alapvető célja, hogy a járási hivatalok bevezetésével átalakult önkormányzati feladatok 

optimalizálásának érdekében a szükséges változások felmérését, megtervezését, megvalósításának és az 

eredmények visszacsatolását támogassa. Emellett lehetőséget teremt az önkormányzat számára a 

költségcsökkentés és hatékonyságnövelés módszertani és gyakorlati kialakítására.  

A projekt keretében megvalósításra kerülő intézkedési területek: 
ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című pályázatban vállalt és megvalósított 

intézkedések felülvizsgálata 

A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata 

A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és stratégiájának 

kidolgozása 
Feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása 

Térségi feladat-ellátási modell kialakítása és megvalósítása  

Funkcionális tevékenységek ellátási modelljének vizsgálata 

Átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és felmerülő 
igényekről 

Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata 

Közös Értékelési Keretrendszer (Common Assessment Framework, CAF) alkalmazása révén  

Polgármesteri hivatalok és települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás 

kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata 
Intézkedések nyomon követése 

 

A projektben készült közvélemény kutatások, az adatelemzések és az interjúk tapasztalatai alapján 

megfogalmazott javaslatok egyeztetésre kerültek a szakmai megvalósítókkal és a vezetőkkel. Az 
eredményeket a létrejött tanulmányok tartalmazzák. A tanulmányokban felvetett szervezetfejlesztési 

intézkedéseket a projektgazda Tata Város Önkormányzata, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal, valamint az 

önkormányzat intézményei, cégei folyamatosan valósítják meg. A projekt zárása során a tudásmegosztó 

rendezvényeken mind a pályázati nyertes, mind a pályázatban nem résztvevő önkormányzatokkal 

eredményes műhelymunka valósult meg. 


