Tatai Kistérségi Többcélú Társulás

BESZÁMOLÓ
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. március 1. – 2014. április 30.

Tevékenység előrehaladásának összefoglalója:
A honlap tervezett domain címe bejegyzésre került.
A webfejlesztő felmérte a kistérség településeinek honlapjait, mely kettős célt
szolgált:
Egyrészt visszajelzést adott a települések számára a jelenleg működő honlapjuk
működéséről (design, funkciók működése, elérhető információk frissessége,
felhasználóbarát kialakítás), valamint javaslatot tett a kialakítás továbbfejlesztési
lehetőségeire.
Másrészt a felmérés a kistérségi honlapon megjelentetni kívánt általános, település
specifikus alapinformációk rendelkezésre állását, felhasználhatóságát vizsgálta.
Ezáltal pontosan meghatározható, hogy mely meglévő tartalmak kerülhetnek
felhasználásra a kistérségi honlap tartalommal való feltöltéséhez, illetve mely
releváns információkat szükséges frissíteni a kistérségi honlapon való elhelyezést
megelőzően.
Mindemellett a webfejlesztő jó gyakorlatként néhány, már jól működő kistérségi
honlapot is felhozott példaként, mely gondolatébresztőként segítheti a webfelület
kialakításának kreatív folyamatát.
A kijelölt települési kapcsolattartók részére megküldésre került a kistérségi honlap
tartalmának struktúrájára vonatkozó javaslat. Észrevételeik alapján kerül
kialakításra a végleges struktúra, mely természetesen a projekt során
dinamikusan változhat az igényeknek megfelelően.
Egyúttal megkezdődött a kreatív webfejlesztés, melynek első lépése egy egységes
kistérségi arculati háttér megteremtése.
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MELLÉKLET

Tatai kistérség honlapjainak felmérése
A kistérség települései:
-

Baj (www.baj.hu)
Neszmély (www.neszmely.hu)
Dunaalmás (www.dunaalmas.hu)
Szomód (www.szomod.hu)
Dunaszentmiklós (www.dunaszentmiklos.hu)
Tardos (www.tardos.hu)
Kocs (www.kocs.hu)
Tata (www.tata.hu)
Naszály (www.naszaly.hu)
Vértestolna (www.vertestolna.hu)

Baj község honlapja
Design alapvetően jó. Almenük elhelyezése zavaró (nehezen található meg).
Tartalom:
-

Hírek (frissítik folyamatosan)
Intézmények (polgármesteri hivatal, egészségház, gyógyszertár nyitva tartások,
elérhetőségek) – OK, minden adat feltöltve
Közérdekű (Szervezeti, személyzeti adatok, Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok) –
adatok hiányosak
Galériák (hibát jelez)
Kapcsolat – OK
Vendégkönyv – OK
Térkép – OK
Letöltések – hivatalos nyomtatványok, rendeletek, hírmondó -OK

Összegezve: Jól használható, letisztult honlap. Az almenüpontok elhelyezése nehezen található meg
elsőre. A nyelvváltó nem működik. Felkerülhetne a község rövid történetén kívül a helyi látnivalók
leírása.
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Neszmély község honlapja
Tartalom:
-

-

Főoldalon hírek frissülnek
Újság – Neszmélyi hírek (pdf formátumban letölthető) – OK
Látnivalók (Község története, látnivalók képekkel) – OK
Rendezvények – OK
Vendéglátás – OK
Galéria –OK
Település: Önkormányzat (Elérhetőségek, Letölthető dokumentumok, Gazdasági adatok,
Formanyomtatványok, Pályázatok) Intézmények elérhetőségekkel, Vállakozások
elérhetőségekkel, Civil szervezetek elérhetőségekkel, Választás 2014 információk – Minden
információ egyszerűen elérhető, jól használható, teljes körű adatbázis
Partnerek menüpontban nem minden link működik
Hivatali kisokos menüpontban nem minden link működik

Összegezve: Jól használható honlap, minden fontosabb információ egyszerűen, pár kattintással
elérhető. A partnerek és a hivatali kisokos linkjeinek ellenőrzése javasolt.

Dunaalmás község honlapja
Tartalom:
-

Aktuális: hírek rendszeresen frissülnek – OK
Dunaalmás: A község története, látnivalók, térkép – részletes, hasznos információk – OK
Önkormányzat: képviselő testület listája –OK
Polgármesteri hivatal: elérhetőségek, önkormányzati hírek, rendeletek, formanyomtatványok
- – Minden információ egyszerűen elérhető, jól használható, teljes körű adatbázis
Éves rendezvényterv: rendezvénynaptár – OK
Dunaalmási híradó – nem frissül
Civil szervezetek – Ok
Egyházak – OK
Intézmények – helyi intézmények elérhetőségei – OK
Partnereink – a linkek nem működnek
Galéria – OK
Kapcsolatfelvétel – kapcsolat felvételi űrlap a polgármesteri hivatallal – ez jó ötlet
Közérdekű tájékoztatók – 2-3 éves hírek szerepelnek – frissítése javasolt
Elektronikus címjegyzék – nincs feltöltve
Menetrendek – MÁV/Vértes Volán/Országos menetrendek – OK
Angol/Német – rövid bemutatkozó mindkét nyelven – Ok
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Összegezve: Jól használható honlap, minden fontosabb információ egyszerűen, pár kattintással
elérhető. Partner linkek javítása, és a közérdekű tájékoztatók frissítése javasolt.

Szomód község honlapja
A főoldalon, egy oldalon túl sok hír található (nagyon sokat kell görgetni).
Tartalom:
-

-

-

-

Szomód: Hírek (rendszeresen frissülnek) – OK , Szomód története: nincs feltöltve, Térkép
nem működik, Galéria: nincs feltöltve, Polgármesteri hivatal: elérhetőségek, nyitva tartás,
dolgozók névsora, működési szabályzat – OK, Szomódi Kisbíró – helyi lap, minden szám
letölthető – OK, Körérdekű adatok – OK
Önkormányzat: Önkormányzati hírek – rendszeresen frissülnek, Képviselő testület – OK,
Bizottságok – OK, Településfejlesztés – nincs feltöltve, Testületi előterjesztések nincs
feltöltve, Testületi jegyzőkönyvek – nincs feltöltve, Rendeletek – rendszeresen frissítve – Ok,
Határozatok – nincs feltöltve, Közbeszerzések – nincs feltöltve, Nyomtatványok – OK, Lezárult
pályázatok – nincs felöltve, Helyi építési szabályzatok – OK, Választások –nincs feltöltve,
Nyilvántartások – OK
Nemzetiségi Önkormányzat – Német nemzetiségi önkormányzat hírei, képviselői,
rendezvénytervei és galériája – OK
Intézmények: Intézményi hírek – OK, Iskola, Óvoda bemutatkozás, házirend, tanév rendje,
Működési szabályzat – OK, Művelődés, Közszolgáltatás – nincs feltöltve, Egészségügy –
egészségház elérhetősége, védőnői szolgálat – OK, Sport – nincs feltöltve
Társadalmi szervezetek – nincs feltöltve
Hasznos információk – Orvosi ügyelet, autóbusz menetrend, közszolgáltatások nincs feltöltve
(orvosi ügyelet elérhetősége fontos lenne, hogy mielőbb feltöltésre kerüljön.)
Rendezvények – október óta nem frissült

Összegezve: Jól használható, letisztult honlap, viszont az információk elég nagy része nincs feltöltve,
ezek pótlása javasolt.

Dunaszentmiklós honlapja
Tartalom:
-

Főoldal: Község bemutatása, legfrissebb hír – OK, Orvosi rendelő nyitva tartása,
önkormányzat ügyfélfogadása, elérhetőségei, hivatali dolgozók listája - OK
Történelem: A község története – OK
Galéria – OK
Kultúrcsoport (helyesírási hiba), Templomunk – OK
Hírek – nem frissülnek, egy éves az utolsó hír
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-

Kapcsolat – helyi önkormányzat elérhetősége, nyitva tartása, kapcsolatfelvétel – OK

Összegezve: A honlap nagyrészt a község történetével foglalkozik. Javaslat: több közérdekű
információ megjelentetése (önkormányzati hírek, bizottságok, letölthető formanyomtatványok,
orvosi ügyelet elérhetősége, helyi intézmények listája, rendezvények).

Tardos község honlapja
Tartalom:
-

Címlap: Hírek frissülnek – OK
Polgármesteri hivatal hírei frissülnek – OK
Képviselőtestület és Bizottságok – Polgármesteri hivatal elérhetősége, képviselők, bizottsági
tagok – OK, javaslat: Polgármesteri Hivatal nyitva tartását szerepeltetni
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat: 2013 évi programterv szerepel – frissítése javasolt
Hirdetmények – OK
Fekete Lajos Általános Iskola – Nincs feltöltve, javaslat: cím, elérhetőség, házirend, tanév
rend feltöltése
Hétszínvirág Óvoda – Pedagógiai program elérhető, Javaslat: cím, elérhetőség, házirend
feltöltése
Testvértelepülések - nincs feltöltve
Pályázatok – nincs feltöltve
Letöltések – Ok
Galéria – OK
Civil közösségek – hiányos feltöltés

Összegezve: Több közérdekű információ megjelentetése javasolt (letölthető formanyomtatványok,
orvosi ügyelet elérhetősége, orvosi rendelő elérhetősége, helyi intézmények listája, rendezvények).

Kocs honlapja
Tartalom:
-

-

-

Főoldal: Aktuális: álláslehetőség, programok, hírek – OK, Letölthető formanyomtatványok –
OK, Fejlesztési hírek: 2012.11.30 az utolsó hír, javaslat: frissíteni, Szavazókörök kialakítása –
OK, Járási hivatal elérhetősége, ügyfélfogadási rendje – OK, Okmányiroda elérhetőségei – OK
A Falu: Történelem, Látnivalók, Információk (Polgármesteri hivatal elérhetősége,
Gyógyszertár, Tűzoltóság, Polgárőrség elérhetőségei), Hírességek, Megközelíthetőség, Képek
- OK
Önkormányzat: Polgármesteri hivatal (Cím, dolgozók elérhetőségei) – OK, Képviselő testület
– OK, Önkormányzati rendeletek (letölthető formában) – OK, Egészségügyi intézmények
(rendelési idők, telefonszámok) – OK, Művelődési ház – OK
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-

Társadalmi szervezetek: Egyházak, Helyi szervezetek, Alapítványok – OK
Kultúra/Sport – OK
Szolgáltatások, vendéglátóhelyek – OK
Testvértelepülések – OK
Művelődési ház programjai – Decemberi program szerepel, frissítése javasolt
Galéria: OK
Hasznos linkek: nem mindegyik link működik, ezek ellenőrzése javasolt. A telefonkönyv
hasznos

Összegezve: A honlap minden hasznos információt tartalmaz. A menürendszerben való navigálás
nehézkes, nem mindig egyértelmű, hogy éppen melyik részén tartózkodik a látogató. A
menürendszer áttekinthetőbbé tétele javasolt. Az oldal láblécében a linkek nincsenek felöltve.

Tata város honlapja
Tartalom:
-

-

-

Városunk: Hírek frissülnek rendszeresen, Város bemutatása, Nevezetességek, Cégek,
szolgáltatások listája, Intézmények, Munkaügy, Sport, stb. – minden közérdekű információ
megtalálható, a navigáció az információ mennyisége miatt kissé nehézkes
Önkormányzat: képviselő testület, bizottságok, fogadóórák, kisebbségi önkormányzat,
határozatok, jegyzőkönyvek, rendeletek, közbeszerzés, pályázati kiírások – minden, az
Önkormányzattal kapcsolatos információ egy, helyen, rendszerezve megtalálható, a
dokumentumok letölthetőek
Polgármesteri hivatal: elérhetőség, ügyfélfogadás, csoportok részletes leírása – a rengeteg
információ ellenére könnyen áttekinthető, minden keresett információ gyorsan elérhető
Kikapcsolódás – Rendezvények, nevezetességek, természeti értékek, vendéglátás –
rendszerezve, áttekinthető formában az összes információ elérhető.
Közérdekű – Szervezeti adatok, közérdekű szolgáltatások telefonszámmal, állásajánlatok,
pályázati kiírások, hirdetmények – rendszerezve, áttekinthető formában elérhető
Egészségügy – Hírek, gyermek- és háziorvosok, védőnők, gyógyszertárak, mentőállomás,
rendelőintézetek rendelési ideje, elérhetőségei rendszerezve, áttekinthetően elérhetők
Sport – a város sport hírei
Választás 2014 – információk a választásról – OK

Összegezve: Minden hasznos, közérdekű információ megtalálható a honlapon. A keresett
információkat gyorsan és nehézség nélkül el lehet érni. A rengeteg adat ellenére sem
áttekinthetetlen a honlap.
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Naszály község honlapja
Tartalom:
-

A honlap nincs feltöltve, egyedül az Önkormányzat elérhetősége, valamint a régebbi képek
érhetők el a galériából.

Összegezve: A honlap feltöltése tartalommal javasolt.

Vértestolna honlapja
Tartalom:
-

-

A Falu: Történet, események (hírek), műemlékek almenüpontok feltöltve. Hagyományok,
testvérkapcsolat almenüpontok nincsenek feltöltve.
Intézményeink: Művelődési ház, Óvoda, Általános Iskola ismertetője, elérhetősége. Javaslat:
orvosi rendelő/ügyelet elérhetőségének feltüntetése.
Önkormányzat: ügyfélfogadási rend, fogadóórák, munkatársak – OK, képviselő testület – OK,
Kisebbségi önkormányzat – OK, Rendeletek – 2008 évi a legfrissebb, ezek frissítési javasolt,
Határozatok – nincsenek feltöltve, Nyomtatványok – rendszerezve, minden fontosabb
nyomtatvány elérhető
Egyesületek, zenekarok – helyi egyesületek és zenekarok leírása - OK
Szálláshelyek – OK
Vállalkozások – OK
Galéria – OK
Elérhetőségek – kapcsolatfelvétel, Orvosi rendelés, Posta, Hivatal elérhetőségei – Nehezen
megtalálhatóak, javaslat: az intézmények menüpontban feltüntetni ezeket az adatokat.

Összegezve: A honlap minden hasznos információt tartalmaz, bár ezek nem mindig találhatók meg
azonnal. Az üres menüpontok tartalommal feltöltése javasolt, valamint a rendeletek frissítése.

Közös kistérségi honlap:
A települések honlapja alapvetően minden fontos és hasznos információt tartalmaz, ezért javasolt
ezek megtartása és a kistérségi honlapon ezek linkjeinek elhelyezése a főoldalon.

Javaslat a kistérségi honlap tartalmára:
-

Általános leírás a kistérségről
Hírek
Települések listája (önkormányzat elérhetőséggel, linkelve a honlapjukra)
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-

Intézmények (kategóriákra bontva, minden település intézmény információi egy helyen
elérhetők legyenek, pl: egészségügy, oktatás, gyógyszertárak stb.)
Dokumentumok (kiadványok, pályázatok, közlemények letölthető formában)
Civil szervezetek (civil szervezet lista településenként)
Közérdekű információk (rendőrség, polgárőrség, tűzoltóság, orvosi ügyeletek elérhetősége)
Galéria
Események

Javaslat a honlap felépítésére, kinézetére:
-

http://www.pvkisterseg.hu/new/index.php
http://www.insouth.org/
http://www.stkt.hu/
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Javaslat
a Tatai Kistérségi Többcélú Kistérségi Társulás
honlapjának kialakítására

Honlap címe: www.tataikisterseg.hu
Javaslat a kistérségi honlap tartalmának struktúrájára vonatkozóan:
-

-

-

-

Általános leírás a kistérségről
Hírek
Települések listája
(önkormányzat elérhetőséggel, településenként általános leírás, települési
honlapra mutató linkek elhelyezésével)
Intézmények
(kategóriákra bontva, minden település intézmény információi egy helyen
elérhetők legyenek, pl: egészségügy, oktatás, gyógyszertárak stb.)
Dokumentumok
(kiadványok, pályázatok, közlemények letölthető formában)
Civil szervezetek
(civil szervezet lista településenként)
Programok
Közérdekű információk
(rendőrség, polgárőrség, tűzoltóság, orvosi ügyeletek elérhetősége,
közérdekű dokumentumok letöltésének lehetősége)
Galéria
Események

Javasolt

idegennyelv

választási

funkció

elhelyezése

a

honlapon

elérhető

információk szélesebb körben való elérése érdekében (angol, német). Érdemes
megfontolni, hogy az egyes kistérségi településekre jellemző nemzetiségi
kisebbségek

nyelvhasználatából

eredően

szükséges-e

további

idegennyelv

választási funkció kialakítása.
A

településekkel

kapcsolatos

folyamatos

tartalomszolgáltatás

biztosítása

érdekében célszerű egy felelős személy kijelölése, aki a bizonyos időközönként
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felülvizsgálja a honlapon elérhető, adott településre vonatkozó információk
időszerűségét és releváns esetben megküldi a honlap üzemeltetőnek az aktuális
adatokat, információkat. Emellett a honlap tervezett „Hírek” funkciója esetében
megfontolandó egy helyi önkéntes bevonása, aki az aktuális helyi eseményekről
rendszeresen tudósít.
A projekt eredményeként létrejövő dokumentumok és tartalmak elhelyezése
történhet a fent megjelölt menüpontok alá besorolva, ugyanakkor történhet külön
menüpont megnyitásával is.

Várjuk észrevételeit, javaslatait, hogy a települési igényeknek is megfelelő,
felhasználóbarát honlap kerülhessen kialakításra!

