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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa 
2022. április 20-i tanácsülésén tárgyalta az új honlap létrehozásának szükségességét, 
mely több okból is indokolttá vált. A Társulást létrehozó KEOP 1.1.1. projekt keretein belül 
létrehozott weboldal tartalma és Társulásra vonatkozó adatai nem voltak már aktuálisak, 
emellett szerkezetében sem elégítette ki a tagönkormányzatok felé történő megfelelő in-
formáció áramlás biztosíthatóságát.  
A Tanács a 12/2022. (IV.20.) számú határozatában hagyta jóvá a honlap létrehozását és 
az ahhoz szükséges fedezet biztosítását, mely határozat az előterjesztés 1. számú mel-
léklete. 
 
A weboldal létrehozásához és fenntartásához kötődő megbízási szerződés megkötésére 
2022. május 18-i nappal került sor, mely szerződés az előterjesztés 2. számú melléklete. 
 
A weboldal létrehozásánál elsődleges szempont volt az átláthatóság, egyszerű használat 
és a Tagok, tagtelepülések megfelelő információval való ellátásának biztosíthatósága. 
 
A weboldal elérhetőségénél biztosítottuk azt a lehetőséget, miszerint a böngésző címso-
rába beírva a www. előtaggal és anélkül is megnyitható a honlap. Ennek megfelelően a 
www.mecsekdrava.hu és mecsekdrava.hu címeket beírva megjelenik a Társulás hon-
lapja. Az oldal minden operációs rendszeren és minden böngészőben megjeleníthető, 
telefonon mind Android mind IOS rendszerről kezelhető.  
 
Dizájn tekintetében a nyitólap menürendszere csempés megjelenésű, színei a Társulás 
logójának színeivel megegyező. A megjelenített tartalmat illetően prioritási sorrend került 
felállításra, mely a Tagok egyszerű és gyors információhoz jutását igyekszik egyszerűbbé 
tenni. Ennek megfelelően a menü csempéinek első sora tartalmazza a Társulás tanács-
ülésének anyagait, határozatait, illetve a Társulás szabályzatait.  
Az anyagok és határozatok almenüiben évenkénti bontásban szerepelnek a dokumentu-
mok, mely végoldalak tartalmukat tekintve letölthető .pdf kiterjesztésű dokumentumok.  
 
Ezek mellett helyezkedik el a Kereső, mely kulcsszavas keresővel kategóriánkként szűr-
hetjük a találatokat. 
A kezdőlap oldalsó csempéin találhatóak a Társulás már lezárt és futó projektjeinek ada-
tai. A projektek csempéi almenü nélküliek, melyek tartalma statikus szöveg és táblázat.  
 
Ezt követi a Tagok csempe, ahol megye szintű bontásban tekinthetők meg a tagönkor-
mányzatok listái. E mellett helyezkednek el a közszolgáltatók csempéi, melyekre kattintva 
közvetlenül a közszolgáltatók nyitó oldalára léphetünk.  
 
A weboldal jobb szélén található a Hírek, melyen megjelenítésre kerülnek az aktualitások. 
Ilyenek többek között a feltöltésre került anyagokról szóló tájékoztató, tanácsülések idő-
pontjairól és várható napirendi pontjairól szóló tájékoztató stb. A végoldal tartalma ve-
gyes, szöveg és kép formátum. 
 
A weboldal alsó harmadában helyezkedik el a Kiadványok, ahol a lakosság kap tájékoz-
tatást általános hulladékkezelési szabályokról, hulladékgyűjtő eszközhasználatról, a Tár-
sulás hulladékudvarainak nyitvatartásáról stb. A végoldal tartalma minden esetben ve-
gyes, mely megjelenít táblázatot, szöveget és képet is. 

http://www.mecsekdrava.hu/
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Emellett helyezkedik el a Közérdekű adatok főmenü csempe, mely végoldala listaszerűen 
tartalmazza a letölthető .pdf kiterjesztésű fájlokat. Mellette helyezkedik el a Kapcsolatok, 
amin az Igazgatásszervezés, Pénzügy és Központ elérhetőségei jelennek meg.  
 
Szintén az oldal alsó harmadában kapott helyet a Tagdíj menüpont. Minden Tag egyedi 
belépése biztosított egyedi e-mail címmel és jelszóval. Belépést követően minden tagön-
kormányzat a hozzá tartozó tagdíj kimutatásainak megtekintésére és letöltésére kap le-
hetőséget. A belépést követő oldal maga a végoldal, melyen .pdf kiterjesztésű letölthető 
dokumentumok jelennek meg listaszerűen. 
 
A weboldal legfelső Társulásunkról csempén és legalsó területén is találunk összefoglalót 
a Társulásról. 
 
Az almenükből történő visszalépés lehetőségére több módot is biztosítottunk annak ér-
dekében, hogy mindenki számára egyszerű kezelhetőséget nyújtsunk. Az almenüs csem-
pék esetén a második szintnél bal oldalon jelenik meg a felsőbb szint csempéje, amin 
feljebb léphetünk, majd ezt követően egységesen (almenüs és nem almenüs csempék 
esetén is) az oldal tetején megjelenített zölddel kiemelt útvonal sávban a Főmenü-re 
nyomva visszalépünk a főmenübe. Továbbá az oldal jobb felső sarkában elhelyezett Me-
nüvel is navigálhatunk az oldalon, vagy az almenükben járva a bal szélen megjelenített 
menüsávval. Mint általában, a Társulás honlapján is minden esetben a főoldalra viszi 
vissza az olvasót a bal felső sarokban található Társulás logójára történő kattintás. 
 
Az oldal egyik dizájn eleme a főoldal tetején megjelenő szalag, mely 5mp-ként vált meg-
jelenített képet.  
Ezalatt található a térkép, melynek jobb felső sarkában biztosított a kizárólag szelektív 
hulladékgyűjtő járattal allátott tagtelepülések megtekinthetősége is. A Tagönkormányza-
tok opciót választva jelennek meg a térképen a Társulás logójával a tagönkormányzatok. 
Mindkét opció ki és be kapcsolható. 
 
A honlap admin oldalról szerkeszthető, mely jogosultsággal a Társulás Koordinátora és 
megbízott cég rendelkeznek. Az oldal a GDPR követelményeknek megfelel. 
Az oldal tartalma folyamatos feltöltés alatt áll. 
 
A térképhez és kiadványok anyagaihoz való hozzájárulását közszolgáltatóinknak köszön-
jük! 
 
Pécs, 2022. szeptember 1. 
 
 
Péterffy Attila 
elnök 

 


































