
Tájékoztató az új Lengyeltóti oldalról 
 
 

Az oldal leírása / bemutatása: 
 
Az új oldal 3 nyelvű lesz(magyar,  angol és német), Lesz egy speciális menüpont amely a 
vakok és gyengén látok számára optimalizált változat és amelyet a felolvasó programok is 
gond nélkül értelmezni tudnak. Az oldal legtetején baloldalt az aktuális dátum található és 
adott napon lévő névnaposok köszöntése. Jobb oldalon található a nyelv választó és a gyengén 
látok számára optimalizált változat kiválasztása. Az oldal fejlécében Lengyeltóti és lengyeltóti 
környéki képek váltakoznak, amelyeket az adminisztrátori felületen lehet bővíteni is. A fejléc 
alatt található egy úgynevezett állapotsor ahol baloldalt írja hogy az oldalon hol vagyunk 
jelenleg. Az  állapotsorral egyvonalba jobb oldalt található a keresés ahol az oldal tartalmába 
lehet keresni kulcsszó alapján.  Az oldal fő tartalmi része 2 egymás melletti részre tagolódik.  
A bal oldali a menü rendszer és a menü alatt a kötelezően megjelenítendő bannerek és linkek 
helye. A jobb oldali rész pedig az oldal fő tartalmi részének a helye és itt jelenik meg a 
tartalom is. Az adminisztrátori felületen bármikor módosítható a menüpontok és a tartalom is 
bővíthető.  
 
Az oldal fejlesztési állapota: 
 
Kész részek/modulok az oldalból: 

- teljesen készen van a látogatok által látott kinézet(design) 
-  az adminisztrátori felületi beléptető rendszere 
- a többnyelvű menürendszerét kezelő adminisztrátori modul 
- adminisztrátori felületen a vendégkönyv moderálásához szükséges modul 
- a hírek hozzáadásához, szerkesztéséhet és törléséhez szükséges modul 

 
Fejlesztés alatt lévő és még hiányzó modulok: 

- a látogatói kezelő felület 
- gyengén látok számára optimalizált változat 
- az adminisztrátori statisztikai modul amely segítségével nyomon követhető az 

adminisztrátori felhasználok által végzett szerkesztési/ módosítási munkák 
- az oldal tartalmi bővítéséhet szükséges modul(részben van készen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Az oldal elvi felépítése(adminisztrátori felületről módosítható):   
 
 
Menüpontok: 

- Hírek 
- Polgármesteri Hivatal 

� Elérhetőség (nyitva tartás, cím, telefonszámok) 
� Irodák (Irodák munkatársai, rövid leírása a munkaköröknek, kapcsolási 

száma az irodáknak) 
- Önkormányzat 

� Polgármesteri köszöntő 
� Képviselő testület 
� Rendeletek 
� Előterjesztések 
� Jegyzőkönyvek 

 
- Közintézmények 

o  Iskola 
� Elérhetőség 
� Bemutatás/leírás 

o Óvoda 
� Elérhetőség 
� Bemutatás 

o  Alapszolgáltatási központ 
� Elérhetőség 
� Bemutatás 

o Rendőrség 
� Elérhetőség  

o  Orvosi rendelő 
� Elérhetőség (cím, nyitva tartás) 
� Ügyeleti rend 
� Minden rendelő külön menüpontba 

o  Művelődési Ház és könyvtár 
� Elérhetőség 
� Bemutatás 

o Városi uszoda 
� Bemutatás és nyitva tartás 

- Városunk 
o Polgármesteri köszöntő 
o  Lengyeltóti története 
o A város címere 
o  Akik sokat tettek Lengyeltótiért 

- Alapítványok, egyesületek (alapítványok bemutatása, főbb tevékenységeik) 
o LÁZ közalapítvány 
o Lengyeltóti Sportjáért Közalapítvány 
o Lengyeltóti Brass Band 
o Lengyeltóti BFE 
o Lengyeltóti Óvodások kincsesládikója Alapítvány 



o Lengyeltóti VSE 
o Lengyeltótiért Közalapítvány 
o Lengyeltótiért-Somogyért Egyesület 
o Nyugdíjasok Lengyeltóti egyesülete 
o Ördöngös Néptánc Alapítvány 

- Vállalkozások (Vállalkozások bemutatása) 
- Kultúra( Kulturális lehetőségek) 
- Sport (sportolási lehetőségek 

o Labdarúgás 
o Ping-pong 
o Body Club 
o Úszás 

- Közérdekű adatok (A törvény által kötelezően előírt adatok, még nincs pontos 
elképzelésem az almenük nevéről 

- Képgaléria 
o Városunk(képek Lengyeltótiról) 
o Fejlesztési képek 
o Egyéb rendezvények, külön-külön menüpontba  pl Tóti napok ha vannak képek 

- Turisztika és Idegenforgalom 
o Kiadó szobák/ lakások 
o Kék-tó üdülő falú 
o Látnivalók  
o Környékbeli lehetőségek( pl Csiszta) 

- Vendégkönyv (moderálható vendégkönyv) 
- Elérhetőség (Polgármesteri Hivatal elérhetőségei a könnyebb megtalálhatóságért) 

 
 
 
 
 
 
Az új oldal kinézete megtekinthető az alábbi címen: 
 
www.bithost.hu/projekt/ltoti/toti.jpg  
 
A képen található menüpontok csak próbának kerültek fel, nem ezek a végleges 
menüpontok! 
 
 
 
 
 
Készítette: Horváth János 


