
A Völgységi Értéktár kialakítása a szervezeti honlapon 
 

Bonyhád, 2015. július 14. 
 

A Völgységi Tájegységi Értéktárról (FÜL)  
 

Egységes felületen a következő címszavak, zárójelben a címszavak alatti tartalmak: 
 

 Létrehozók (települési önkormányzatok) 
 Létrehozatal (előterjesztések és határozatok pdf-ben) 
 Települési értéktárak (Bonyhád, Grábóc, Váralja) 
 Tolna Megyei Értéktár (link) 
 Jelölés-jelölhetőség (a felterjesztés menete) 
 Jogszabálytár (törvény, rendelet) 
 Dokumentumtár (adatlapok) 

 
 

Völgységi Értéktár Bizottság (VÉB) FÜL 
 

Egységes felületen a következő címszavak, zárójelben a címszavak alatti tartalmak: 
 

 Tagok (nevek, határozatok) 
 SZMSZ 
 Ülések, meghívók 
 Jegyzőkönyvek 
 Határozatok 
 Beszámolók 
 Sajtó 
 Dokumentumtár (adatlapok) 

 
 
VÖLGYSÉGI ÉRTÉKTÁR (FÜL) 
 

Egységes felületen a következő címszavak, zárójelben a sorszámok alatt adatlap-tartalmak: 

A. Agrár-és élelmiszergazdaság 
A/1. -------------------------------- 
A/2. ….. 

 
B. Egészség és életmód 

B/1. 
B/2. … 
 

C. Épített környezet 
 
D. Ipari és műszaki megoldások 

 
E. Kulturális örökség 

 
F. Sport 

 
G. Természeti környezet 

 
H. Turizmus és vendéglátás 

 
 
Készítette: Szarvas Irén (Bonyhád, 2015. 07.14.) 

A/1. sz. Völgységi érték 
adatlapja 

 

Megnevezés: 
Fotó: (1) 
Rövid leírás: 
Felterjesztési adatlap: 
Mellékletek: fotók, pdf-anyagok, 
tanulmányok, videók, linkek 
Határozat száma a felvételről (pdf) 
Besorolás: 
 Települési  
 Tájegységi  
 Megyei  
 Nemzeti  

 Hungarikum  



 
 
 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 
Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2015. szeptember 29. napján tartandó 

rendes/rendkívüli testületi ülésére 
 
 
Tárgy: A VÖT szervezeti honlapjának fejlesztése a 

Völgységi Értéktár befogadására 

Előterjesztő: Filóné Ferencz Ibolya elnök 

Előterjesztést készítette: Szarvas Irén 

Előterjesztés száma: 4. 

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi bizottság 

A határozat mellékletei:  1. és 2. melléklet 

Az előterjesztés a jogszabályi 
feltételeknek megfelel: 

Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra 

A döntéshez szükséges többség: Egyszerű /minősített 
Véleményezésre megkapta: Filóné Ferencz Ibolya elnök 

Tagönkormányzati Képviselő-

testületi döntést igényel: 
igen/nem 

 

 
Tisztelt Társulási Tanács! 

 
A Völgységi Önkormányzatok Társulása - a magyar nemzeti értékekről és 

hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (4) alapján és a 114/2013 (IV.16.) 
Kormányrendeletnek megfelelően - a 10/2015. (II.06.) határozatában döntött tájegységi 
értéktár kialakításáról, a Völgységi Értéktár Bizottság (továbbiakban VÉB) 
létrehozataláról és a VÉB SZMSZ-éről. Az értéktár létrehozataláról 11 társult település – 
Závod, Váralja, Tevel, Nagymányok, Mőcsény, Lengyel, Kisvejke, Izmény, Györe, Grábóc 
és Bonyhád - hozott támogató határozatot.  

A VÉB tagjairól a Tanács a 15/2015. (IV.28.) és a 22/2015.(VI.24.) határozatában 
döntött. A Tagok: Bálint Boglárka (Izmény), Erős Beáta (Grábóc) és Dr. Szőts Zoltán 
(Bonyhád). 

A VÉB SZMSZ-ében a Társulás vállalást tett arra, hogy biztosítja a szervezeti 
honlapján a Völgységi Értéktár elektronikus megjelenítését, valamint azt, hogy a Völgység 
gazdasági, turisztikai és kulturális értékeinek internetes megjelenítéséhez a 
felterjesztések elektronikus gyűjtését szorgalmazza.  

 

A VÖT jelenlegi szervezeti honlapja 2011-ben, a Közkincs Program során begyűjtött 
települési információk és fotóanyagából került kialakításra. A honlap létrehozója és 
karbantartója az MBM Stúdió Kereskedelmi és Számítástechnikai Bt. A honlap első 
nagyobb frissítésére a 2014. évi önkormányzati választások után került sor. Jelenlegi 
adatmennyisége elérte a 10 GB –nyi tárhely-kapacitást. A szolgáltatóval érvényben lévő 
szerződés a 10 GB-nyi tárhelyre, az anyagok feltöltésére és a karbantartásra vonatkozik 
(12.700 Ft/hó). A honlap jelenlegi formája és nagysága nem alkalmas az értéktár 
elektronikus fogadására.  

Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT) 
Bonyhád, Széchenyi tér 12.  7151 Bonyhád, Pf.: 56
 /Fax: 74/500-252; Mobil: 06-20/466-2277 

Drótposta: vot7151@gmail.com 
Honlap: www.vot.hu 

 
_________________________________________________________________________________ 

 

mailto:vot@gmail.com
http://www.vot.hu/


Az ügyintéző a határozati javaslat 1. melléklete szerint elkészítette az értéktár 
áttekinthető elektronikus megjelenítésére vonatkozó tervet és árajánlatot kért a 
szolgáltatótól, mely árajánlatot a határozat 2. melléklete tartalmazza. A fejlesztéshez 
szükség van a tárhely 50 GB-ra emelésére, fotókezelő és dokumentumkezelő és a honlap 
egyszeri, az 1. mellékletben szereplő megjelenítés kialakítására. 

A kiadások egyrészt az értéktár egyszeri kialakításához kötődnek (a felület 
kialakítása, az adatok feltöltése, grafikai utómunka – fotótár, dokumentumtár, 1 TB 
USB3 külső merevlemez az adatok mentésére), melynek értéke bruttó 226.060 Ft. A 
költségek havi rendszerességű díja, a korábbi bruttó 12. 700 Ft/hó – az 50 GB tárhely 
bérléséhez és a napi adatmentéshez kötődő – további bruttó 6. 350 Ft/hó összeget jelent. 

A fejlesztés finanszírozható a nyáron, vállalkozási szerződés keretében elvégzett 
területfejlesztési projektgyűjtésből származó 1millió forintos bevétel terhére. 

A fejlesztés eredményeként megjelenő információbázis mind a Társulás, mind a 
települések és a teljes nyilvánosság számára elérhető, további pályázatok, társulási vagy 
települési kiadványokhoz felhasználhatóvá válik. 

Kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy a fentiek ismeretében ezt a fejlesztést a 
határozati javaslat és mellékletei szerint támogatni szíveskedjen, hiszen létrejötte 
turisztikai szempontból is fontos eszköz a térségünk számára. 
 
 
Határozati javaslat 
 

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa engedélyezi szervezeti honlapjának 
átalakítását a Völgységi Értéktár elektronikus befogadására. A fejlesztéshez szükséges 
pénzügyi kiadást a határozat 1. és 2. melléklete szerint biztosítja.  
 
Határidő: 2015. október 15. 
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya 
Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén 
 
Bonyhád, 2015. szeptember 21. 
 
 

Filóné Ferencz Ibolya 
            elnök 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 



 

 



 


