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ELŐTERJESZTÉS
új bánki honlap készítése
Tisztelt Képviselő-testület!
Elkészült Bánk község marketingstratégiája és akcióterve, melynek egyik fontos stratégiai területe a
Bánkkal kapcsolatos információk hatékonyabb megjelenítése mind a bánkiak, mind a turisták számára.
Az elvégzett piackutatás szerint a bánki honlapon bár sok információ megtalálható, azok nehezen
megtalálhatóak, a honlap nehezen átlátható.
A meghatározott marketing stratégia egyik célja és feladata a honlap frissítése tartalom, szerkezet,
képi megjelenés szempontjából.
A honlap frissítéséhez és megújításához megfelelő szakértelemmel rendelkező felelős szakember vagy
vállalkozó megbízása szükséges.
A megbízásra kerülő szakember által elvégzendő feladat: az elavult webhely cseréje, tartalom
átvezetése a bank-falu.hu oldalról.
Elvégzendő szolgáltatások:
- webdizájn látványterv készítése már meglévő arculat alapján (betűtípusok, színek, logó
rendelkezésre áll, az EMKA Kft. által kidolgozott arculati kézikönyv szerint),
- a webhely publikus és tartalomszerkesztő felületének feltelepítése, beállítása,
- az arculatnak megfelelő dizájnra alakítás: színek, betűtípusok, háttérszínek, elrendezés,
- a navigációs menü felépítése,
- webhely feltöltése tartalommal (eredeti oldal: bank-falu.hu),
- SEO-, azaz kereső-barát kialakítás: kulcsszavakra optimalizálás, sitemap készítés, google search
konzol regisztráció, felhasználóbarát url-ek kidolgozása, használata,
- reszponzív (különböző megjelenítő eszközökhöz alkalmazkodó) dizájn,
- a jelszóval védett tartalomszerkesztő felület használatának betanítása,
- hírfolyamra, galéria, videó- és dokumentumtár biztosítása.
A beérkezett ajánlatok közül az összességében legelőnyösebb ajánlat elfogadását javaslom.
(Az előterjesztés kiküldésekor még várunk beérkező ajánlatokat, melyek függvényében a javaslat
módosulhat.)
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az új, a települési marketingstratégiával összhangban álló
bánki weboldal készítésére vonatkozó javaslatról döntést hozni szíveskedjenek!
Bánk, 2019. december 11.
Tisztelettel:

Torma Andrea
polgármester
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…../2019. (XII…..) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Bánk Község Önkormányzata tulajdonában
lévő www.bank-falu.hu honlap megújítását és felfrissítését (modernizálását) határozza el a következők
szerint:
- az EMKA Kft. által kidolgozott marketing stratégia és arculat szemléletével összhangban álló,
és
- a Belügyminisztérium önkormányzati honlapokra vonatkozó műszaki és tartalmi ajánlásainak,
valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelő honlap felépítése és kidolgozása.
A képviselő-testület a bank-falu.hu új weboldal elkészítésére beérkezett ajánlatok közül az
összességében legelőnyösebb ajánlatként Tóth Imre vállalkozó ajánlatát fogadja el, és bízza meg a
bank-falu.hu új honlap elkészítésével.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Bánk Község Önkormányzata új
weboldalának elkészítésére vonatkozóan az ajánlatnak megfelelő tartalmú szerződést Tóth Imre
vállalkozóval megkösse, a szükséges intézkedéseket megtegye és a jognyilatkozatokat aláírja.
Határidő: 2019.12.31.
Felelős: polgármester
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