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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
             Képviselő-testülete  
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a megbízás Kiszombor Község Önkormányzatának www.kiszombor.hu 
nevű honlapjához tartozó webtartalom elkészítésére és karbantartására tárgyú 418/2008. (IX. 24.) 
KKÖT. határozatával akként döntött, hogy a honlapunkhoz tartozó webtartalom elkészítésével és 
karbantartásával az IntroWeb Kft.-t (6724 Szeged, Gelei J. u. 5.) bízza meg. 
 
Az IntroWeb Kft. - a határozat alapján 2009. évben megkötött szerződés szerint - a honlap 
webtartalmát elkészítette és azt azóta is karbantartja, üzemelteti. 
 
Az IntroWeb Kft. a kialakítása óta változatlan szerkezetű honlap megújítására, modernizálására, 
az új kihívásoknak való megfeleltetésére tett javaslatot, illetve adott árajánlatot az előterjesztés 
melléklete szerinti tartalomnak megfelelően. 
 
A Kft. képviselőivel több alkalommal személyes megbeszélést is tartottunk fentiekkel 
kapcsolatban, a honlap megújításával elérhető előnyökről az alábbiak szerinti tájékoztatást adták: 
 

• A látogatók számára jelentkező előnyök: 
o A mobil-barát megjelenés mobil eszközökön (táblagép és okos-telefon) könnyen 

elérhetővé teszi a tartalmakat a potenciális látogatók számára, megkönnyítve az 
információk gyorsabb elérését.  

o A könnyebb szerkeszthetőség okán nagyobb lehetőség lesz a friss tartalmak 
gyorsabb, strukturáltabb közzétételére (pl. Dokumentumtár). 

o A Google-optimalizált kialakítás eredményeként a kereső találati listájában 
előnyösebb helyezést érhetnek el a honlapon publikált események, tartalmak. 

• Az Admin felület használata során tapasztalható előnyök: 
o Fotók csoportosan, akár tömegesen is feltölthetővé válnak, kiváltva az időt rabló 

egyesével való feltöltögetést. 

o A feltöltött dokumentumok (PDF, DOC, XLS…) sorba rendezhetőek lesznek, így 
azok kronologikus megjelenítése áttekinthetőbbé teszi őket. 



o Mindenféle csatolmány, ami egyszer fel lett töltve, akár több helyre (aloldalba, 
hírhez …) is beilleszthetővé válik, mint pl. a fotó albumok, dokumentumok, 
videók. 

Az árajánlat szerint az új honlap elkészítésének munkadíja mindösszesen 417.000,- Ft + ÁFA 
összeg. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a fentiek alapján, hogy az önkormányzati honlap 
megújításának szükségessége és az azzal kapcsolatos árajánlat tárgyában dönteni szíveskedjen. 
 
 
Kiszombor, 2015. május 21. 
 
       Tisztelettel: 
 
 
          Szegvári Ernőné 
            polgármester 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Árajánlat 
 
 

KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG részére a kiszombor.hu honlap megújítására. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   6724 Szeged, Gelei J. u. 5.  E-mail: info@introweb.hu 

  Tel.: +36 20 414 2574     Web:   www.introweb.hu           
 

 
Szegvári Ernőné Ügyintéző: Tóth Orsolya 
Kiszombor Nagyközség Szeged, 2015.05.12. 
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel: +36 30 5252 667 
e-mail: phkiszombor@vnet.hu Tárgy: Árajánlat 
 Hiv: 150505KZ 
 

Tisztelt Szegvári Ernőné Polgármester Asszony! 
 
Köszönjük érdeklődésüket szolgáltatásainkkal és megoldásainkkal kapcsolatban. Ajánlatunkat a megbeszélés során 
megfogalmazott elvárásoknak megfelelően, a szakmai indokok és lehetőségek, valamint az alábbi konkrét előnyök 
realizálásával készítettük: 
 

• A látogatók számára jelentkező előnyök: 
o A mobil-barát megjelenés mobil eszközökön (táblagép és okos-telefon) könnyen elérhetővé teszi a 

tartalmakat a potenciális látogatók számára, megkönnyítve az információk gyorsabb elérését.  

o A könnyebb szerkeszthetőség okán nagyobb lehetőség lesz a friss tartalmak gyorsabb, 
strukturáltabb közzétételére (pl. Dokumentumtár). 

o A Google-optimalizált kialakítás eredményeként a kereső találati listájában előnyösebb helyezést 
érhetnek el a honlapon publikált események, tartalmak. 

• Az Admin felület használata során tapasztalható előnyök: 
o Fotók csoportosan, akár tömegesen is feltölthetővé válnak, kiváltva az időt rabló egyesével való 

feltöltögetést. 

o A feltöltött dokumentumok (PDF, DOC, XLS…) sorba rendezhetőek lesznek, így azok 
kronologikus megjelenítése áttekinthetőbbé teszi őket. 

o Mindenféle csatolmány, ami egyszer fel lett töltve, akár több helyre (aloldalba, hírhez …) is 
beilleszthetővé válik, mint pl. a fotó albumok, dokumentumok, videók. 

A kiszombor.hu honlap újratervezése és elkészítése az 1. sz melléklet alapján Munkadíj  

1. Webdesign tervezés 

228 000Ft,- 
2. Honlap tervezés és SiteBuild 
3. Back-end fejlesztés 
4. Front-end fejlesztés. 
5. Mobilkonform (responsive) kialakítás 65 000Ft,- 
6. WEB-es átirányítások megvalósítása (301 ReDirect) 15.000Ft,- 
7. Statikus SEO tevékenység  84.000Ft,- 
8. Gyengénlátó funkció megvalósítása 25.000Ft,- 

 
Megjegyzés:  A feltüntetett árak Forintban értendőek és nem tartalmazzák a mindenkori ÁFÁ-t! 
 
Határid ő: Időbeni ütemezés szerint, a szerződéskötéstől számított 5 héten belül. 

 Elsőkörös honlap dizájn: 1 héten belül. 
Honlap fejlesztés: 3 héten belül. 
Tesztelés: fejlesztés elkészültétől számított 1 héten belül. 

 
Kereső optimalizálás (Statikus SEO): Tartalom feltöltés elkészültétől számított 1 héten belül. 

 

Amennyiben kérdése merülne fel, kérem, keresse munkatársunkat a +36 30 525 2667-es telefonszámon. 
 
Szeged, 2015.05.12. ________________________________ 
 Tóth Orsolya 
 IntroWeb Kft.  


