
Sorszám:
Tárgy: Weboldal frissítése
Előterjesztő: Siklósi István polgármester

Készítette: Fesetőné Sipos Judit titkársági ügyintéző
Véleményező Biz.: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Ugyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
Tervezett döntés: 1 db határozat
Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. február 24-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Polgármesteri Hivatal és az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ munkatársai
összegyűjtötték, milyen változásokat, újításokat tartaiiak szükségesnek elvégezni a
www.mezobereny.hu weboldalon. A honlap készítője, Szalai Barna megküldte erre vonatkozó
árajánlatát, mely az előterjesztés részeként olvasható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a napirendi pont megtárgyalása után hozza meg
döntését.

Határozati javaslat
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szalai Barna egyéni vállalkozótól a
www.mezobereny.hu weboldal frissítését Ft összegben megrendeli.
Felelős: Sikló si István polgármester
Határidő: 2014. február 28.

Mezőberény, 2014. február 18.

Fesetőné Sipos udit
titkársági ügyintéző
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Címzett: Mezőberény Város Önkormányzata
Tárgy: weboldal frissítés
Ervényesség: 2014. február 28. ZO1

A 2014-es választásokhoz menüpontok és cikkek felvitele. .f
1 főmenüpont: Választás 2%4, mely különbözik a meglevő menüpontok színétől
3 almenüpont: Onkormáiiyzai Választás, Európai parlamenti választás, Országgyűlési választás
Minden almenüpontnak a következő cikkei lesznek:
- Képviselők
- Ismertető
- Hirdetmények
- Határozatok
- Nyomtatványok
- Eredmények
Minden almenüpont egy cikkre mutat, melyek feltöltésére később kerül sor.

OPSKK által kért módosítások:

- Gyüsz-TE Banner teljes tartalmával együtt legyen egy menüpont a bal oldali menüsávban
- Gyüsz-TE Banner helyére egy másik baimer kerül, neve pedig “Hősi Halottaink” lesz, hozzá
tartozó képpel. Ez egy cikkre mutat, melyben — többek között - egy link lesz elhelyezve mely egy, a
cikkhez tartozó képtárra fog mutatni.
- a Menüsorban a Közhasznú Információk menüpont neve változzon meg “Turisztikai Információ”-
ra, illetve az almenüi közül a “Vállalkozók”, a “Linkek” és az “Időjárás” menük helyeződjenek ki
külön-külön főmenükké,
- Jöjjön létre egy “25 éves Mezőberény” és “Települési Ertéktár” főmenü a bal oldali menüsorban.
Mindegyik egy-egy cikkre mutat melynek a feltöltésére később kerül sor.

Szalai Barna fejlesztő által ajánlott módosítások:

- a képgalériák számának növelése egy adott oldalon, így a nagy számú galéria miatt a lapozó
elcsúszása megszűnik
- az Esemény kezelőben több napot átfogó események egyszerre történő felvitelének lehetősége
- az Esemény kezelő Cím részében ne lehessen felvinni csak betűket és számokat, így elkerülendő az
Esemény naptár esetleges „szétesése”.
- az m.mezobereny.hu mobil oldal képgalériák javítása
- Térkép intézményeinkkel oldalrész frissítése, amennyiben voltak változások intézmények terén

Az összes módosítás ára 45.000 Ft + ÁFA

Mezőberény, 2014. február 12.
Szalai Barna E.V.


