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Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat 2008-ban kötött szerződést a GPX Design Studio Kft.-vel (8600
Siófok, Csopaki u. 20.) a város arculati terveinek elkészítésére. A cég a
www.dombovar.hu weboldal új arculatú változatát is elkészítette, amelynek
részköltsége nettó 945.000,-Ft volt. A városi honlap megújulása azóta is várat magára,
megítélésem szerint ebben szükséges előremozdulni.
Az új arculatú változat tervezete 2009-ben készült el, lassan már négy éves, így már
nem tekinthető korszerűnek (a jelenlegi üzemelő honlap még ennél is régibb, így
cseréje egyre sürgetőbb). Szükséges lenne dönteni arról, hogy milyen formában és
költségkerettel történjen előrelépés a honlap megújítása ügyében:
1. Egyik alternatíva a nem üzemelő weblapon az Oktatási és Kulturális Bizottság
által jóváhagyott formai és strukturális változások átvezetése egyéb
korszerűsítés nélkül a jelenlegi arculat megtartásával.
2. Másik megoldás az oldal struktúrájának a jelenlegi arculati kereten belüli
átalakítása az Oktatási és Kulturális Bizottság által jóváhagyott igényeknek
megfelelően, korszerűsítéssel (az oldal tartalmát kezelő motor lecserélése a
tervező cég legújabb fejlesztésére, mely megfelel a jelenleg ismert
optimalizálással kapcsolatos elvárásoknak). Mivel a tervező cégnek az általa
készített honlaphoz szerzői joga kapcsolódik, így az 1. és 2. pontokban
foglaltakat csak a tervezőtől lehet megrendelni. Előzetes, indikatív ajánlata a
cégnek az ebben a pontban foglaltakra kb. nettó 295.000.- Ft.
3. További lehetőség egy teljesen új, korszerű honlap megterveztetése a város
arculati elemeinek felhasználásával. Ez esetben a vagyonrendelet szerinti
közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárást kell lefolytatni. Ezen megoldás esetén
is rendelkezni kell arról, hogy mennyi összeget szán az önkormányzat erre a
feladatra.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését arra vonatkozóan, hogy
mekkora forrást tud biztosítani a városhoz méltó új honlap kialakításához. Javaslom,
hogy a testület jövő évi város napját tűzze ki határidőinek az új weblap üzembe
helyezésére.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a www.dombovar.hu
önkormányzati arculati elemeknek megfelelő változatának üzembe helyezése
érdekében az alábbiakról rendelkezik:
1. Az üzembe helyezésre 400.000,-Ft-ot biztosít az önkormányzat 2013. évi
költségvetéséből.
2. Az új arculatú honlap üzembe helyezésének határideje: 2013. március 31.
3. A GPX Design Studio Kft. által készített honlap tervezet továbbtervezését
rendeli el, melyet korszerűsíteni kell a tervező cég fejlesztéseivel.
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A Képviselő-testület felkéri az Oktatási és Kulturális Bizottságot, hogy a fenti
rendelkezések végrehajtása érdekében a hatáskörébe tartozó döntéseket hozza meg, és
felhatalmazza a polgármestert a szükséges kötelezettségvállalásokra.
Határidő: 2013. március 31.
Felelős: Polgármester, Oktatási és Kulturális Bizottság
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság

Szabó Loránd
polgármester
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