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Tisztelt Polgármester Úr!  

Mindenek előtt kérem, engedje meg, hogy kifejezzem mennyire örülök, hogy a próba weboldal elnyerte 

tetszésüket és ennek köszönhetően ajánlatot kérnek tőlem.  

Ajánlatom részeként röviden szeretném bemutatni ill. alátámasztani az általam javasolt koncepciót, a  tartalmi 

és formai elemeket, amelyek a próba oldalon (http://fcs.synology.me/wordpress) jelenleg is megtekinthetők.  

 

A fejlesztési koncepció 

Balatonszepezd község weboldalának véleményem szerint két jól elkülöníthető igénynek kell egyidejűleg 

megfelelnie.  

Elsőként segítséget kell nyújtania a község lakossága számára minden fontos kérdésben: ügyintézés 

(dokumentum letöltés), tájékoztatás, információ és hírek szolgáltatása.  

Másrészt tájékoztatnia kell a községbe érkező utazókat a szálláshelyekről, látnivalókról és más környékbeli 

időtöltési lehetőségekről.  

Ugyancsak információt kell szolgáltatnia a helyi lakosok és az utazók érdeklődésére egyaránt számot tartó 

ügyekben, ilyenek lehetnek pl. a beruházási lehetőségek, egyes kiemelt ingatlanok értékesítése, stb.  

 

Tartalmi elemek  

A fenti célok hatékony teljesülése érdekében a menüből érhetőek el a lakossági ügyek körébe tartozó témák 

(kivéve a híreket, ami a főoldalról érhető el) míg a kezdőlap dinamikus elemeiből (látnivalók, kirándulások, 

stb.) tájékozódhatnak a községbe látogatók.  

További (opcionális) tartalmi elemek: 

- szociális média oldalak hivatkozásai (pl. facebook) - a próbaoldalon jelen van,  

- képgaléria  -  a próbaoldalon jelen van,  

- kapcsolati űrlap – hogy a weboldalon keresztül közvetlenül lehessen e-mailt küldeni - a próbaoldalon jelen 

van,  

- blog (hírek)  - a próbaoldalon jelen van,  

- videok - a próbaoldalon nincs jelen,  

 

Formai elemek 

Az első benyomás egy weblap szempontjából is nagyon fontos, ezért hangsúlyos és tetesztős fotók, könnyen 

érthető grafikák segítik a tartalmi elemek megjelenítését,  összhangban a funkcionalitással és sohasem annak 

rovására.   

A weboldal reszponzív, ami annyit jelent, hogy megjelenése alkalmazkodik a különböző képernyő méretekhez 

(személyi számítógép, okos telefon vagy tábla gép), így a felhasználói élmény nem változik.  



Technikai megvalósítás  

A weboldal alapja a széles körben elterjedt ’Wordpress’ rendszer, ami az előbbiekben leírtakon túl az alábbi 

lehetőségeket biztosítja:  

- az elkészült weboldal keresőbarát lesz, azaz könnyen elérhető az internetes kereső szolgáltatók által (pl. 

google) 

- a honlapohoz társul egy adminisztrációs felület is, melynek segítségével az elkészült weboldal aloldalai 

minimális tudással szerkeszthetők, törölni ill. módosítani lehet azokat  programozói tudás nélkül. 

 

A fejlesztés idő igénye és várható költsége 

A weblap fejlesztése a tényleges munka függvényében 1 – 2 hónapot vesz igénybe a megbízástól számítva,  

költsége 200,000 – 250,000 Ft közötti megbízási díj, ami a tényleges igények egyeztetését követően válik 

véglegessé.  

Fenti díj nem tartalmazza az opcionális professzionális fotó anyag készítésének költségét, amire kérésük esetén 

haramadik fél részéről tudok ajánlatot kérni és vele jelen ajánlatomat kiegészíteni.  

 

További feltételek 

A munka megkezdéséhez személyes egyeztetés és az Önök jelenlegi weboldalának tárhely-szolgáltató 

elérhetősége is szükséges. 
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