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Budapest JózsefváľosÍ Onkoľmá nyzat
Képviselő.testiilet e számár a

Tĺsztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a diintés a dtintés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

A Digitális Magyarország progľam felépítése és célkittízései nagy lehetőséget hordoznak az orszÁg
szÁmáta. Ennek a|apjźt a Magłarország Nemzeti Infolammunikóciós Stratégiájáról szőlő 1069/20|4
(II.19.) Korm. hatfuozat és a Digitdlis Nemzet Fejlesztési Programról szóló 1|62/2014. (III. 25.)
Koľm. határozatadja.

Sajnálatos módon Józsefuárosban is érzékelhető a társadalom digitális értelemben vett lemaradása. A
digitális lemaradás veszé|yezteti az egyén tĺársadalomba való résnléte|ét, ezért töľekedni kell az el-
maradottság csökkentésére. Ennek egyik legfontosabb megoldása a digitális taľtalmakhoz va|ő hoz-
zźférés lehetőségének biztosítĺása mindenki szÁmźra. A célok alapfeltétele a digitális írásfudás teľ-
jesztése mind a lakosság, mind a helyi vállalkozások vonatkozźlsában, ezért ktilönösen nagy gondot
kell fordítani ezeknek a készségeknek az o|<tatásĺĺra is. Ez a cé| keľülettinkben, Józsefuárosban is
prioritĺássá kell,hogy vá|j on.

Józsefuĺárosban _ a digitá|is értelemben vett előrelépése érdekében - szükséges egy kerületi stratégia
kidolgozísa, me|ynek fő stratégiai teľületei között nemcsak a lakosság képzése volna megta|źiható,
hanem avái|a|kozások fejlesztése és az e-közigazgatás előremozdítása is.

A keriileti digitális stľatégia részletes kidolgozása - a felmerülő valós igények megfogalmazása érde.
kében _ és ez áita| az egymásľa nem épülő, ad hoc jellegiĺ beavatkozások kikiiszöbölése érdekében
kívĺánatos ery Digitális Józsefuáros munkacsoportfelráů|ítátsa, mely később a stľatégia felvazolt prio-
ritásainak, projekteleminek előľehaladásának monitorozásétt,;\ent5rzý'9ét i's,,ellátja. 
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Előteľjesztő: Simon György, képviselő

A képviselő-testĹileti ülés időpontia:20|5. februrĺľ 19. ..s2. napirend

Táľgy: Javaslat dĺgitátis stratégĺa kialakításával kapcsolatos döntések meghozata|ára

A napirendet nyíItJzźlrt ülésen kell targyalni, a döntés elfogadásĺĺhoz egvszer(slminősített
szav azattóbbsé g szfü sé ge s.
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Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság vé|eményezi X
Emberi Eľőforrás Blzottságvé|eményezi X
Határ ozati j av as|at a bizottság szźlmár a:

AYárosgazdálkodási és PénzügyiBizottságlBmberi Eľőforrás Bizottság javasolja a Képvi-
selő-testtiletnekazelőterjesaésmegtaĺgyalásźtt.



II. A beterjesztés indoka

A keľĺileti digitális stratégia kidolgozása a kerÍiletünkben élők közös érdeke. Fontos, hogy a Képvise-
lő-testiilet az Íjgĺet kiemelt prioritásként kezelje, mely érdekében felkérí a Polgáľmester urat a mun-
kacsopoľt fe|źi|ításfu a.

III. Diintés célja' pénziigyi hatása

A döntés célja: Józsefuárosban _ a digitalis értelemben vett előrelépése éľdekében _ szükséges egy
keľületi stratégia kidolgozása. A döntésnek pénzĺigyi hatása.

IV. Jogszabályi köľnyezet

A Képviselő-testiilet döntése a Magyarország helyi önkormányzatairól szőló 20|l. évi CLXXXIX.
törvény 41. $ (3) bekezdésén, valamint a Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Működési Sza-
bźiyzatfuő| szó|ó 3612014. (xI.06.) önkormányzati rendelet 8. mellékletének 18.4. pontjában foglal-
takon alapul, mely szerint a Képviselő-testiiletnek a polgármestene átruhźlzott hatĺásköre

,,I8.4. Saját hatáskörben dönt a munkacsoportok, tanócsadó testületek, intézményi tanács,
érdekképviseleti fórum, egléb egleztető fórumok létrehozósdról, összetételérőI, tagjairól, fela-
datairól és működéséről. Ezt a szabólyt kell allralmazni a Képviselő-testiilet óItaI korábban lét-
rehozott, munkacsoportok, tanácsadó testiiletek, intézményi tanĺźcs, érdekképviseleti fórum,
egłé b egleztető fórumok tekintetében is.,,

A fentieknek megfelelően kérem a hatźrozatijavaslat elfogadását.

HłľÁnozłTIJÁvASLAT

A Képvise|ő-testiilet úgy dönt' hogy

1. támogatja keľületi digitális stľatégia kidolgozását.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. febľuár 19.

f . a határozat l. pontja szerinti stratégia kidolgozása érdekében felkéri a polgáľmesteľt a Digi-
tális Józsefuáros munkacsoport |étrehozásźra.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2015. mźrcius 05.

A határozat végľehajtäsńt végző szervezeti egység: Váľosfejlesztési és Főépítészi U osztály

Budapest, 20 1 5. februáľ 09.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán EdÍna
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