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dľ. Ferencz Orsolya
Tisztelettel koszönti a megjelenteket. A Smart City ldeiglenes Bizottság f0I7. évi 1. ülését
megnyitja. Balogh István távolmaľadását je|eńe. Megállapitja, hogy 5 fő van jelen' így a
Bizottság határozatképes. Napirendre a kikülđottek szerint tesz javaslatot. SzavazétsrabocsźÍjaaz
a|ábbi napirendet:

Napiľend:

1. Áttekintés a Smaľt City programok megvalósulása kapcsán tiirtént eseményekrő|
Előterjesztő: dľ. Ferencz orsolya _ a Smaľt City Ideiglenes Bizottság elnoke
(szób eli előterj esztés)



dľ. Ferencz Orsolya
Megállapítja, hogy a Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartőzkodtssal az alábbi napirendet elfogadta:

1/2017. (I.09.) sz. SCIB hatáľozat (5 igen" 0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Smart City Ideiglenes Bizottságaz alábbi napirenclet fogaclja el:

Napirend:

1. Áttekintés a Smart City progľamok megvalósulása kapcsán tiirtént eseményekről
Előterjesztő: dr. Ferencz orsolya - a Smart Ciý Ideiglenes Bizottsóg elnöke
(szób eli előterj esztés)

Napĺrend 1. pontja: Áttekintés a Smart City pľogramok megvalósulása kapcsán történt
eseményekről
Eĺőterjesztő: dr. Ferencz orsolya - a Smart City Ideiglenes Bizottság elnoke
(s z ó b e l i e l ő t erj e s zt,ź s)

dr. Ferencz Orsolya
Tájékońatja Rab Juditot, hogy azért kérték amai ülésen való ľészvételét, meľt tavaly decemberi
ülésen elfogadtak egy rövid koncepció-vázIatot aľra vonatkozőarl, hogy milyen programok azok,
amelyek elsődlegesen Jőzsefváros éľdeklődésének homlokteľében vannak. Reméli, hogy a

koncepció- v tnlat előzetesen megküldésre került.

Rab Judit
A Lechner Tudásközpont vezetésébenváItozások vannak, ezért csak hellyel-kozze| kaptfü meg a
dokumentumokat, de természetesęn a munktń fo|ýatjek. Ehhez a koncepcióhoz is hozzátartozik,
hogy a múlt héten a KÁT-on elfogadtak előterjesztésüket az okos varosok Lechneľ
Tudáskĺizpontra vonatkoző feIadataival kapcsolatban. Eľről a héten, vagy ajövő héten ki fog
jönni ahatźľozat. Ennek kcjvetkeztében a munka, illetvę az egyuttműködés még szorosabbá fog
válni.

dr. Ferencz Orsolya
Ennek nagyon örü1. Két dologĺa szeretne javaslatot tęnni. Egyľészt szeretné, hogyha 2017.

februĺáľ 15-i hatáľiđővel megalkotná a lőzsęfvźrosi onkoľmányzat aú' a szempontrendszert,
amely alapjtn - a koncepciő-vźn|atot figyelembe véve _ a stratégia elkészítésére el tudják
készíteni a pźiyázati kiírást, ennek minden jogi és szakmai feltételrendszerét egyeztetve.
Továbbá szeretné, hogyha a fent említett kiírás a\apján 2017 . március 3 1-i, vagy 2017 . április 1 5-

i hataľidővel kerülne kiíľásľa a stratégia megirźsźlra vonatkozó pá|yázat. Eddig az idopontig
szeretné, hogyha Józsefuáros megkapna egy kész, szakmailag átgondolt, megvalósíthatósági
tanulmánnyal ellátott, és kĺiltségtervezetekkel kibővített stratégiát, aĺne|yhez rendelten mĺíľ
ebben az évben szeretnének megbízást adni feladatokľa, a megvalósulás érdekében. A napirend
vitáját megnyitj a. Megadj a a szőt Vörös Tamásnak.

Viiľiis Tamás
Úgy gondolja, hogy az elkĺivetkęzęnđő egy hónap fęIađata számukľa azkę||, hogy legyen, hogy
azokat a koncepciő-vźvlaton tuli szempontľenđszereket, amelyeket elváľnak, és szeretnének _

amelyeket nem a majdani szakmai anyag, hanem az odáig vezeto tlt tarta|mazzon _ gffitsék
össze. Mit váľnak e| atĺo|, aki ezt az arĺyagot ęIkészíti? Kivel ke|| egyeńetnie? Nekik ebben



milyen szerepük van? Milyen időtartamot szĄanak meg? Úgy gondolja, hogy 2-3 hőnapnáI
kevesebbel kár tervezni, mert nagyon sok szeľeplővel kell egyeztetni. Milyen módon szeľepeljen
ebben a folyamatban a Smart City Ideiglenes Bizottság, tehát milyen időközönként kívánnak
ráIátni eľTe a folyamatra? Javasolja, hogy legalább az ülések erejéig vegyenek résú. a
folyamatban. Az időkozben elkészĺilteket véleményezzék, és konzultáljanak rőIa. Az SCIB
elnöke, aki rugalmasabban tud a kérdésben megnyilvánulni' milyen módon működjön kozrę? Az
itt elhangzottakat majd juttassa érvényre a szakértóvel, céggel' szervezettel szemben, aki majd a
szakértői anyagot résztikre elkészíti. Azt gondolja, hogy eń. akeretrendszeľt kellene kidolgozni,
hogy valamikor februárban.máľciusban reálissá váljon, hogy egy ilyen tervezet megalkotására
szerzőđést köthessen az onkoľmtnyzat. A lényeg, hogy elindítstk ezt a folyamatot, fe|ztrkőzva
a nagyobb megyei jogú vrírosokhoz, amelyek már rendelkeznek ilyen koncepcióval. A budapesti
kerületek közĺil a XI. kerület készít koncepciót. Szeľetné, hogyha a budapesti kertiletek kozi| az
elsők között lennének, akik rendelkeznek koncepcióvaI. Ezutźn lehet a megvalósítást, és a
cselekvési tervet kidolgozni, és eközben érdemes lenne aľra koncentrálni, hogy a 20|7. év
második felében eljussanak oda, hogy elkésziiljön egy ilyen aÍryag. Utźna ennek mentén, a
mindenki által elfogadott, de keriileti fonásból megvalósítható kisebb fejlesztések is meg
tudjanak valósulni. A másik nagyon fontos szempont az|enne, hogy a Lechnęľ Tudáskcizpontot
is vonjfü be a folyamatba, formailag is, akar egyiittmúkĺjdési megállapodás keretében' vagy
egyéb formában. Szeretné, hogyha a Lechner Tudásközpont Észt venne a stľatégia
elkészítésének folyamatában, akár supervisorként, akén ugy, hogy delegálnak valakit az ülésekľe.
Ha jól tudja, még nincs olyan foľmális feIhata|mazás a Lechner Tudáskĺjzpont birtokában a}lhoz,
hogy ilyen anyagokat auditáljon, de szeretné' ha valamikor ez eljutna olyan foľmába, hogy egy
külső szereplő, akinek oľszágos szinten azafe|adata, hogy ezzelfog|a|kozzon,ań.fidjamondani
az ő arryagukĺa, hogy rendben van, és amai kor követelményeinek, a jogszabályoknak, pá|yźnati
köľnyezetnek megfelel.

dr. Feľencz Orsolya
Megadja aszőt Simon Györgynek.

Simon Gytiľgy
Kérdése, hogy éľintenek-e a Lechner Tudásközpontnál töľténő személyi változások olyan vezętőí
szinteket' amelyekkel ők kapcsolatba kerültek? (Közbeszólás hallatszik.) Tehát nem. Az előzo
tilésen javasolta, hogy kezđjék meg a Smaľt Cityvel kapcsolatos sajtókampĺányt. A Józsefuáľos
Úisaguan megjelent egy cikk, aminek egyrészt öriilt, másľészt megdöbbent. Nem rossz cikk, de
arĺa számított, hogy a megjelenés előtt egyeztetnek. o mas taľtalommal gondolta volna
megjelentetni. Ujságíľói szemmel ez egy kommunikációs módon megfogalmazotĹ cikk a
koncepció-vźz|atrőI. Szeretné, hogyha eIőre egyeztetnék, hogy mikor, mit kommunikáljanak.

dr. Feľencz oľsolya
Itt aľĺő| volt szó, hogy elfogađtźk a koncepciő-vźzIatot, és ennek kapcsán született egy rövid
jelentés. Ez valőball nem érinti azt, hogy akaľ külön-külön a Smaľt City Ideiglenes Bizottság
tagjaival is kellene majd egy rĺjvid beszéIgetést készíteni, nyilván mindenkinek van
mondaniva|őjaa kérdésben, ennek még előtte állnak.

Sĺmon Gytiľgy
Jó lenne, hogyha egyeztetnének egy kommunikációs tervet az elkĺivetkező negyed évre. Ahogy
Tamás is elmondta, vannak olyan elemei a smaľt city-nek, amelyek önállóan is futtathatók.
Egyik legfontosabb elęme a Digitális Esély Program, amelyet onállóan tudnak futtatni. Benne
kell, hogy legyenek a váz|atbarl' mert úgy kerek, đe ezek <inállóan is el tudnak indulni. Ezen
kívül van olyan, amely minimális költséggel, kb. 50-100 ezeľ forinttal elindítható leĺrne, és jól



mutatna. Mire a nagyobb projektek beérnek, ezeket már be tudnák indítani, hogy komplett
legyen azegész.

dr. Feľencz orsolya
Megadja aszőt Rab Juditnak.

Rab Judit
Amilyen feladatuk biztosan lesz, ameĺrnyiben kijön a fent említett határozat, az aZ auditálás.
Tehát validáljak a szĹilető stľatégiákat, aztmégmeg kell fogalmazniuk, hogy ezpénzeI<hezlesz-ę
kötve, vagy az Urban Agenda-hoz, ezmégnincs kitalá|va. Az, hogy milyen szerepet vállalhatnak
a stratégiĺík születésénél, még nagy kérdőjel. A hataľozat arrő| fog szólni, hogy legyen még egy
határozat, ahol pontosítják feladataikat. Több keľülettől, és várostóI érkezeÍÍ. mfu hozztĄuk
megkeresés, hogy valamilyen módon felügyeljék a stratégiĺík íľóit annak érdekében, hogy olyan
anyag szülessen, ami biztosan elfogadható. Erre ki fognak találni valamilyen módszert' hogy
hogyan lehet bármilyen kerülettel, várossal, kistelepiiléssel megkĺitni, és hogyan fogják tudni
kapacitásukhoz mértęĺ bíľni, és szervezni, hogy mfüodjön. Véleménye szerint az elso |-2 évben
nagyon fontos, hogy minden varos męllett ott legyenek, ahová hívjak őket, és lássák, hogy
hogyan működnek a folyamatok, hol kell segíteni, hol kell esetleg jogszabźiy-módosítást, vagy
báľmi egyebet bevinni. Szeretné kiemelni, hogy egyrészt teljesen egyetért Simon Györggyel,
nagyon fontos lesz a stratégiát úgy megcsinálni, hogy minél előbb eľedményeket hozzon, ami
mźr a kerületi Smart City program mega|apozásával kapcsolatban felhívás a lakosság felé, hogy
elindult valami. Nagyon fontos, hogy az egésznek legyen egy keretszerú, pľogramozotÍ. tésze. A
legfontosabb nem is maga a dokumentum, hanem az, hogy kiéptiljön egy olyan folyamat és

párbeszéď a kĹilonb<jző tésńvevők köz<jtt, a jövőben báľmikor, bármilyen, akáľ más jellegű
projektet végigfuttaľva meg lehessen valósítani fejlesztéseket a kerületben. Az ún. fejlesztési
modellnek, amelyen az e|mu|t évben dolgoztak, nagy kültinbsége a korábbi stratégiĺĺkhoz képest,
hogy ez elsősoľban nem egy dokumentum - nyilván születik dokumenfum, amelynek jelentős

része a jövőben folyamatosan vtitozni fog -, hanem egy folyamatrendszer, amelyet a

viíľosoknak, kerületeknek végig kell gondolniuk, hogy a jövőben a lakosság, illetve a

vállalkozások bevonásával hogyan akarjak menedzselni, ťlnanszitozní a fejlesĺéseket. Sok
digitális eszkoz, és lehetőség áll rendelkezésre. Fontos, hogy rálássanak a keľiileteken, illetve
vaľosokon belül arra, hogy hogyan működik ez a folyamat, melyek azok a pontok, ahol kĺizponti
ťlnanszirozásra, jogszabźly-váItonatásra van szükség. Ezt csak akkor tudjak megtenni, halátjźk,
hogy a váľosok' kęrületek stratégiájuk kidolgozása mentén milyen pľoblémfükal, akadályokkal
szęmbesülnek.

dr. Ferencz Oľsolya
Aljegyző asszonytól kérdezi, hogy segítene-e ennek orgaruzáciőjźtban az, ha január 3l-ig a

Józsefuaľosi onkormźnyzat együttmfü<ĺđési megállapodást kötne a Lechner Tudásközponttal?
Ennek egyik alpontja lenne, hogy állandó tagot delegálnak az iilésekre, ez á|ta|ában havonta egy
ülést jelent, ez mindenképpen duplexebbé tenné a kommunikációt. Megadja a szőt 4ł|jegyző

asszonynak.

dľ. Kovács Gabrĺella
Erľe van lehetőség, bizottsági hatáskoľbe tartozlk.

dľ. Ferencz Orsolya
Felkéri a Hivatalt az egyittműködési megállapodás tervezetének elkészítésére. Miutan a Lechneľ
Tudáskozpont is megkapta, kiegészítette, akkor viszonylag gyorsan meg tudjak oldani. Reméli'



hogy ennek keretében a következő ĺiléstől mttr egy állandó tagot delegál a Lechner
Tudáskozpont. Megadj a a szőt JakabĘ Tamásnak.

Jakabff Tamás
Hogyha azt szeretnék, hogy a Lechner Tudásközpont állandó tagja legyen a Bizottságnak, akkor
ez mtn képviselő-testületi hĺáskör, és a legkĺizelebbi ülés februźr 2-án lesz... (Kĺ;zbeszóĺás
hallatszik.) Az tilések nyíltak, így konzultációs joggal részt vehetnek rajta, bát szavazati joguk
nincs. Egyetéľt az e|hangzottakkal. Kéľdése, hogy mĺáľ itt van-e aziđeje annak, hogy elmondják
véleményfüet a koncepció kidolgozásźtra vonatkozó megbízásrol? Ugy gondolja, hogy maguk
ktjzĺjtt, e-mailben cisszeszedik, hogy hogyan gondoljfü az egyittműködést a leendő, a koncepció
kidolgozásáért felelős szeľłezettel. Fe|téte|ezi, hogy ez a szetvezetmajdkozbeszerzési eljárással
kerĹil kiválasztásra. A kĺiltségvetési része is kiderüladdigra, legalább egy hónap távlata, ameddig
ezkiirźsa keriilhet. A vźuát úgy gondolja, hogy először kellene egy egy-két hónapos iďőszak,
ami a|att begffiti az inputokat a szewezet, ennek tészét képeznék a taľgyalások az
onkormányzat cégeivel, a Hivatal iigyosztályaival. Miutźn ez befejeződött, azután tartana egy
lakossági fórumot, mielőtt még nekiállnának a koncepció megírásźnak. Ezlltĺĺn lenne egy
szakasz, amikor megszületik a tényleges koncepció, és javasolja, hogy ebben a szakaszbarl a
Bizottság gyakĺabban i|ésezzen, mint havonta. Miutan ez megÍortént, ismét lehetőséget kell
biztosítani a visszajelzésekľe, majd ezek ťlgyelembevételével mehet a Képviselő-testület elé.
Úgy gondolja, hogy ez május-június környékén válik realitássá.

dr. Ferencz Oľsolya
Megadja aszőt V<jľ<js Tamásnak.

Viirtis Tamásnak
Egyetért Jakabfy Tamással. A lakossági forum helyét nem|átja ebben a ľendszerben, ezmajd
akkor lesz indokolt, amikot maga a stratégia mar nagyjából készen lesz. A testĹileti döntést
mege|őzően el tud képzelni egy lakossági forumot, de előtte biztosan nem. Véleménye szeľint a
smaľt city kifejezés sok területet foglal magába, és addig felesleges kinyitni ezt akérdést, amíg
saját maguk számźra nem definiáLják, hogy Józsefuárosban ez mitjelent. Miutan definiálták, és
ezéitaIlátják, hogy a gyakorlatbanazáI|ampolgĺíľok sztlmfuaezmitjelent, akkor lehet lakossági
fórumot szervezni. Jó dolognak 1'artja eń. az intézményt, jó, ha bevonjfü a lakosságot, de tudni
kell, hogy milyen időben teszik ęzt. Tetszętt neki az a gonđolat, hogy miĺd az első, mind a
második körben - minimum elviáľásként a szerzódésbe is bele kell foglalni _ is fontos,hogy az
általuk megjelölt szereplőkke| talźikozzon a szakérto, vagy szakértoi csapat. Ez az ő érdekfü is,
biztosítaniuk kell, hogy ezek a talélkozők létĘc]jjenek, és érdemi taľtalommal legyenek
megtĺiltve. Fontos, hogy a stľatégia készítője lássa, hogy valóban mire van szfüségfü, mi az
ügymenet, ezáIta| megfeleljen a VIII. keľiilet sajátosságainak, a kerület strukturájanak,
gazđáikođásiínak, ingatlan-állomanyának, köZtertilet típusainak, lakosságszámának stb.
Szociális, és egyéb statisztikáknak megfelelően kell kialakítani a stratégíát. AZt, hogy május,
vagy június legyen ahatźlriđó, még ne dĺjntsék el, de úgy gondolja, hogy minimum két-hĺárom
hónap szfüséges aLlhoz, hogy egy komolyan vehető anyag megszülesseĺ. Azt is tĺámogatja, hogy
a Bizottság tĺjbbször i|ésezzen ebben az iđőszakban. Szeretné kémi, hogy - ő szívesen
vállalkozik rá_ a gyakorlati megvalósítźst egyeńessék le a Hivatallal. Tehźt, amikor beéľkeznek
ezek az igények, akkor azokat egyeztessék a Hivatallal, hogy februáľľa rea|izźtIődĺĺ tuđjon.
Februarban mar érdemi lépéseket kell tenni allhoz, hogy a máius-júniusi hataľidőt taľtani tudjfü.

dľ. Feľencz Oľsolya
Megadja a szőt A|jegyző asszonynak.



dľ. Kovács Gabriella
Sok jó ot|ethangzott el. Javasolja, hogy a Bizottság fogadjon el egy ütemtervet, amit később
megváItoztathat. Továbbá javasolni kellene az onkormźnyzatfelé az egytittműk<jdési szerződés
megkötését, illetve ennek szempontrendszerét is meg kellene adni.

dr. Feľencz Oľsolya
A lakossági fórum kérdésében Jakabfy Tamásnak aďígazat. Úgy gondolja, hogy miután a kiíľás
máľ megtörtént, és van szerzodött partnerĹik, aki a stratégiźi kidolgozza. akkor ebben a

szakaszbarl, amikor már van rá|átźs arra, hogy mi a feladat, de még nincs semmi kőbe vésve -
ezt nagyjźhól áprilisľa teszi -, akkor tartana egy nyitott lakossági fórumot, ami még nem a
végleges verzióról szől', de hadd szólhasson bele mindenki, akit ez tény\egesen érint, és érđękel.
Javaslatot tenne aZ titemtervre. A Lechner Tudáskĺizponttal kötendő egytittmrĺkĺldési
megállapodást jó lenne,haaz onkoľmanyzat januźr 3l-igmegkötné. Ugy gondolja, hogy január
20-íg egy szövegszeru vźzlatot át tudnak küldeni a Tudásközpont felé, erľe ők január 31-ig
válaszolnak. A stratégia megírásttta vonatkozó felkéľés kiírásríľa jó lenne, ha február 15-i
hataridővel sort kerítenének, e|lhęz szfüséges, hogy még ezen az iilésen tisszerakják az alapveto
szempontrendszert, illetve egy héten beltil írásban is küldhetnek reflexiókat a Hivatal felé. Ezze|
az ütemtervvel, illetve azzal, hogy a megvalósulásra három hónapot hagyni kell, nagyjából
április 3l-i hataľiđőt gondolna a stratégia elkésziiltére, így a Testület júniusi ülésén még el tudná
fogadni, ezuténkozigazgatási szĺinet lesz. Megadja a szőt Aljegyzo asszonynak.

dľ. Kovács Gabľiella
A p áIy azat b eadás ára mi lyen hataidot szeľetnének?

dľ. Feľencz Orsolya
A kiíľása február 15-i hataľidővel toĺténne, és kb.'egy hónapot kellene hagyni a pźiytĺzatok
benffi tásara. Ü gyrendben megadj a a szőt Komássy Akosnak.

Komássy Ákos
Véleménye szeľint egy kérdést átugľottak. Van egy versenyképes, és jó váľosfejlesztő
táľsaságuk, ezért nem éľti, hogy miért keresnének mást kĺjzbeszęrzésipźlyázattal. A Rév8 Zľt-
nek eddig technikai feladatai voltak a Munkacsopoľttal kapcsolatban, de ezen kívtil arra született,
hogy straté giźlkat alko sson.

dr. Ferencz Oľsolya
Úgy gondolja, hogy ez egy szakmaibb kérđés, tehát aki mtr irt 5-6 ilyen koncepciót az
országbarl, az eItudja készíteni. Nem tudja, hogy a Rév8 Ztt-néI készítettek-e maľ smaľt city
viíľosfejlesztési koncepciót a koľábbiakban. Megadj a a szőt Annus Viktornak.

Annus Vĺktor
A smaľt city koncepció még egy eIéggé új műfaj, kialakulóban van. Eddig nyilvĺĺn nem ez volt a
Rév8 Zrt. feladatkĺjre. A Rév8 Zrt. je|eĺlheg kozszolgáLtatás keretében |źńja e| feladatait. Úgy
gondolja, hogy érdemes kidolgozni a szempontrendszeľt, amely alapjźn a stĺatégia
megvalósíthatő, itt gondol a beszetzési eljárás miĺszaki tartalmźnak, szerzodéses feltételek
keretének, illetve forľásának meghatározásźlta. Ugy gondolja, hogy ebben a városfejlesńő cég
szívesen egyiitt tud műkĺjdni, kérdés, hogy milyen foľmában. Eľről éľdemes lenne döntést hozni
az onkoľm tny zat berkein belül.



dľ. Feľencz Orsolya
Tehát a Rév8 Zrt-nek jelenleg nem ťe|aďata
Villamosmérnokként a Combinót is megterveztethetné,
Megadja aszőt Vĺirĺjs Tamásnak.

smaľt city koncepció kidolgozása.
de nem biztos, hogy ez lenne a dolga.

Vöriis Tamás
Maĺ megint előreszaladnak, és részletkérdésekkel foglalkoznak, ahhoz képest, hogy mit
szeretnének elérni. Előszĺjr döntsék el, hogy mit szeretnének, ezutźn majd a Hivatal eldönti, hogy
abeszerzésnek milyen formája van. Nem tudjak, hogy mi az érté|ďlatár, ehlhez akozbeszerzésí
törvény mit rendel, mi a tartalma, mert ez is befolyásolja a megbízást. Nem mindegy, hogy ez
egy olyan szakértői ffiYa5, amit barki elkészíthet,vagy szakmai munka. Ebbe nem kezdene bele,
meľt eZ nem az o dolguk. Az o feladatuk, hogy hataľidőig kidolgozzák azokat a
szempontľendszeľeket, amelyeket szeretnének a stratégiában|átni, tehźLt aú" a mllnkafolyamatot,
amelynek keretében elkészül a stľatégia. A koncepciő-vtzlatból egy megvalósítható stratégia
|esz, a kerĹilętre szabott feladatokkal.Ellhez a keretrendszert fębruar |-igmegadjfü a Hivatalnak'
ęzután a Hivatallal egyeztessék, hogy a megvalósításnak milyen formája legyen, miként jogszenĺ
a kivźiasztás, a megbizás. A Rév8 Zľt.-nél ugyanúgy foĺrást keI| hozzátendelni, eZ sem lennę
feltétlentil olcsóbb megoldás, ráadásul a kozszolgá|tatásí szerzođést is módosítani kellene. A
kompetenciákkal kapcsolatban _ nem megbántva senkit _, ,,nu1lkilométeľes'' szereplőkből több is
vaÍI a piacon, se a Rév8 Zrt., se senki nem csinált még ilyet korábban a kerületben. Kéri, hogy
arról gondolkozzaĺak, hogy mi legyen a stratégia tarta|ma, az, hogy mi legyen a mődja a
kiválasztásnak, ez milyen e|jáĺás, az teljesen szakmai kérdés, eztnem nekik kell eldönteni, mert
más a beszerzési e|jźrás, hogyha _ csak példaként említi, nem ennyi lesz _ pI. 670 millió forintba
fog kerĹilni a tanulmźny, vagy ha 22 ezer forintba. Meg kell nézni a piacon, hogy eddig
mennyiért vźilaltźů<, ismeľi egy-két megyei jogú varos ilyen jellegrĺ kĺiltségeit, itt bőven 10 millió
forint felett költöttek stratégia-alkotásra. Ennél szeretné, ha olcsóbban fudnfü megoldani. Ne
vesszenek el a kiírás részleteiben. Döntsék el, hogy mit szeretnének benne |átní, utźna
egyeztessenek a Hivatallal - akź!Í Elnök asszony' akár ő -, és a februari időpont ę|őtt en.
bizottsági ülésen ismertessék, vagy akáľ képviselő-testiileti ülésen, hiszen ehhez előbb hozzáke||
rendelni a forrást. Ha feltételesľe írnák ki, akkor szintén dönteni ke|I, ezt nem taľtaná
szerencsésnek. Annak lenne éľtelme, ha már foľrásokkal együtt tudnanak gazđźůkođn1 ennek
lenne értelme. Ne vesszenek el a hataľidőkben, hanem februĺíľ L-ig a|apozzźk.meg a folyamatot,
ezutánnézzékmeg,hogymilyenmódon|ehętręa|ízá|ĺĺ.

dľ. Ferencz oľsolya
Kénýelenek elveszni a hatĺĺridőkben, meľt nekik kell megszabniuk, hogy a Hivataltól mit
kéľnek.Szavazásrabocsátjaaza|ábbihatározati javaslatot:

A Smaľt City Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy felkéri a Jőzsefváĺosi onkoľmźnyzatot a
Lechner Tudásközponttal töľténő együttműkĺidési megállapodás megkcitésérc2017.január 31-i
hataridővel.

Felelős: elntjk
Hatĺĺľidő: f017 .januáľ 31.

dr. Feľencz Oľsolya
Megállapítja, hogy a Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodźssa| az alábbi határozatot elfogadta:

2/2017. (I.09.) sz. SCIB hatáľozat (5 igen" 0 nem szavazattal' 0 taľtózkodás mellett)



A Smart City Ideiglenes Bizottság úgy dont, hogy felkéľi a Jőzsefvárosi onkormányzatot a

Lechner Tudásközponttal történo együttműködési megállapodás megkötésére 2017. januáľ 31-i
határidővel.

Felelős: elnök
Hatar.idő: 2017 .jarruáľ 3 1.

dr. Feľencz Orsolya
Szóban előteľjeszti, hogy az á|ta|uk, részben most, részben egy héten belül írásban meghatáĺozott
taľtalommal kérjék fel a Józsefuarosi onkormanyzatot, illetve a Rév8 Zrt.-t, hogy a Smart City
stratégia megírására vonatkozó páLyźzatí kiíľást szovegezze meg. Ennek elfogadására február
elején, a kovetkező ülésiikön soľt keríthetnek, így február 15-i hatáľidővel megtörténhet a kiíľás.
Megadj a a szőt Aljegyző asszonynak.

dľ. Kovács Gabľiella
Szempontokĺa lenne szfüség.

dľ. Feľencz orsolya
Ezek elküldésére egy hét határiđőt adna a Bizottság tagjainak, hogy ĺisszeállíthassák. Ezt a

szempontrendszert egyeztetru fogja a Hivatallal a j<ivő hét folyamán.

dľ. Kovács Gabriella
Javasolja, hogy a Lechner Tudásközponttal is egyeztessék a szempontokat.

dľ. Ferencz Oľsolya
igy van' és az egyeztetések után jövő héten lesz biľtokában a Hivatal azoknak az
információknak, amelyek a\apjźln a páIyázati kiírás tervezetét el tudjĺík készíteni. Szavazźsra
bocsátj a az alábbi hatźn ozatí javaslatot :

A Smaľt City Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy felkéri a Jőzsefvźrosi Polgĺáľmesteri Hivatalt,
illetve a Rév8 Zrt.-t, hogy a Bizottság által meghatározott taľtalommal készítse el a Smaľt City
stratégiamegíráséravonatkozópá|yźnatikiírásteruezetét.

Felelős: elnök
Határiđő: A Smaľt City ldeiglenęs Bizottság következő,2)I7. fębruaľ 6-i iilése

dľ. Ferencz Orsolya
Megállapítja, hogy aBizottság 5 igen, 0 nem, 0 taĺtőzkodássaI az a|ábbihattrozatot elfogadta:

3/2017. (I.09.) sz. SCIB hatáľozat (5 igen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Smaľt City Iđeiglenes Bizottság úgy dcint, hogy felkéri a Jőzsefvźtrosi Polgáľmesteri Hivatalt,
illetve a Rév8 Zťt.-t, hogy a Bizottság által meghatáĺozott tartalommal készítse el a Smaľt City
stratégiamegíttsáĺavonatkozópá|yazatikiírástervezetét.

Felelős: elnök
Hatariďo: A Smart City ldeiglenes Bizottság ktivetkęző,2}I7. februaľ 6-i ülése



dr. Feľencz oľsolya
Erről még nem kell szavazniuk, mert koľai lenne, de tidvözlendőnek tartaná, ha háľom hónapos
határidőt adnának meg a kiírásban a stratégia elkészítéséľe' mert így anyarikozigazgatási szünet
előtt a Képviselő-testiilet elé tudna keľülni az aÍIyagjúniusban. A döntés nyilván költségvetési
módosítást is fog igényelni, foľrást kell rendelni a megvalósíthatósághoz. Felkéri ifi. Erdősi
Sándoľt, a Rév8 Zrt. munkataľsát, hogy pár szőbaĺĺ mondja el, hogy az Orczy Program esetleges
Smart City vetĹileteiben töľtént-e előrelépés az elmúlt két hónapban, a legutóbbi egyeztetés óta'
van-e ezze| kapcsolatban valamilyen teendőjtik.

ifi. Erdősi Sándoľ
Jelen pillanatban nem történt semmilyen előrelépés olyan tekintetben, alni aBizottságot érintené.

dľ. tr'erencz orsolya
Ez azért fontos kérdés, mert az orczy Program ütemezését, és a Smart City koncepciót
cisszhangba kell hozni. A progľamnak vannak okos viĺľos vrbanizźrciős fejlesztési vonatkozásai,
és jó lenne, ha nem csúsznának ki egyik oldďon ahatáridőből, míg másik oldalon elkészítik a
koncepciót. Varható-e, hogy az elkĺjvetkezenďő 4-5 hónapon belül valamilyen orczy Negyed
ütemezési hataľidőbe iitktiznének?

ifj. Eľdősi Sándor
Tudomása szerint nincs ilyen határidő. Az Otczy Negyed Program tervezetének leadási-
véglegesítési hatĺíridej e az januér vége, ebben nem lát ütközést, tekintettel arra, hogy a
Programban jelenleg nincs olyan, ami konkĺétan támaszkodna a Smart City koncepcióra, de
Yezéngazgató ur majd elmondja.

dr. Feľencz oľsolya
Megadja aszőt Annus Viktornak.

Annus Viktoľ
Ahogy kollégája elmondta, ĺĺ sem lát benne elcsúszást. Az orczy Negyeddel kapcsolatban eddig
egy európai uniós támogatási kérelem keľiilt benyrijtásra, erről döntés még nem töľtént, ennek
jövőbeni folyamatait még nem látjfü. Az onkormányzat, és a Rév8 Zrt. isvizsgá|ja,hogy ezeĺ
kívül még milyen lehetőségek vannak. Ez is egy olyan lehetőség a stľatégia kidolgozása során,
ahol erre a terĹiletre is külĺjn lehet fokuszźiri, úgy gondolja, hogy ezek a szá|ak majd ĺissze
fognak érni. Természetesen ezękęt figyelembe veszik, nem lát olyat, ami ne az osszetartást
eredményezné avégén, tehát időben vannak.

dr. Ferencz Orsolya
Ez mindenképpen megnyugtató. Szeretné je|ezni a Rév8 Zrt. felé, hogy a koncepciójuk
véglegesítve, a Képviselő-testülęt általelfogadva varhatóan júniusban lesz meg. Nyilvan lesz egy
olyaĺr fejezete' ani az urbanisztikai fejlesztésekkel külcjn foglalkozik, hiszen a koncepció-
vźylatban ez tételesen, külcin szerepel. Kéľi, hogy az Orczy Progľam ütemezése kapcsźn ezt a
hatźriđőt minden hatáĺidőnél vegyék figyelembe, meľt még bejöhetnek elképzelések. A
következő SCIB ülés várható időpontja 2017 . februĺĺr 6., 14.00 óra. Továbbí kérdés, hozzźsző|ás
hiányában a Bizottság iilését 14 őra 4ó perckor bezźnja.

5r" &*na o"ł4
dľ. Feľencz oľsolva

K. m. f.

az ldeígIenes Bizottság elnöke



A jegyzókonyv az Mötv-ben foglalt ľendelkezéseknek megfelel, és a Smaľt City Ideiglenes
B izottság 20 17 . j anuár 9-ei tilésén elhangzottakat hitele sen tanúsítj a.

A j egyzőkönyvet készítette :

r)n ^(ł/ď- ,-
palŕa ooľa
Szervezési és Képviselői Iroda ngyintézője

Bodnáľ Gabľięlla
Szervezési és Képviselői I
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Szavazás eredménye

#: 2652 Száma: 17.o1.oglllllNoT
|dĄe:2o17 január 09 í4:05
Típusa: Nyí|t
Határozat#1; Elfogadva
Egyszerű

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 5 100.00 83.33
Nem 0 0.00 0.00
Tańózkodik 0 0.00 0.00

5 íoo.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 1 16.67

Megjegyzés:

Név
dr. Ferencz Orsolya
Jakabfy Tamás
Komássy Akos
Simon György
Vörös Tamás
Ba|ogh |stván

Voks Frakció
lgen 0
lgen
ĺgen
lgen
lgen

TávoI



Szavazás eredménye

#: 2653 Száma: 17.o1.o9ĺlloĺNoÍ
|deje: 2017 január 09 14:38
Típusa: Nyí|t
Határozat#Z; Elfogadva
Egyszerű

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 5 100.00 83.33
Nem 0 0.00 0.00
Tartizkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 í00.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Távol 1 16'67

Megjegyzés:

Név
dr. Ferencz Orsolya
Jakabfy Tamás
Komássy Akos
Simon György
Vorös Tamás
Ba|ogh István

Voks Frakció
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI

:



Szavazás eredménye

#: 2654 Száma: 17.01.09lololA/oT
|deje: 2017 január 09 14:40
Típusa: Nyílt
Határozat#3i Elfogadva
Egyszerű

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 5 100.00 83.33
Nem 0 0.00 0.00
Tańózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 ĺ00.00 83.33
Nem szavazott 0 0,00
Távo| 1 16'67

Megjegyzés:

Név
dr. Ferencz Orsolya
Jakabfy Tamás
Komássy Akos
Simon Gyorgy
Vorös Tamás
Ba|ogh lstván

Voks Frakció
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI

:




