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dr. Ferencz oľsolya
Tisztelettel k<iszönti a megjelenteket. A Smaľt City Ideiglenes Bizottság 20|7. évi 2. ľenđes
iilését megnyitja. V<jrĺĺs Tamás Képviselő ilr jelezte távolmaradását.Megá||apítja, hogy 4 fő van
jelen, így aBizottsźryhatátozatképes. Szavazásrabocsátja az a|ábbi napirendet:

Napiľend:

l. Áttekintés a Smart City pľogramok megvalĺĺsulása kapcsán tiĺľtént eseményekről
Előterjesztő: dr. Ferencz orsoĺya - a Smart City Ideigĺenes Bizottság elnôke
(szób eli előterj e s ztés)

2. Egyebek

dr. Ferencz Oľsolya
Megállapítja, hogy aBizottsźry 4 igen,O nem, 0 tartőzkođássa| az alábbi napirendet elfogadta:

I



8/2017. (IV.03.) sz. SCIB határozat (4 ieen. 0 nem szavazattal' 0 taľtózkodás mellett)

A Smart City Ideiglenes Bizottságaz a|ábbi napiľendet fogadja el:

Napiľend:

1. Áttekintés a Smart City programok megvalósulása kapcsán ttirtént eseményekről
Eĺőteľjesztő: dr' Ferencz orsolya - a Smart Ciý Ideiglenes Bizottság elnoke
(szób eĺi eĺőterj esztés)

2. Egyebek

Napirend 1. pontja: Áttekintés a Smaľt City pľogramok megvalósulása kapcsán tiirtént
eseményekľől
Előterjesztő: dr. Ferencz orsolya - a Smart City ldeiglenes Bizottság elnoke
(szób eli el őterj eszté s)

dr. Ferencz Oľsolya
Felkéri dr. Kovács Gabľiella A|jegyzo asszonyt, hogy tájékoztassa a Bizottsźryot a Smaľt City
S traté gia p áIy tzati kiírásával kapcsolatban me gtett eddi gi lépésekľő l.

dr. Kovács Gabriella
A fedezet biĺosítása jelenleg folyamatban van. Aprilis 13-án lesz a Képviselő-testület ülése, a
pénzsnaradvanyľól ekkor döntenek. Az e|okészítő anyagban természetesen szerepel a stratégia
pátyázati kiirásźhoz szfüséges fędezet biztosítźsára a megfelelő cisszeg, ez |4 millió foľint. A
Képviselő-testület döntését k<jvetően kerülhęt soľ a VPB részérol a pá|yázati kiirásról való
dcĺntésľe. Ezuttn haladhat tovább a munka, ho gy azt a Bizottság terv ezi.

dr. Ferencz Oľsolya
Van-e kérdés, hozzásző|źts? Megadj a a szőt Jakabff Tamásnak.

Jakabfy Tamás
Varhatóan mikoľ tud rea|izáIódni a páIyázati kiírás? A nyaĺi szünet miatt feltételezi, hogy ebből
csak őszre lesz valami' Úgy gondolja, hogy a beszeruésí eljrírás két héttel a képviselő-testtileti
ülés után elindulhat. Ennek aszak'rnai előkészítése hol tart?

dr. Ferencz Oľsolya
Megađja a szőt Annus Viktoľnak.

Annus Viktoľ
Szakmai előkészítésként a legutóbbi ülésen véleményezte a Bízottsźłg a bęszerzési eljarás
felhívását, dokumentációját, amelyet ennek megfelelően véglegesítettek. Amennyiben
rendelkezésre áll afedezet,utźna nem lesz akadá|ya annak, hogy az eljaľást ennęk megfelelően
megkezdjék. A szokásos beszerzési eljarás megközelítőleg 30 nap alatt szokott lefutni.

Hiáĺypót|ás, stb. módosíthatj a eń. az időintervallumot. Ezutźn aBízottság fog döntést hozní az
eľedmény megáI\apításáľól. A tervezetben is szerepelt, hogy 5 és fel hónap áI| a Íervezo

rendelkezésére a stľatégia megalkotásźra. Az egyeztetési ftĺzísokat is''végig kell vennie, a 4
konzultációt' illetve a dokumentáciő e|oá||ítása is időt vesz igénybe. o is úgy számolja' hogy
őszre készül el.



dr. Ferencz Orsolya
A kiírás műszaki tartalmán vá|toztatás nem történt' erľől a vendégek kedvéért kéri, hogy
Yezérigazgató úr mondjon pár szőt.

Annus Viktor
Egyľészt végigvennék azokat ahazai, illetve nemzetkozi példákat, amelyek már megvalósultak,
vagy előkészítési fźzísbaĺ varmak. Négy alkalmat íľtak elő a tervezónek, ahol különbtlző
konzultációkat kell lefolytatnia szakmai partnerekkel, illetve az onkormtnyzat szereplőivel. Az
onkormányzat míikodését kell felmérni' és a lehetőségeket megkeresni. Két irány keľült
meghatarozásra, egyrészt a gyoľS beavatkozási lehetőségek megfoga\mazása, másrészt pedig a
stratégia túlmutatna a koncepcionális szinten, tehttt' a kĺjvętkező 5-10 éves fejlesztési irányokat is
meg tudná hattĺrozni. Ez majd eredménnyel tud szolgálni a 20f0.tő| kezdóđo EU-s támogatási
ciklusokĺa vonatkozóan is, hogy milyen páIyázatí forrásokat lehet kiaknázĺi, tobbek között
eĺnek alapja is lehet a đokumentáció.

dr. Ferencz oľsolya
A napirend vitáját |ezźnja.

Napirend 2. pontja: Egyebek

dr. Feľencz oľsolya
Szeľetettelköszonti Riĺkosmente onkormányzatźnak képviseletét. Felkéri őket, hogy pźtr szőbart
ismęrtessék, hogy náluk milyen munka, milyen tervek körvonalazódtak, amelyekből Józsefuaľos
tanulhat.

Szigetĺ János
Nem tudja, hogy milyen programľól beszéljen, mert teljesen másfajta a VIII. keľület, illefue a
XVII. keriilet területe. Altalánosságban tud beszélni aľról, hogy náluk hogy mennek a dolgok. A
parkolást illetően ő nagyon nem szeretné bevezetní a ťĺzętos paľkolást, de ha a fejlőđés olyan
mértéket ölt, hogy muszáj |eszbevezetni, akkor reméli, hogy eznem2020-ra fog bekövetkezni.
Nem tudja, hogy mibe fognak tudni becsat|akozni. Ami Józsefuárosban probléma, az nźillk
annyira nem probléma. Például a paľkolás szempontjából nem keLI az összes helyet kihasználni.
A központban biztosan jó lenne, haezt megoldanĺĺk.

dr. Ferencz Oľsolya
Szeretnék felméľni, hogy a tĺjbbi kerĹilet hogy áll. Egyetért azza| a gondolattal, hogy minden
kerĹilet egyedi, ezért is jő az intenziv tapasńalatcsere aľról, hogy egy-egy probléma kezelése
hogyan néz ki mas-más keľületekben. A XVII. kerĹiletben jóval nagyobb a kertviĺľosi rész
kiterjedtsége, más problémák vannak, mint például a zsúfolt parkolási kérdések a belvaľosban.

Szigeti János
Nem tudja, hogy a stľatégia taľta|mazza-e az ę|ektromos töltőállomások kérdését, nem látta a
programot.

dľ. Feľencz orsolya
A straté gia koncepció - v ázlatáb an szerepel az e-mobilitás.



Szigeti János
Gondolja, hogy magának a rendszernek a sztlmitógépes üzemeltetése is szerepel berme. Például a
Mol-nak van ilyen rendszeľe, amely lehetővé teszi, hogy egy gombnyomással lehessen tudni,
hogy hol fog tudni parkolni úgy' hogy feltölthesse az elektromos autóját. Ez mát elvileg
működik. Nem tudja, hogy ezt a rendszertmemyiľe akaľjak beilleszteni a programba.

dľ. Ferencz Orsolya
Józsefvaľosban is ań. szeretnék elérni, hogy az e-mobilitás programba be tudjanak csatlakozni' és
ezt nyilván csak az okos város feliileten kereszttil tehetik meg. A tĺiltőpontok letelepítésének, és
a kapcsolódó alkalmazások kialakításának ehhez illeszkednie kell. A koncepciő-vázlatllk, ami a
kidolgozandó stratégia a|apja,maľ említi az e-mobilitást.Erzékelhető, hogy a jövő kányaezlesz.
A Lechner Tudásközpont képviselőjét kérdezi, hogy volt-e bármi olyan az e|mís|t időszakban,
ami említésre érdemes az országos koncepciókkal kapcsolatban?

Yadász Nóľa
Nem tudja, hogy a múlt ülésen mi hangzott el, de úgy gondolja, hogy arrőI máĺ mindęnki hallott,
hogy januáľ elején hivatalosan kijott az az előteľjesztés, amiben a Lechner Tudásközpont kapta
meg a feladatot, hogy a továbbiakbaÍI aZ okos Város módszertant biztosítsa a városok, illetve
kerĹiletek szźtmára okos Vaľos Stratégiájuk kialakításához. Ennek mentén kezdtek
együttdolgozni Józsefuárossal, illetve Rácalmás teleptiléssel, továbbá a XII. keľületi
onkormanyzatta|. Az okos Vaľos módszertant folyamatosan fejlesztik a visszajelzések a\apján,
errnek egy újabb vá|tozata fog hamarosan elkészülni. Ami még említésre méltó, hogy az 

',okos
város'' deÍiníció hivatalosan is bekeriilt a településfejlesztést és rendezést éľintő jogszabźiyokba,
igy mar egységesen elérhető.

dr. Feľencz oľsolya
Megađja aszőt Jakabfu Tamásnak'

Jakabff Tamás
Ezęĺ a héten a Fővĺĺrosi Kĺizgytĺlés fog tćtrgyalni egy Smart City-s előterjesĺést. Budapest
Fővaros fog csatlakozni egy 5 konzorciumi szereplős, 5 vĺĺľosos progľamhoz. Nem túnik egy
nagy progľamnak' a fedezet néhany 10 millió forint, uniós, Hoľizont 2020-as alapból.
Részleteket nem nagyon kĺjzöltek.

dr. Ferencz Oľsolya
Az e|őterjesztés nincs fent az inteľneten?

Jakabfy Tamás
Igen, fent varl, eń. meg lehet néznĹ

dľ. Ferencz Orsolya
Melyik ĺjt varosról vansző?

Jakabfy Tamás
Kisebb vaľosok is vannak közöttĺik' pontosan nem tudja megmondani, de mindjźlrt megnézi. A
másik, hogy holnap 17 őtátő| 19 őrźig|esz a Budapesti Műszaki Egyetemen egy e|őaďás Smaľt
city témában, két angol városbóljönnek előadók.

dr. Feľencz oľsolya
Van lehetőség ide hallgatóságként eljutni?



Jakabfy Tamás
Ingyenesen lehetett regisztrá|ni' ő ott lesz.

dr. Ferencz Oľsolya
Egy rcivid tźĄékoztatást kér Képviselő úrtól a következő ülésľe.

Jakabff Tamás
AztreméI| hogy konkĺét programokat, technikai' illetve pľojektrészleteket is be fognak mutatni.

dr. Feľencz Orsolya
Megadja aszőt Simon Györgynek.

Simon Gytirgy
A Lechner Tudásközponthoz szeľetne kérdést intézni. Annak idején a tźngya|ásokat Kulcsár
Sándoľral kezdték meg. Kulcsár Sandor tź.ľvozást..val' Deutsch Tamás vezetése alatt létrejĺitt egy
újabb szęrvezet. Ennek a két szervezetnek a munkája mennyire fedi egymást? Smart City
konferenciákon továbbra is Kulcsár Sándor ad elő, ugyanabban a témźlban, mint Lechner
Központos pályafutása idej én.

Vadász Nóľa
Ha jól éľti, akkoľ a Digitális Jólét PrograÍnÍa gondol. Ebben az esetben létľejĺitt egy Smaľt
Cityvel foglalkozó munkacsoport, ahol Kulcsár Sandoľ képviseli a Smaľt City-t. A két szervezet
kĺjzĺitt teľmészetesen van egyĹittműködés. A konkľét feladatokat a gyakorlatban még nem látják,
mert tervben van egy olyan munkacsopoľt létrehozása, ahol minden éľintett szereplő képviselője
egy asztalhoz tud ülni, és áttuĄa beszélni ezeket a feladatokat.Ezjelenleg folyamatban van,
v źrhatő aĺĺ a kĺizelj övőben megalakul.

dr. Feľencz Oľsolya
A kĺjvetkező ülést 20|7. május 8-źn, 14 őrétta hívja össze, a 300-as tfugya|őba. Reméli, hogy
addig megszületik a képviselő-testiileti döntés a stratégia kĺiltségvetési fedezetéről, és kiírásra is
fud kerülni a pá|yazat. További kérdés, hozzásző|ás hianyában az ülést 14 őra 1 9 perckor bezárja.

K. m. f. ,ň
#-c,-^_ L/E \-\

dr. Ferencz Oľsolya
az Ideiglenes Bizottság elnĺĺke

A jegyzőkonyv az Mĺitv-ben foglalt rcnđe|kezéseknek megfelel, és a Smart City Ideiglenes
Bizottság 20|7. ápľilis 3-i ülésén elhangzottakat hitelesen tanúsítja.

A j egyzőkĺinyvet készítette:

Pálka Dóra
Szeľvezési és Képviselői Iroda ngyintézője

Szervezési és Képviselői





Í!ĺat,ĺ8<*ť

Szavazás eredménye

#. 3022 Száma: 17.04.o3ĺoluNor
|deje' 2017 április 03 ,ĺ4:04

Típusa: Nyílt
Határozat#8; Elfogadva
Egyszerű

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 4 100.00 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 4 í00.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 33.33

Megjegyzés:

Név
dr. Ferencz Orsolya
Jakabfy Tamás
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