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Dr. Feľencz orsolya
Tisztelettel ktiszönti a megielenteket. A Smaľt City Ideiglenes Bizottság 2017. évi 4. rendkívüli
ülését megnyitja a kerületi WiFi fejlesztések taĺgykörében. Szavazásľa bocsátja az a|ábbi
napirendet.

Napĺľend:

1. Kerĺiletĺ wiFi fejlesztések
Előterjesztő: dr. Ferencz orsolya - a Smart City Ideiglenes Bizottság elnöke
(s zób eli előterj eszté s)

2. Egyebek

Dr. Feľencz Oľsolya
Megállapítja, hogy a Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a napiľendet elfogadta.

1212017. (VI.12.) sz. SCIB határozat (5 ĺeen. 0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Smaľt City Ideiglenes Bizottság az a|ábbi napirendet fogadja el:



Napirend:

1. Keriileti WiFi fejlesztések
Előterjesztő: Dr, Ferencz orsoĺya - a Smart City Ideiglenes Bizottság elnöke
(s zó b eli előterj e sztés)

2. Egyebek

Napiľend 1. pontja: Kerületĺ WiFi fejtesztések
Előterjesztő: Dr. Ferencz orsolya- a Smart City Ideiglenes Bizottság elnoke
(szóbeli előterj esztés)

Dr. Ferencz oľsolya
Jakabfu Tamás Képviselő úr távolmaľadását bejelentette. Köszönti Dudás Istvánné Képviselő
asszoný új tagként. A keriileti WiFi fejlesztéssel kapcsolatos előterjesztésben illetékes személy
még nem érkezęttmeg, ezért javasolja, hogy előszor azBgyebek pontot tárgya\ák.

Napiľend 2. pontja: Egyebek

Dľ. Ferencz Oľsolya
Egyrészt szeretné, hogyha az applikáció-fejlesztést lassan elindítanák, amint a ľészletes stratégia
megszületik. Kéri képviselőtársait, hogy minden olyan ötletet, ami megfogalmaződik az elérhető
applikációravonatkozóan, ami az okos pontokon, és az internetes felületen is láthatő |esz, ezekęt
gyujtsék össze. A másik az okos zebrtk'ra tett javaslat, amelynek lehetőségét kéri, hogy
augusztus 31-ig a kerületben |évő zebľźů< tekintetében vizsgáljak meg. A Vajda Péter utcában pl.
két olyan zebravan, az egyik az iskolanál...sőt harom...(Kazbeszólás.) Igen, de van, ahol van
Lźĺnpa, ő a lámpákkal nem ľendelkezők.łę cé|oz. (Kozbeszólós.) Tehát kérése, hogy a kerületben
ta|á|hatő olyan zebtákat, ahol jelentős a forgalom, és nincs lámpa, hogy képviselőtáľsai is
gffitsék össze, és a Hivatal is. Reméli, hogy legalább 5 olyan zebrát tudnak,,okosítani'', amely
érdemi javulást fog jelenteni. Köszönti Kovács Baľbara Yezérigazgató asszonyt. Az Egyebek
napirendi pont tźrgyaIźsát még folýathatj ĺák , ezt egye|őre lezárja.

Napirend 1. pontja: Kerületi WÍFi fejlesztések
Előterjesztő: Dľ. Ferencz orsolya - a Smart City ldeiglenes Bizottsĺźg elnöke
(szób eli előterj es zté s)

Dľ. Ferencz Oľsolya
A napirend táĺgyalását megnyitja. A kerületi WiFi fejlesztésekkel kapcsolatban megkéľi
Yez&igazgató asszoný, hogy röviden tájékoztassa a Bizottságot ennek műszaki tartalmaľól, és

az egyéb fudnivalókat. A kiosztott, anyag megismerésére olvasási sziinetet rendel el.

Szünet'

Kovács Baľbara
A kiosztott aÍ|yag az ajánlattételi felhívást taľtalmazza, ezzel indítottak a beszerzési eljaľást.

Általánosságban azt kell tudni ezeho| az eszkozokľől, hogy vannak kültéri, és beltéri egységek.

A kültéľi egység képezi a vitásabb résń., ezeknek egyrésń. tudniuk kell használni a



mobilhálózatot, illetve mikĺohullámot, továbbá ahol erre lehetőség van, ott kábeles netet, ami
futhat optikai kábelen, vagy báľmin. Ilyen nem igazán található a tereken, ez külön beszerzést
igényel. Egyelőľe az volt a céljuk, hogy ezek az eszkozök legyenek mobilak, legyen tesztelhető,
hogy hogyanhaszná|ják, milyen gyakorisággal, megfelelő-e a kihasznáItsága,van-e rá szükség a
tereiken. Pl. a Mikszáth Kálmán téren biztosan sokan használnák, de ott a venđéglátóipari
egységek megoldják. Beltéren klasszikus netľől van sző WiFi pon1okkal. Az egész ľendszęr
egyben múködik, regisztrźrciőhoz kötott, ez azért fontos, mert van egy nagyon komoly
terľorizmus elleni törvénye Magyarországnak. Az informatikusok azt mondják, hogy még az
akáľ viccnek szźtrú, fenyegeto jellegű üzenetet is kivizsgálják, hogy milyen készĹilékľol küldték,
mennyire kell komolyan venni. Ezért ľegisztrárciőhoz kötött a rendszer, hogy ezá|tal könnyebben
azonosíthatóak legyenek az eszközök, és ilyen esetben a szo|gáItatő áIta| ki lehessen adni
ľendőrségi megkeresésre. Tehát a kül-, és beltéľi egységek együttmfüödő rendszeľt alkotnak,
egy külsős szolgáltató keze|i oket. Leginkább azt a netet használjfü, ami a köľnyéken van - de a
nagy szolgźl|tatőkat figyelembe véve nem lesz UPC-s, vagy THome-os -, hogy minél kevesebb
legyen az átépítési, bontási, és kialakítási káosz.

Dr. Ferencz Orsolya
Megadja a szőt Komássy Akosnak.

Komássy Ákos
Első kéľdése' hogy van-e aján|at? Június 7-én|ejtrt ahatźtriđő, gondolja, hogy aki beĺyÚjtotta, az
határiđőre megtette, és ha jól olvassa, akkoľ métt a bontás is megtörtént. A regisztráciővalaza
nehézség, hogy egy integrált rendszerben gondolkodtak. Hol, 'milyen felületen, milyen
adatkezę|ési kĺjľülmények kĺizött fog megvalósulni a ľegisztráciő? Eĺti, hogy be kell 1'lrtaní a
hatályos jogszabáIyokat, ez magátő| értetődő. Az egyik potenciális megoldás az vo|t' hogy a
Józsefuáľos applikáción, poľtálon keľesztül valósuljon meg a rcgisztráció, ami adott esetben a
kerületiek szźtmźtra egyszeríĺsített, könnyített akár Józsefuaľos Káľtyával, akár lakcímkáľtyával.
Érti, hogy lenyomozhatónak kell lennie annak, hogy ki haszná|ja az íntemetet, de ennek a
keľiileti lakók számźtra a legegyszenĺbb módon kell megvalósulnia. Ki lesz az adatbtnis-kezelő?
Egy évig kezęlnek egy adatbźzist, ezutiín indítanak egy újat, vagy tovább használjak lgyanazt?
Ahźzíorvosi rendelőkben létesítendő pontoknál a 60 felhaszná|őt egyszeÍre elviselhetőnek tartja,
a konénnél viszont ez kevés. A szolgáltatók el fognak kezdeni ,,vissza gangolni'' az ingyen
WiFi-vel, amikor megjelenik a kerületi ingyen WiFi. Pl. a Mikszáth Kálman téren biztosan több
ember haszná|ja a WiFi-t nyaranta, mint 60' A beszerzés éľtékhatar alatti, a kiíľás paraméterei

már nem fognak változni.

Dr. Ferencz oľsolya
Megadja aszőt Vöľös Tamásnak.

Vöľtis Tamás
Ha jól |átja a kiírásban, itt alapvetően egy hardveľ bęszerzéséről van sző, tehát olyan eszközök
biáosításaról, amelyek képesek ezt a technológiát kiszolgálni. Az,hogy a hardver azintemethez
hogyan fér hozzá, az variábilis, nincs szigoruan meghatáĺozva, és ilyen módon nem is
köteleződnek el. Tehát adott esetben ezek az eszközok később kompatibilisek lehetnek egyéb
há|őzatol&a| a końęrületeken' és a rendelőkben? Úgy gondolja, hogy a technikai korlátbót
adódóan 60 kliensnél nem nagyon lehet feljebb menni, az esetęk nagy részében ennek elégnek
kell lennie. Jogosnak tĄa, hogy valaki ingyen nyújt egy szo|gźĺItatźlst, majd ezután adatokat kér
feLhaszná|ői szokásokĺő|, ez bevett dolog, nincs vele pľobléma. Reméli, hogy a 60 inkább kevés
lesz, mint sok' mert ekkor lesz sok ađatuk, amelyből kisztĺrhetik a fe|használói szokásokat, és

látni fogják, hogy a koztéri WiFi szolgźl|tatźs jő-e, vagy sem. A koztéri WiFi szolgźitatźs a



világon mindenhol vitatárgya, az abiztos, hogy valamilyen formában szükség vanrá, ezmamät
alapfelszereltség egy magát komolyan vevo Smaľt Citynél. Ennek módja, funkciói még nem
tiszttnottak, ezek azonosítása még folyamaÍban van, mert egzakt felhasználási modellek
nincsenek. Kéľdése, hogy ezek a hardverek egy későbbi, más típusú rendszerľel kompatibilisek,
integrálhatók lesznek-e?

Dr. Ferencz Oľsolya
Megadja aszőt Simon Gyöľgynek.

Simon Gytiľgy
A kiírás dátuma május 22-e vo\t. Ugy emlékszik, hogy csak a júniusi testületi ülésen dontöttek
arľól, hogy lesz ilyen kiírás, ha így van, akkoľ utólag beszélgetnek egy lefutott ügyľől' A
meglévő Józsefuáros Káttyźthoz mennyiben kapcsolható, illetve fel van-e készülve a rendszer
arra, hogy akttr 3 féle ügyfélkört szolgáljon ki? Egyrészt a józsefváľosiakat' másrészt ingyen,
csökkentett szolgáltatássa| az egyéb vendégeket, továbbá emelt szo|gtl|tatással akár ťlzető
látogatókat, meľt ezek a WiFi rendszerek alkalmasak arra, hogy akár ťĺzeto szolgáltatást is
nyújtsanak. Mi indoko|ta a zźrtkoru, meghívásos pá|yźaatot? Miért pont ezek a vállalkozások
kerültek meghívásra? Mi volt azaféIelem, ami miatt eń,nem lehetett nyíIte|jfuásban kezelni?

Dr. Ferencz Orsolya
Integrált rendszerben gondolkodnak, ami komplex applikációs felületi hozzáférést jelent' Ahogy
ő érti, ez a mostani rendszer egyelőre ezt még nem tudja tartalmazni, meľt maga a felület is
fejlesztés aIatt áII. Egy saját rendszeľľel fognak felállni, hozzáťétési procedurát, algoritmust
nyilvan biztosítanak. Ahogy a komplex, integrált applikációs hozztférés kialakul, műszaki
akadá,Iya nem lehet annak, hogy a meglévő ľendszereket integrálják, akáÍ a bejelentkezési
felületet is. Megadj a a szőt Y ezérigazgató asszonynak.

Kovács Baľbaľa
Ąanlat van, ezeket szívesen elmondja, de úgy gondolja, hogy ez zárt u|ést igényel, mert üzleti
titoknak minősül.

Dr. Feľencz oľsolya
Záft n|ést rendel e|. (Kazbeszólĺźs.) legyző asszony je|eńe, hogy enől szavazni szükséges.
Szavazásrabocsátja javas|atát, mely szerint zźtrtu|ést rendelel. Megállapítja, hogy a Bizottság 5

egybehangzoigenszavazattalaza|ábbihatáĺozatotelfogadta.

13/2017. (VI.12.) sz. SCIB határozat (5 ieen.0 nem szavazattal' 0 taľtózkodás mellett)

A Smaľt City Ideiglenes Bizottság úgy dcint, hogy elfogadja Dr. Ferencz orsolya ügyrendi
jav as|attú a zźrt iilés elrendeléséről.

A napírend túrgyalása zárt tilésenfolytatódott, az elhangzottakat a aźrt iilés jegyzőkönyve
tsrtalmaua.

Kovács Baľbara
Különbcjző háIőzatokhasznáIatźtra jelenleg is képesek, mert az volt a kérésiik, hogy ne csak egy
mobilhálózatot tudjanak hasznźt|ni, hanem legalább kettőt. A 60 klienst maľ ők is jelezték,

mikcjzben zaj|ott a beszetzési eljárás, kérték a szolgá|tatókat, hogy ez minimumszttm legyen.

Mivel már van nyeľtese abeszerzési eljárásnak, aszerzodést 250 kliensre küldték meg, tehát
egyidejrĺleg 250 ember tud egy végponton netezni. Azért fontos, hogy végpontonként, meľt míg



egy ľendelőben nem egy, hanem a falak árnyékolása miatt több végpont lesz lerakva, addig
ktiltéren, bizonyos nagy tereknél, pl. a II. János Pá| pápa térnél minimum kettő végpontot kell
letenni. Mivel ezek mobil eszközök, kcĺnnyen áthelyezhetők, egyszeri 20.000 forintos költségük
van, ezért meg lehet azt tenni nagyobb rendezvény esetén, hogy a Jőzsefvźtros szélén lévő terek
eszkozeit a renđezvény idejére' az em|ített költség ellenében, át lehet helyezni, így nó a
kliensszám, és a lefedettség. A testiileti ülésen nem a kiírásľól döntöttek, hanem a ťedezetrol. A
kiíľás feltételes, ami aztjelenti, hogy amennyiben a feďezęt rendelkezésre áll, akkoľ hiľdetnek
nyeľtest. Eľe azért volt szükség, hogy párhuzamosan elindulhasson, egyrészt, hogy lássák, hogy
az iĺdikatív ajanlatok mennyiĺe felelnek meg a valóságnak, másrészt volt egy határidejük, és
ennek tartása csak így volt lehetséges. A meglévő Józsefuáros Káľtya gyártź.sa kĺirülményes. Ez
nem a WiFi-vel kompatibilis, hanem pl. egy alka|maztĺssal. ok nem Smaľt City-t csinálnak, a
WiFi a Smart City-nek csak egy tésze, eü. ilgy kellene kezelni, mintha külső szolgáltatók
lennének, és ezt a részt elĺiljáróban, kedvcsinálónak odaadják. Egyébként a rendszer bármivel
kompatibilis. olyan cégekkel igyekeztek egyiittműködni, illetve a beszetzésbe meghívni, akik
nem csak kifejezetten WiFi-vel foglalkoznak, hanem a Smaľt Cíty-hez kapcsolódóan mással is,
pl. van aLka|mazźsuk, vagy van okos lámpa progľamjuk stb. Tehát később, ha ez a rendszer lesz
hasznéůva, akkor kompatibilis lesz. Azért nem lett nyilt az eljáľás, meľt óľtékhatźlr a|atti a
beszerzés, eztowényl|eg szabá,|yozott,jelenleg nettó 15 millió foľint abeszerzési értékhatár. A
szerzođés I év hattrozott időľe szól. Amennyiben Józsefuáros szeľetne hosszabbítani, vagy
szeretne más rendszerre, több éves üzemeltetésre szetződni, az a jovőben biztosan nyílt eljárás
lesz.

Dr. Feľencz Oľsolya
Megadja aszőt Vörĺjs Tamásnak.

Vtiriis Tamás
Tęhát a beérkezett ajanlatok a|apjtn az eszkozok a szolgáltató tulajdonát képezik, és eń. ađott
esetben a rendszeren beltil cserélik, nem keriilnek az onkoľmanyzat, vagy a JKN Zrt.
tulajdonába. Maga a kiírás 12 hőĺapra szőI, a|apvetően erľől született testületi dtintés, eľľe
biztosítanak fedęzetet. További kérdése, hogy maguk az eszközok a 4G hźt|őzatokat fogifü
hasznźiru, vagy a UPC, Digi, THomę ľenđszeľét, illetve ezeket vaľíaljak? Ha igen, akkor milyen
aľanyban lesznek eľľe képesek?

Dľ. Feľencz orsolya
Megadja a szőtKomássy Ákosnak.

Komássy Ákos
Lehet, hogy jobb, hogyha nem szól hozzá. Nem kapott váIaszt az adatbźnis folýatólagosságával
kapcsolatos kérdéséľe. Nem gondolta, hogy a semmire sem használható Józsefuiĺľos Kfutya
azonosításra most hirtelen haszná|hatő lesz. Evekke| ezeIott felvetette, hogy chipkźlrtyft kellene
csinálni, annak lenne éľtelme, đe ezt akkor elvetették, most van egy semmiľe nem haszná|hatő
kar:tya. Az app|ikáció fejlesztéséľe is szfüség van, kézenfekvően a Jőzsefvźtros applikáción
kęresztül lehetne a jőzsefváĺosiak ľegisztráciőját megkönnyíteni. Ennél az ideiglenes, áthidaló
megoldásnak elađott, valójában nem tudni, hogy milyen hosszúra szánt beruhźnásnáI még
mindig nem lát arľaszánđékot, hogy eztény|egesen áthidaló megoldás lenne. Éľti, hogy egy évľe
van kiírva, de mégis 5 éwel számolnak. Erti, hogy megvan a jogszabályi hivatkozás arra,hogy
miért esett 500.000 foľinttal 15 millió aIá a beszerzés, đe nem érti, hogy miért volt sztikség
meghívásos zártpáIyázatra, és ennek lefolyatásara mielőtt bĺĺrmifele politikai döntés születhetett
volna, btr ezt utólag letagadják. Véleménye szeľint ez a beszerzés egy jó szándékú csapongás
benyomását kelti, a páIyázőId<al ne foglalkozzanak mert már ĺincs zárt ülés. Továbbľa is kérdezi,



hogy mi \esz az ađatbazis-kezeléssel, és a regisztĺáciőva|? Érti, hogy van, éS kell, meľt
biztonságilag így jobb, de kinek milyen felületén fognak ľegisztľálni a jőzsefvárosi WiFi{
használni akaľók? A pá|yázókkal kapcsolatban nem érti, hogy maradtak ki a legnagyobb
internet-szolgáltatók. A 4dbi-s korsugźlrzás röhejessé fogja tenĺi a szo|gáltatást, amikor a

Kálvária tér túloldal án mttr nem lehet majd használni a WiFi-t, aĺnit az egyik sarkán lehet. Nem
tudja, hogy hogyanvezetjőra ez a kapkodás.

I)ľ. Feľencz Orsolya
Megadja aszőt Simon Györgynek.

Simon Gytiľgy
Az ajánlatok esetében évenként különböző díjakat állapítottak meg _ volt, akinek az elején, volt
akinek a végén volt magasabb -, ezt nem érti, amikoľ eleve benne van, hogy 12 hónapos
időszakĺa sző| a beszetzés. Az is benne van, hogy 12 hőnap utĺín véget ér ez a folyamat. Az
összehasonlítás átlagolásról szólt. Kérése, hogyha ilyesmi töľténik, akkor ne utólag éľtesüljenek
róla, amikor már |ezáru\t a pá|yázat, eú, jć: lett volna május Zf-e e|ott megtargyalni, most máľ
nincs sok éľtelme.

Dr. Ferencz oľsolya
Megadj a a szőt Y ezérigazgató asszonynak.

Kovács Barbaľa
Az eszkoz tulajdonjoga nem a céget fogja illetni, ez megmarad. Úgy szokott múködni, hogy az
eszközök tulajdonjoga átszá|I bizonyos év után. Mivel egy éves, határozott iđeju szerződésben
gondolkodnak, az eszközök a szo|gá|tatónál maradnak. olyan nagy díjat kellett volna ťlzetni az
elején, hogy ezeket egyből megkapjak, ami nem tette volna ľentábilissá a dolgot. Ez egy
beszállási díj, ami azt je|enti, hogyha évekig szÍineteltetik a szolgáltatást' majd ismét elkezdik,
akkor ezt már nem kell ismét kiÍizetni. Ezek nagy cégek, sok év óta működnek, nem gonđolja,
hogy épp most szűnnének meg. Az ęszköz alapvetően tudja haszná|ni a 4G-t, a mikĺohullámot,
illetve a kábeles netet, ań., hogy ezeket milyen módon, melyiket hasznáIja, nem tudja. A
technikai megbeszélések most fognak kĺjvetkezni, szerzőđés még nincs, ezeket abban kęll
szabá|yozni. Az a|ap,hogy az adott sávszélességet, sebességet tudnia kell prođukálni. A nagy
kiilönbség a mobilnet-hasznáLat, és a kültéri rendszer kozolt, hogy előbbi esetben van a közelben
egy adótorony, és adott teriiletre, cellaľa van dedikálva egy bizonyos sebesség. Ha nagyon sokan
lennének _ ttintetés, vagy rendezvény esetén _, akkor ezen osńoznak mindannyian. A kültéri
eszkoz viszont e ftjlott mfüĺldik, nem a lakosság által elérhető sávszélességen, ez benne a jő.
Fontos, hogy a megfelelő mennyiségrĺ végpontot telepítsék a terekľe' illetve hogy ezek mobilisak
legyenek a reĺdezvények alatt. Az appIíkációba nem folyna be|e, ez egy WiFi, és nem maga a

Smart City program. Ugy gondolja, hogy az applikáció képes lesz digitális kĺĺrtyát hasznźllrni, ezt
Elnök asszony sokkaljobban tudja' ezźĺ|ta| a rendszeľ is egyszerűbben haszná|batővá' válik. Az
adatokat azért fontos gyújteni, mert hogyha valami probléma meľül fel, akkor ezeket ki kell
szo|gá|tatni a rendorségnek. A]Tól fognak adatokat kapni, hogy hanyan hasznáLták, melyik
végpontról, mikor a rendszeľt, ezá|taI megismerhetővé válnak a felhasználói szokások.
Józsefuáros szavazássa| dcjntötte el, hogy hová szeľetnék helyezni a végpontokat, de

előfordulhat, hogy 20 lelkes embeľ szavazott, ugyanakkor a valós fe|haszná|źts során nem lesz
ennyire kihasználva az eszkoz. Azt is látni fogják, hogy mobilľól, vagy laptopról hasznźlltźlk a

rendszert. Az adatokaL 2-4 heĹente fogiák ĺnegkapni. Az ađatgazđa a szolgźůtatő, đe a
fe|hasznźiői adatokat ők is megkapjźk, mint szerződő felek. Az 5 évre sző|ő számítást a Smart
City Ideiglenes Bizottság részére készítették, aÍÍa az esetre, hogyha mégsem épülne ki
mindenhol, vagy hogyha ez a rendszer lesz integľálva - meľt integľálható, kompatibilis -, akkor



látszódjon az,hogy azegyik cégnél lehet, hogy az első évre keveset mondjanak, de a következő
években stagnál, és így 5 év alatt tĺjbbľe jön ki, mintha az e|ső évben fizetnének kicsivel tĺibbet,
majd ezután jelentősen csökkenne a đij. Ezért vo|t fontos elkészíteni ęzt az 5 évľől szóló
táb|ázatot. Elsődlegesęn azt vették figyelembe, hogy az e|ső évre mely szolgźitatő adta a
legolcsóbb aján|atot, ezvo|t abirá|ati szempont. Ez az ĺjsszehason|ítás azért készült el, mert pl. a
Vodafone első évľe szóIő ajáĺ|ata nagyon közel volt a többilrez. Indikatív ajárrlatként benne volt
|0-|5o/o, amit ilyenkor le lehet alkudni a végleges cisszegből. Ebben az esetben az e|so évben
nem szerepelt eszközktiltség, mert ezt a havi koltségbe számolják bele, ők licencdíjat fizettetnek
minden évben, így minden év ugyanannyiba, kertil a 2. évto|. Ez a rendszeÍ nem roSSZ' jelenleg
ezthasznźt\ja az Úszó VB a|att az összes vĺÁv szerelvény, illetve a kiépített pontok, te|.lát azt a
típusú eszkozt hasznáIjźk, ami tĺibbfajta net befogadására képes, tĺlbb klienst tud egyszene
kezelni. A szerzőđésnél fontos _ és ebben még lehet finomítani, hogyha a Smaľt City szeretne
beleszólni abba, hogy hogyan netezzenek a Józsefuárosba érkezők ) hogy milyen
sávszélességről állapodnak meg, illetve mennyi idő után kerüljön bontásra a kapcsolat, tehát
vannak ilyen finomságok, amiket még szabá|yozni kell, és amelyek az ajáĺi,ati felhívásban nem
szerepelnek. Azon az á||ásponton van, hogy 60 perc után bontani kell a kapcsolatot, más
vélemények szeľint 30,45 perc után, továbbá az l Mbps-es sávszélesség bőven elég chatelésre,
hírpońálok olvasásáľa, rĺjvidebb youtube-videók megtekintésére, de pl. egy másfél órás film
megtekintéséhez kevés' Egy dedikált felület jön létre, tehát ők határozzák meg, hogy hogyan
nézzen ki, mit kérjen, és mit csináljon. Eń.tryy tudná szemléltetni, hogy pl. amennyiben reptéren
szeretnének ingyen WiFi-t használni, akkoľ felugrik egy ablak, és ott va1y a járatszámot, vagy a
repülőjegy szźtmát, vagy e-mail címet kell megadni, továbbá látszódik, hogy ki támogatja a
rendszert. Aľľa gondoltak, hogy egy klasszikus, ,,Üdvözöryük Józsefuaľos ingyenes WiFi
háIőzatán!,' ablak ugľana fel, a józsefuáľosi címerrel. EZt még ki kell tal'álrti, hogy
kommunikációs szempontból mi a legjobb.

Dľ. Feľencz Orsolya
Megadja a szőt Komássy Akosnak.

Komássy Ákos
A teľjedelem-korlátozásról nem talált infoľmáciőt a pá|yźzati felhívásban. (Közbeszólás.) Erti,
tehát akkoľ lesz egy második Józsefuáľos-felület a viľtuális térben, ahol majd be lehet
regisztrá|ni a józsefuarosi WiFi-re. (Kozbeszólás.) Józsefuarosnak van egy applikáciőja, arri
nincs rendesen fej leszľve.

Dr. Feľencz oľso|ya
Az e|haĺgzottak alapján ő is abban gondolkodik, hogy egy komplex, integrált inteľnetes felületet
fejlesszenek. Nem |átja muszaki akadályát annak, hogy ennek a ľendszemek az elemeit ębbe
integrálni lehessen. Tehát elindul a rcgisztráció a WiFi-haszná|atra, de úgy gondolja, hogy ez
bármikor integrálható a készülő applikációs felülęttel. Erről hivatalos állásfoglalást nem kell
kialakítaniuk, đe képviselőtarsai javaslatára alakíthatnak ilyet. Kĺiszöni Vezérigazgatő asszony
hozzásző|átsait. A továbbiakban k<jzös jó munkálkodást kíván a Jőzsefvárost Smart City-vé tevő
folyamatban, amelynek számos vettilete van. Az, hogy van egy kipróbálandó WiFi ľendszeľ,
mindenképpen előrébb viszi őket. Több kéľdés, hozzászolás nincs. A kĺlvetkező Smart City ülés
időpontja még bizonýalan, július első hete még kéľdéses. A Bizottság iilését 14 őra 52 perckoľ
bezźxja.

K. m. f.

Ęąĺ,ftr<-.-- Đ{Ä-<-\-
dr. Feľencz oľsolya

az Ideiglenes Bizottság elnöke



A jegyzőkönyv az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Smart City Ideiglenes
B izottság 20 1 7 . j únius 1 2 -i iilésén e|hangzottakat hitel esen tanúsítj a.

A iegyzőkönwet készítette:'/'\'
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Pálka Dóra
Szervezési és Képviselői Iroda ügyintézője

Bodnár Gabťiella
Szervezési és Képviselői Iroda
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Szavazás eredménye

#: 3309 Száma: 17'o6'12l0ĺ0lNoT
|deje:2017. június 12. 14.02
Típusa: Nyí|t
Határozat 12; Elfogadva
Egyszerű

Napirend

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 5 í00.00 83.33
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 1 16.67

Megjegyzés:

Név Voks
Dudás |stvánné |gen
dr. Ferencz Orsolya lgen
Komássy Ákos |gen
Simon György |gen
Vöros Tamás |gen
Jakabfy Tamás Távol

Szavazás eredménye

#: 3310 Száma: 17.06'121010lA10T
|dĄe: 2017 jÚnius 12 14:28
Típusa: NyÍ|t

Határozat,|3i E|fogadva
Egyszerri

Zárt iJ|és elrendetése

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 5 100.00 83.33
Nem 0 0.00 0.00
TartTzkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 1 16.67
osszesen 6 í00.00
Megjegyzés:

Frakció

0

Frakció

0

Név
Dudás lstvánné
dr. Ferencz Orsolya
Komássy Akos
Simon Gyorgy
VorÖs Tamás
Jakabfy Tamás

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI




