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1. Előzmények

A Józsefuaľosi onkotmźnyzat a Képviselő-testtilet 12012010. (IV. 21.) sztlmís' hatźlrozata

alapján20|O. április 30-an kötött támogatási szeruőďést Pľo Régió Nonprof,rt Kft-vel, mint

Kĺjzreműkö,dő Szeľvezette| az Eurőpa Belvarosa Pľogľam megvalósítźĺsélra. A páIyźnati

anyagban cinkormányzativá||alétsként szerepe|t az Öľökségvédelem projektelemen belül olyan

infoľmációs pontok (info-spot) kialakítása, aholbluetooth technológia segítségével adatátvitel

valósulhat meg a könéręntartózkodó mobil telefonnal ľendelkező személy irtnyába. ĺgy u

felhasználók szźlmźra lehetővé válik a Palotanegyed események, kulturiílis-tcjrténelmi

j elentő sé gtĺ taľtalmak, tuľista ritvonalak letöltése me gismeľése.
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Előteľjesztő: Csete Zo\tánmb. cégvezető lPtév8 Zrt.

A képviselő-testiileti iilés időpontj a: f0|2. ápľilis 1 9. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat azÜlxőpaBelvaľosa Program lTtmogatétsi Szeľződés módosítása műszaki

taftalóm vźitozźs miatt csatlakozás Turisztikai és Kulturális GPS-hez, bluetooth

technolósia kiváltása

A napirenđet nyílt iilésen kell taľgyalni, a dĺĺntés elfogadásához egyszeru szavazattöbbség

sziikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X

Humánszolgáttatási Bizottság véIeméĺyezi tr

Hatźr o zatí j av asIat a bizottsźlg sztmlár a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testi'iletnek az előterjesztés

mestáľsvalását.



2. oriikségvédelemprojektelemműszakitartalmánakváltozása

A Józsefuaľosi onkormźnyzat}}|f évbenbevezeti a Magyaľ Nemzeti Digitális Aĺchívum és

Filmintézet (MaNDA) áIta| fémje|zett Turisztikai és Kulturális GPS alka|mazását. A
Turisztikai és Kulturális GPS célja hogy kézi kommunikációs eszközök segítségével lehessen

tájékozódni az adott helyhez kapcsolóđó inÍbrmációkľól, kulturális értékekĺől,

útvonaltervekľől és egyéb, a helyhez köthető képekről, videólaól. A felálló rendszeľ

tökéletesen alkalmas azElxőpa Belvarosa Program páIyźnataban megfoga|mazott, eľedetileg

Bluetooth technoló gian alapuló, proj ektelem me gvalósít ásár a.

A Kulturális GPS a|ka\mazása során maga az adatáíĺitel GPS a\apű ingyenes ađatáBlitel, így

nem kell Bluetooth adókat kiépíteni és iizemeltebri. Nem lenne költséghatékony és nehezen

kommuniká|hatő két párhuzamosan miíkĺjdő, hasonló szolgáltatás. A Bluetooth adók

tizemeltetést és kaľbantartźst igényelnek, így fenntaľtásuk folyamatos plusz költséget jelent,

és két külön feliileten kellene frissíteni az azorLos taľtalmakat.

Az eredeti pźůyázatbarl szereplő Bluetooth mobiltechnológia turisztikai célú hasznáIata a

vaľakozásokkal ellentétben nem vált igazźn elterjeđtté: lĺźha alkalmas elvileg sok telefon

Bluetooth kapcsolatra, magas fogyasztása és adatbinonsági veszélyei miatt a felhasználók

ĺagy része nem kapcsolja be ezt a funkciót (alapértelmezetten is ki van kapcsolva).

Az ',okostelefonok'' 
(elsősorban az iPhone és az Android platform) ĺáltalánossá válása

lehetővé teszi a techno 1ó gi a kiv źitźsát.

3. Támogatźlsi Szerződés módosítása

Amerrnyiben a Tisztelt Testiilet tźmogatja,hogy az eredetileg Bluetooth technológirín alapuló

rendszer a fent részletezeĹt Turisztikai és Kultuľális GPS alka|mazásával kiváltásľa kerĹiljön,

úgy szükséges a Pro Régió Kft. felé Támogatási Szerződés móđosítását kezdeményezni.

A műszaki taľtalom módosítás tobbletkĺjltséggel nem jaľ. Mivel a Bluetooth technológia

alka|mazásáva| jarő adóállomások kiépítéséľe nem lesz sziikség, így vaľhatóan a pľojekt

ĺlsszkĺlltsége a program zźrásakot csökkenni fog.

A Képviselő-testĹilet dtjntése a helyi önkormanyzatokő| szóló 1990. évi LXV. töľvény 2. $

(2),va|arint 8. $ (1) bekezdésébenfoglaltakon alapul.

Kéľe m az a|á.}.bi határ ozati j avas lat elfo gad ás át.
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A Képviselő.testiilet úgy dtĺnt' hog5'r

1. az Európa Belvaľosa Progĺam oľökségvédelem projektelem miiszaki tartalmat

módosítani kívĺĺnja, miszerint apá|yázatban elfogadott bluetooth technológirán alapuló

információs pontok kialakítása helyett az onkoľmźnyzat a most kiépülő Turisztikai és

Kulturális GPS alkalmazásźwa| valósítja meg a projektelemben vállalt kdtelezettségeit.

Felelős: Polgármester

Hatáľidő: 2012. április l 9.

felkéľi a Rév8 Zrt-t ahatźltozat 1. pontja szerinti műszaki taľtalom módosításĺíhoz

szfüséges Támogatási Szerzóđésmódosítás iranti kérelem tĺsszeál|itásźna és a Pľo

Régió Kft. felé töľténő benyújtásaľa'

Feleiős: Rév8 Zrt. mb cégvezetője

Hatźndő: f0I2, április 3 0.

3. felhata|mazza a po|gétmesteľt a 2. pont szerinti támogatási szeľződésmódosítás iránti

kérelem és mellékleteinek a|źirására.

Felelős: polgĺĺrmesteľ

Hatĺíridő: 2012. ápľilis 30.

4. amennyiben a Pro Régió Kft. elfogadja a 2. pont szerinti támogatási

szerzóđésmódosítás iránti kéľelmet, felhata|mazza a polgármestert a Pľo Régió Kft.
által elfogadott Támogatźsi Szerződésmódosítás és mellékleteinek a|áfuására.

Felelős: polgáľmester

Hatĺíľidő: a Támogatźsi Szerzőďésmódosítás Pro Régió Kft. áLtaI t1rtéĺő elfogadását

követően.

A dtintés végľehajtásáłtvégző szewezeti egység: Ptév8 Zrt.,PéĺaigyiÜgyosztály

Budapest, 2012. április 5.
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