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AYárosgazdálkodási és Pénzügyi BizottsáýEmberi Erőfoľrás Bizottság javasolja a Képviselő-tes-
ti'iletnek az e|őterjesztés megtárgy a|ásźń'

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés a dtintés tartalmának ľészletes ismertetése

A Képviselő-testület 66/2015' (II.19.) száműhatározatáhan döntött a kerületi digitális stratégia kidol-
gozásárő|, illetve etlhez kapcsolódóan a Digitális Józsefuáros munkacsopot létrehozásáról. A cé| ez

á'|ta| a|apvetően a digiĺális íľástudás terjesztése volt mind a lakosság, mind a helyi vállalkozások vo.
natkozásäban.Ezacél összhangban áll, illetve ńszétképezi azBurőpaiUnió Smart City pľogramjának

is.

Az intelligens városok (Smaľt Cities) kialakításának egyik legfőbb indoka' hogy a világ települési ve-

zetőinek egyre több kihívással kell szembenéznie. Az elöregedő vagy hiányos infrastľuktura, sokszor

stagnáló vagy csökkenő adóbevételek és a népességszäm vá|tozásai olyan akadályok, amelyek az ön-

kormányzatoknak a lakosságuk jő|ététcé|ző tevékenységeit, lehetőségeit korlátozzák. A megoldás töb-
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bek között olyan modern technológiák alkalmazásában rejlik, amelynek segítségével a gazdaságibe-

ruházások esetén a köľnyezeti fenntaľthatóság és a jobb eredmények mellett, jobb életminoséget lehet

biĺosítani'

A XxI' századbanahhoz, hogy a városok éIhetőbbé, emberközpontúbbá és gazdaságilag is sikeresebbé

válhassanak, a rendelkezésre álló források mellett szĹikség van azinformációs és kommunikációs tech-

nológiák által nyújtott új lehetőségekkia|názására is. Az új technológiák lehetővé teszik többek között

a váľosok hatékonyabb irányitását, műktidését (Smart Goveľnance), a városlakók tudásának bővítését,

életminőségének javítását (Smarľ Peop|e, Smart I,iving), a kornyezeti fenntarthatĺiság elősegítését

(Smart Environment, Smart Mobility) és a gazdaság fejlesztését (Smart Economy) is. Az intelligens

vźros az okos technológiákat űgy hasznźůja, hogy a város infrastrukturális rendszerei és szolgáltatásai

sokkal jobban kapcsolódnak egymáshoz, ezá|ta| hatékonyabbá válnak. A városok kitorési pontja lehet

például az Infokommunikációs Technológia kia|łaźnása, amely nemcsak a városok működésének ha-

tékonyabbá tételében segíthet, hanem a lakók életkciľtilményeinek javításában, a városi identitás eľő-

sítésében is.

Józsefuáros kiemelt cé|ja az intelligens, élhető és fenntartható mÍĺkodés. Az intelligens várossá válás-

hoz szükséges lehetőségekkiak'rlázására, megvalósításrára javasolt egy 3 fős munkacsoport fe|źń|itása,

hattlrozat|an időre, amely a továbbiakban e||źija a Digitális Munkacsoport feladatkörét is. A munka-

csopoľt fe|adata lenne különösen:

o Józsefuáros jelenlegi helyzeténekvizsgźúataaznte||igens váľosok szemszögéből.

A felmertilő pźńyázati, eryüttmíĺködési, fejlődési lehetőségek felkutatása, megvizsgálása és

megvitatása az intelligens várossá fejlődés érdekében.

Javaslatok megfogalmazása a kerület vezetosége és a Képviselő-testi.ilet számtlra.

A Digitális Munkacsoport feladatainak ellátása.

II. A beteľjesztés indoka

A kerület Smart City-vé vá|ása a kerület és azitt élők közös érdeke. Fontos' hogy a Képviselő-testĺ.ilet

azigyetkiemelt prioľitáskéntkezelje, amely érdekében felkéri a Polgármesteľ urat munkacsoport fel-

źú|itására.

III. Döntés céIja, pénzügyi hatása

A dontés célja: Józsefuárosban _ azinte||igens váľossá válás érdekében _ sziikséges egy keľületi mun-

kacsop ort fe lál lítás a határ ozat|an idór e.

A döntésnek pénzügyi hatása van, tekintve, hogy a Munkacsopoľt tagjai 150 e Ftifőihő dijazásbarl

részesülnek, amely 2016. évre (februáľ hónaptól kezdve) 5,594,0 e Ft fedezetet igényel, ezt követően

pedig évente 6.772,8 e Ft-ot. A feladat önként vállalt feladatnak minősül, igy af0l6-os költségvetés

tervezetében a sztikséges fedezeta 11101 címen tervezésre keľtil, míg f}|7-tolr előzetes kötelezettség-

vti|a|ás szükséges az önkoľmányzati sajźtt bevételek terhére.

fV. Jogszabályi kiirnyezet

A Magyarorszäg he|yi önkormányzatairő| szó|ő f0|1. évi CLxxXx. tdrvény (a továbbiakban:

Mötv.) 41' $ (3) bekezdése a|apján,,onkoľmányzati döntést a képviselő-testtilet, a helyi népszavazás,

a képviselő-testtilet felhata|mazása a|apján a képvise|ő-testület bizottsága, a részönkormźtnyzattestu-

lete, a tĺáľsulása, a polgármester, továbbá' a jegyző hozhat.,,
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Tekintettel az Motv. 4l ' s (4) bekezdésben foglaltaka, a Képviselő-testület a Smaľt Ciý munkacso-

port létrehozása vonatkozásában, a polgármester. a Képviselőtestĺilet és Szervei Szervezeti és Mű-
kodési Szabtiyzatáľól szóló 3612014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 8. mellékletének 18.4. pontjá-

ban biĺosított - źńruházott hatáskörét visszavonia.

A fentieknek megfelelően kérem ahatározati javaslat elfogadását.

H,łľÁnozłTI JAvAsLAT

A Képviselő-testiilet úgy điint, hogy

l. |étrehozza a Smaľt City munkacsoportot.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I6' február 04.

f . a Smaľt City Munkacsoport tagjainak

képviselőket jelöli ki.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. február 04,

3. a) a Munkacsoport ahatttrozat2' pontjźĺbanmeghatźrozotttagai havonta bruttó 150 e Fťfó
díj azásb an ré s zesülnek

b) 2017 ' évtől határozatlan időre önkéntvál|a|t feladatként a Munkacsoport tagjainak dijazá-
siíra évenként 6.712,8 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal az Önkormányzat sajáÍ
bevételeinek terhére.

Felelős: polgármester
Hatźtridó: f0I6. február 04.

4. felkéri a polgármestert, hogy ahatározatban foglaltakatf017. évtő| atfugyévi költségvetés
készítésénél vegye fi ryelembe.

Felelős: polgáľmester
Határidő : a 20 17 -től a tár gy év i költsé gvetések készítése

5. a Munkacsoport feladata ktilönösen:

a) Józsefváros jelenlegi helyzetének vizsgä|ataaz intelligens városok szemszögéből.
b) A felmerülő pá'|yázati, egyĺittmĺĺködési, fejlődési lehetőségek felkutatása, megvizsgźúása

és megvitattsa az intelligens váľossá fejlődés érdekében.

c) Javaslatok megfogalmazása akerület vezetősége és a Képviselő-testtilet számźra'
d) A Digitális Munkacsoport feladatai nak e||átása.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. február 04.
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6. felkéri a polgármestert, hogy készítse elo a Munkacsopoľt tagjaival kötendő megbízási szer-
ződéseket a következő főbb tartalmi elemek figyelembevételével és felhatalmazza a polgár-
mestert a szerződések a|áirására:
a) a szerződés tźtrgya ahatározat 5 . pontjában említett feladatok.
b) megbizási díj: a határozat3. a) pontja szerinti összeg
c) a szerzódés időtaľtama: határozat|an.
d) a szerződés kezdo időpontja: 2016. februźtr 04' napja.
e) amegbízási díj kifizetése: havonta, tźlrgyhőt követó hó 15. napja.

Felęlős: polgá'rmester

Határidő: megbízási szerződés megkötése 2016. febľuríľ 8.

A,hatáłrozat végľehajtásátvégző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Pénzügyi Ügyosztály, Személy.
ügyi Iľoda,

Budapest, 2016. január 25'
lĺ'/Ĺk)

Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
po|gármester f,,

nevében és megbízásából .
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dr. Mészár Eľika /
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