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Tĺsztelt Képvĺselő.testůilet!

I. Tényál|ás és a döntés a dłintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Képviselő-testiilet a6612015. (II.19.) szźtmtĺhatźrozatźtban dĺint<itt a kertileti digitĺílis stra-
tégia kidolgozasaĺő| és ehhez kapcsolódóan a Digitĺílis Józsefuáľos munkacsoport|étĺehozőr
saľól. A cél ez által- alapvetően a digitalis írĺástudás teľjesztése volt mind a lakosság, mind a
helyi vállalkozások vonatkoziásźtban.Ez a cél összhangban áll, illetve részétképezi azEwő.
pai Unió Smaľt City progĺamjĺĺnak is.
Eztkiĺvetóen a Képviselő.testtĺleta24/2016. (II.04.) sziímú hatźttozatźtban|étrehoztaa Smaľt
City Munkacsoportot (a továbbiakban: Munkacsoport) és kijeltilte annak tagiďt.

Józsefuaľos kiemelt cé|jaaz intelligens, élhętő és fenntaľtható működés. Az intelligens vá-
rossá vá|áshoz szĹikséges lehetőségek kla|raazásaru' megvďósítasara javasolt egy munka-
csoport feleů|ítasa,hatfuozat|an időre, amely a továbbiakban ellátja a Digitális munkacsopoľt
feladatköľét is. A Munkacsoport feladata kiilö'nösen:
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Budapest Józsefuáľosi onkormá nyzat
lő.testiilete számára

Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ, dľ. Feľencz Orcolya

A képviselő-testiileti ülés időpontja:2016. december l. ..s2. napirend

Tárgy: Javaslat Józsefváros Smart Cĺty koncep ciő ván|atának elfogadrńsáľa

A napirendet nyuzźLrt tilésen kell tĺárgyalni, a döntés elfogadásához eg}ĺszBĺílĺminősített szavazat-
többség sziikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺiryi Bizottság véleményezi x
Embeľĺ EľőfoľľĺĹs Bĺzottság véleményezi x

A Vĺárosgazdálkodási és Pénzügyi BizottságlEmberi Erőforrĺás Bizottságjavasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|őterjesztés megtrírgyalását.



o Józsefuáĺos jelenlegi helyzeténekvizsgźůataaz intelligens városok szemszögéből.
o A felmeľĹilő palyazati,egyĹittmfüödési' fejlődési lehetőségek felkutatása, megvizsgá-

lása és megvitatasa az intelligens vĺárossá fejlődés érdekében.
o Javaslatok megfoga|mazásaa kerület vezetősége és a Képviselő-testiilet szálmfua.
o A Digitális munkacsopoľt feladatainak ellátasa.

Az 5 tagből álló Munkacsopoľt 20|6. február 26-i alakuló illésen megállapította és elfogadta
mfüĺidési szabźiyzatźfi. A Munkacsoport fő feladatai közé tartozik Jőzsefvőttos jelenlegi
helyzetének vizsgźiaĄ mas kerületek, illetve orságos valamint nemzetkozi példak felkuta-
üísą vizsgźůata az intelligens varosok szemszögéből, majd a megvalósítasra alkalmasnak
vélt keriileti Smaľt City pľogľamba illeszthető megoldások felkutatrása és javaslattétel kidol-
gozźsa ezeknek megoldásaĺa és ehhez kapcsolódóan javaslattétel kidolgozasa, döntéshozó
elé terjeszése. A Munkacsoport nem döntéshozó szeÍ\ł, így k|7Ärőllag javaslattételľe jogo-
sult.

II. A beteľjesztés indoka

A Munkacsopoľt havi rendszeľességgeltaĺott üléseket, mely soraĺl a megvďósult példfüat
vizsgáltak, valamint javaslatokat vitattak meg' a kertilet Smaľt City progľam kidolgozasa
érdekében.

m. A dtintés célja' pénzügyi hatása

A keľület Smart City-vé válása a kertilet és azitt élők közös érdeke. Fontos, hogy a Képvise-
lő.testĹilet azugyet kiemelt prioľitĺĺsként kezelje. A Munkacsopoľt működése soľán összeál-
lította a keriilet Smaľt City koncepciójának váz|atát' mely a jelen előterjesztés mellékeltét
képezi. A döntés célja Józsefuaľos Smaľt City koncepciő váz|atźnak elfogadasa.

IV. Jogszabályi köľnyezet

A Magyarorczáąhelyi cinkotmźnyz-aturól szóló 20||. évi CL)oo(DĹ törvény a|. $ (3) be.
kezdése alapján,,Önkoľmĺínyzati döntést a képviselő-testĺilet, a helyi népszavazźts, a képvi-
selő-testiilet fe|hata|mazźsa alapján a képviselő-testtilet bizottsźrya" a részönkoĺmányzattes-
tiilete, a társulása, a polgármesteľ, tovább á a jegyző hozhať' .

A fentieknek megfelelően kéľem ahatáĺozati javaslat elfogadását.
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A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy elfogađja a hatfuozat mellékletét képezó Józsefuaros
Smaľt City koncepciój rának v áz|atá.ŕ-.

Felelős: Polgármester
Határidő: 20 1 6.december 0 1.

A hatfuozat végrehajüását v égző szery ezpti egység: Rév8 Zľt.

Budapest, 2016. november 23.
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ffiĺsvĺa(eL dr. Ferencz orsolya

polgáľmester képviselő

Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Riman Edina
jegyző nevében és megbízĺásábóI
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Józsefváľos Smaľt City koncepciój ának v án|ata

Budapest VIII. kerülete sokszínű és vá|tozatos kerĹilet. Ez a vá|tozatosság megf,rgyelhető az

építészet különböző formáiban, az lakóövezetek funkcióiban és a lakosság szociá|is és etnikai

összetételéberr.

Józsefuiíľos Smaľt City koncepciója ugyanúgy fontosnak taĺja a high-end technológiák

mindennapi a|ka|mazását, mint ahogyan ań is, hogy a lakosság mindennapi igényeihez és

Iehetőségeihezigazítsafejlesztési elképzeléseit. A megvalósítható elemek kcĺzött jelen lehetnek

a bevételeket novelő, dZ' állampolgĺírok komfortérzetét javítő, a Polgármesteri Hivatal

mindennapi munkáját gyorsabbá, egyszenĺbbé és hosszú távon költséghatékonyabbá tevő

megoldások.

Józsefuaros leendő Smart City koncepciójanak fó cé|kítílzése az, hogy keľtĺletĺ'ink egy olyan

élhető, szeľethető hely legyen (maľadjon)' ahol az igyirtézéshez, szabadido eltĺiltéséhez,

tuľizmushoz, kulturához, spoľthoz, egészségiĺgyhoz, oktatáshoz, munkavá,||aláshoz,

vźi|a|kozáshoz, koz|ekedéshez kapcsolódó információk könnyen feldolgozható formában,

gyorsan elérhetőek legyenek, valamint a varosrész az eset|eges társadalmi és természeti

változások kaľos hatásainak kivédésére felkésztilj ön.

Cél a ..felhasznáIóbarát'' kerület létrehozása

Mikozben egyre több hivatalos ĺigyet lehet elintézni interneten keresztĹĺl, mégis sokszor a

legegyszeľĺĺbbeket lehetetlen. Azon ügyek, amelyeket személyesen kell intézĺi, sokszor a

legegyszenĺbbek is egyben, mégis ez terheli le a hivatalok dolgozóit leginkább.

A cél, hogy minél több kerületi lakos, vá||alkoző, vagy csak ideiglenesen a kęrtilętbęn

taľtózkodó személy képes legyen valamilyen okos megoldáson keľesztĹil kapcsolódni

Józsefuĺíroshoz, legyen azhivatali ugy, vagy csak egy egyszenĺ napi feladat.

Integrálni kell a keľületben mrĺködő összes fontos, közösségi intézméný egyetlen ľendszeľbe,

ahol minden érdeklődó megfa|áIja ań. az információt, ami megkĺinnyíti a mindennapi dolgai

intézését'

Ezekhasznźl|atábabe kell vonni a kerület lakóit. Itt figyelembe kell venni a keľület demogľáfiai

és szociális sajátosságait. Az oktatás és az okos megoldásokhoz t<jrténohozzáférés biztosítása

kéz akézben kell, hogy megjelenjenek.

Atéľinformatikaímeeoldásokhaszná|ataelkeľĹilhetetlen.
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A ielenlegi megoldások' melvekľe lehet alapozni

Józsefuaros évek őtaiszeme|tet intemetes applikációt, amely a kertilet alapinformációi mellett,

néhĺĺny turisztikai infoľmációval is ellátj a haszntiőít,

A vzľakozási engedélyhez való hozzáfétés évek óta biztosított az interneten keľesztĺil és

személyes utánaj árást nem i gényel.

A kerĺ.ilet által működtetett honlap koľszerű és színvonalas, a képviselő-testületi és a bizottsági

előterjesztései elérhetőek. A Képviselő-testület üléseinek nyomon követése és utólagos

megtekintése is biztosított.

Bevezettfü alőzsefvźros káľtyát, ennek a fejlesztése a Smaľt City koncepción belül fontos cél.

Feilesztések és szakéľtelem

Józsefuaĺos rengeteget vźůtozott az e|mtilt években. Teljes negyedek éptiltek iĄjá, a lakosság

bevonásával újultak meg köaerületek, közösségi teľek, fenntaľtható és zöld rehabilitációs

modellek mentén.

A Corvin-séttny projekt és MagdolnaNegyed Pľogram I', II. és III.tapaszta|ataí és a benne

dolgozók szakéľtelme biztosítja, hogy a kerĹilet széles kĺjrben képes lakosságát személyesen

elémi.

A nagy fejlesztések alapvetően vtitoztaÍĺźlkmeg a kerület életét. Józsefuaľosban lehet újítani és

modernizálni, mert a lakosság hozzáźilása, anagyszálĺlú egyetem és egyetemista szívesen veszi

a 2I . századi megoldásokat.

Józsefuaros belső tésze a Palotanegyed, itt ta|á|hatő az országban a legtöbb felsőolctatási

intézmény egy varoson belül. Az ,,EgyetemváÍos'' fejlesztési koncepciója fontos ľészét kell

képezze a Smaľt City fejlesztéseknek is.

EeyůittmiÍködés a keľületiekkel

A fejlesztések arľa irányulnak, hogy a lehető legszélesebb kört sikerĹiljön bevonni a munkába

és később az okosvaľos keretei kozé. okos megoldások semmit sem érnek taľtalom és

információ nélkül, állandóan friss és érvényes adatok nélkül.

A munkába be kell vonni az önkormiínyzatintézményein és hivatalán túl' a kerületben működő

nagyszttmu egyetemet, szo|gá|tatőt, egészségügyi intézményt' kereskedelmi egységet,
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vendéglátó és kulturális intézméný. Barki, aki akarja, tegye hozzźférhetővé az źůta|a

sztiksé ge snek vélt információkat a j ózsefu árosiak t észét ę.

Digitális Esélyegvenlősée Pľoeram

A viľtuális téľen keľesztli zajlő tigyirrtézés akkoľ biztosítja a keľület lakói és |átogatői szánnáľa

az eséIyegyenlőséget, ha a virtuális térhez való kapcsolódás is biztosított Józsefuarosban

mindenki szźtmźra' A virtuális térhęz va|ő hozzáférés teljes könivé téte|éhez Józsefuaros

lakossági internetpontokkal, az ingyenes vezeték nélktili internet kiterjesztésével, valamint

másodkézbe adott, de tizemképes számítógépes eszközök összegyiíjtésével és páIyazati

ľendszeren keresztül tĺirténő kiosztásával járul hozzá.

További cé| az utcai okos pontok (JóPont) kialakítása) a7.a7. törés biztos köaeľiileti, az okos

telefonok Józsefuaros applikáciőjźůloz minél közelebb álló interfésszel rendelkező információs

felületek elhelyezése a keľület fr ekventáltabb terĹiletein.

Napjainkban egy okos eszköznek nem kell a legújabbnak lennie a7lhoz, hogy miĺködj<in rajta a

legtöbb applikáció' Sok olyan hasznźt|t, de még bőven korszeľúnek számító eszköz lehet

segítség a jozsefvźrosi családoknak, időseknek, difüoknak, amelyre a veľsenyszféra maľ nem

tart igényt. igy azok a lakók is bevonhatők az okos váľos múködésébe, akik esetleg szociális

helyzettik, életkoruk míatt kimaľađtak volna a helyi đigitális forľadalomból.

A lakosság bevonásában többéves szakmai tapasńa|attal bírő józsefuaľosi szakemberek,

különösebb nehézség nélktil segíthetnének a rászorulóknak elsajátítani az ęszközi>k műkcidését.

A Smaľt City-vé váláshoz szükséges. eddig teľvbe vett célkitűzések. feilesztések.

pľoiektötletek

Digitális Közigazgatás:

. Digitális Varoskáĺtya megoldások a meglévő Józsęfvaľos kártya szo|gá|tatásainak

bővítéséve1

. KöZtertiletľe vonatkozó bejelentések mobil applikáción kereszttil, pl: kátYű,

kozv i|ágítás, hulladék, buszmegálló, stb.

. Digitális iktatás, irodaautomatizá|ás, iratkezelés

. Hivatali woľkflow, ügyfelek számćnais látható munkafolyamatok

. Általanos hatósági, gyámügyi, szociális modul

. Széleskĺjnitéľinfoľmatikaimegoldások
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. online szavazás és véleménynyi|vátĺítás a keľĺiletet érintő ügyekben

Digitális esélyegyenlősé g:

. KöZterületi Wifr szolgáltatás

. Kerületi on-line könyrrtáľ

. A kerületi rászorulók bevonása a digitális világba

. JóPontok kialakítása (érintőképemyős, kĺiaeruleti információs pontok)

. okos megoldások a preventív brínmegelőzés és az objektív biztonságérzętnövelé,sének

érdekében (vezérelt áĺammal működő, mozgásérzékelőkkęl ellátott kÓzterületi

okoslámpák, amelyeken segélyhívók' HD téľfigyelő kamerák is elhelyezhetőtek)

Gazdasáei Információs rendszer:

. Vasáľnap és tinnepnapokon is nyitva tartő iz|etek, gyógyszertźltak, boltok

. online értékesítők ésházhoz szét||ítő keľeskedők megľendelési feltilete

o Ą vagyongazdálkodó által ki- vagy eladó ingatlanok bemutatása és ügyintézése

. Ügyfelek bejelentési és ügyintézési lehetősége a vagyorLgazdálkodás teriiletén

(közigazgatási modullal megegyező módon)

Digitális Smart Szoleáltatások:

. okos Parkolórendszer

. okos gya|ogátkelőhelyek

. oktatási intézmények, a gyeľekek iskolai ki- és belépésekor értesítik a szülőket

. Időpont foglalás a kerületi szo|gá|tatőkhoz, orvosokhoz

. Virtuálisidegenvezető

. Múzeumok, színházak és egyéb nem kereskedelmi tevékenységet folytató kulturális

pro gram szo l gáltatók ny ilv źntartása

Partnerekkel a ktizös okos Józsefváľosért

A szolgáltatók és kedvezmén}' nyújtók motivációs rendszere

Józsefuaros Önkormányzata az egységes józsefuĺĺľosi viľtuális tér kialakítása és a potenciális

szo|gá|tatők lehető legszélesebb köľĺi bevonása éľdekében gondoskodik a saját szerveinek és

htfrtérintézményeinek az egységes józsefuarosi viľľtlális térben töľténő részvételérő| és

szo|géitatásainak lehető legszélesebb köni integľációjaról, valamint önálló motivációs ľendszert

alakít ki az önkormányzattő|fiiggetlen szo|gá|tatők, gazdaságiés civil szereplők bevonásĺíĺa és
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fenntartható érdekeltségének megteremtésére. A motivációs rendszer kialakítása éľdekében

áttekinti a helyi aďőnatásban. a helységbérleti rendszerben, illetve egyéb az önkormányzat

eszkonźtrában rej lő támogatási, ösztönzési lehetőségeket.

Tervezett Partnerek

MagyarországKormźnya

KerĹĺleti Egyetemek

Keľeskeđelmi egységek

Szolgáltatók

Éftermek, pubok

Keľületi, de nem önkormány zati fenrÍartású kĺj zinté zmény ek

Bęvásarlóközpontok

Közszolgáltatók

Fővarosi onkoľmanyzat és cégei

Innovatív vállalkozások

Benzinkutak

Számítunk a helyi nagy cégek feleslegess é vźt|t, de még haszná|hatő informatikai eszkcizeire.

Számítunk anagy szolgt.Jtatők rászorultsági elven mrĺködő taľifa rendszerére.

Jĺózsefváros felađata :

A jövőbeli józsefuarosi fejlesztéseknél figyelembe kell venni ań", hogy lehetőleg minden

rendszer integrźiható legyen a Smaľt City keľetrendszerébe . Az ehhez szükséges vállalásoknak

kell lennitik az elso lépéseknek, amelyek a sikeľes okos varossává|áshozvezetnek.

Eddie felmerült pro i ektätletek

1. Dieitális kiizieazeatás

a. DigitáIis Vrĺroskĺáľtya megoldások a meglévő Józsefuaĺos kártya

szolgáItatźlsainak bővíté s ével

b' online szavazás és véleménynyilvlínítás a kerületet érintő iigyckbcn

c. Digitálís iktatás, irodaautomatizá|ás, iratkezelés

d. Általanos hatósági, gyĺámügyi, szociális modul
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e. Széles könĺ és többrétegű térinformatikai megoldások a kozigazgatásbaľr

2. Dieitális ktizszoleáltatások

a. Közterületi bejelentések mobil applikáción keresztĺil

i. kátyú, kozvllágítás, kuka, buszmegálló, stb.

b. Időpontfoglalás

i. kerületi szo|gáItatőI<hoz, orvosokhoz

c. Paľkolást segítő rendszer

3. Digitális EsélyegyenlőségProgľam

a. Informatikai eszk<jzĺjk juttatása

b. Informatikai képzések

c. KözteľĹileti Wifi szolgáltatás

4. Helyi gazdaságot segítő infoľmációs rendszeľ

a. Allásbĺlľze

b. Kereskedel mil szoIgáLtatói nyilvĺĺntartás

c. online értékesítők éshźnhoz száI|ítő kereskedők megľendelési felülete

d. Vasáľnap is nyitva tartő uzletek

5. Kultúľa. tuľizmus. spoľt. szabadidő

a. Kerületi on-line könyvtaľ

b. Múzeum és egyéb nem keľeskedelmi tevékenységet folytató kulturális

programszolgáltatók nyilvántaľtása

c. Virtuális idesenvezető

6. Kiizbiztonsáe

a, Segélyhívók kihelyezése parkolóórá|<ĺa, ęlektromos autótöltőkÍe,vezérelt

trammal mfüödő kĺiztertileti lámpaoszlopokra

b. Kameľarendszer bővítése olcsóbb, internetalapú kamerákkal

7. Ktizlekedés. légszennyezés. zai. életminőség. klíma' energia

a' Időjáľás

b. Éľreto varos

c. zaj- és légszennyezeÍtségi térkép, ľiasztások, intézkedési teľv, térinformatikai

alapokon, szenzoľokkal
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