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Józsefvá ľos smart City koncepciój ának v án|ata

Budapest VIII. kerĹilete sokszínú és váItozatos kerülęt. Ez a vźitozatosság megfigyelheto az

építészet ktilönböző formáiban, azlakőovezetek funkcióiban és a lakosság szociá|is és etnikai

összetételében.

Józsefuaľos Smaľt City koncepciója ugyanúgy fontosnak tartja a high-end technológiák

minđennapi alkalmazását, mint ahogyan aú. is, hogy a lakosság mindennapi igényeihez és

lehetőségeíhezigazítsa fejlesztési elképzeléseit. A megvalósítható elemek közĺitt jelen lehetnek

a bevételeket nĺjvelő, äZ, állampolgaľok komfortérzetét javítő, a Polgármesteri Hivatal

minđennapi munkáját gyorsabbá, egyszenĺbbé és hosszú távon koltséghatékonyabbá tevő

megoldások.

Józsefuaľos leendő Smart City koncepciójának fő cé|kitízése az, hogy kerületiink egy olyan

élhető, szerethető hely legyen (maľadjon), ahol az igyintézéshez, szabadidő eltöltéséhez,

turizmushoz, kulíurához, sporthoz, egészségügyhoz, oktatáshoz, munkavá|laláshoz,

váI|alkozáshoz, közlekedéshez kapcsolóđó információk k<innyen feldolgozhatő formábarl,

gyorsan elérhetőek legyenek, valamint a vaľosrész az eset|eges társadalmi és teľmészeti

változások kaľo s hatásainak kivédéséľe felkészülj on.

Cél a .,felhasználóbaľát'' keriilet létľehozása

Miközben egyre több hivatalos ügyet lehet elíntézni interneten keľesztĹil, mégis sokszor a

legegyszeníbbeket lehetetlen. Azon ügyek' amelyeket személyesen kell iĺtézni, sokszor a

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

A cél, hogy minél több keľületi lakos, váLlalkoző, vagy csak ideiglenesen a keľĹiletben

taĺtőzkodő szemé|y képes legyen valamilyen okos megoldáson keresztĺil kapcsolódni

Józsefuaroshoz, legyen azhivatali iigy, vagy csak egy egyszenĺ napi feladat.

Integrálni kell a kertiletben műkĺjdő összes fontos, kĺizcisségi intézméĺý egyetlen rendszerbe,

ahol minden érdeklődő meglalá|ja azt az információt, ami megkönnyíti a mindennapi dolgai

intézését.

EzekhasznáIatábabe kell vonni a keľiilet lakóit. Itt figyelembe kell venni a kerület demográfiai

és szociális sajátosságait. Az oktatáls és az okos megoldásokhoz töľténő hozzáférés biztosítása

kéz a kézben kell, hogy megj elenj enek.

A térinformatikai me goldások használata elkenilhetetlen.
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A ielenlegi megoldások. melyekre lehet alapozni

Józsefuaros évek őtaizemeĺtet inteľnetes applikációt, amely a kenilet alapinformációi mellett,

néhany turisztikai infoľmációval is ellátj ahasznáIőit.

A vaľakozási engecléIyhe'z va|ô hozzáférés évek ĺita biztosíLoLL az in[ernetęn keresztül és

személyes utanaj arást nem igényel.

A kerület által műkĺidtetett honlap koľszeríĺ és színvonalas, a képviselő-testületi és a bizottsági

előterjesztései elérhetőek. A Képviselő-testĹilet iiléseinek nyomon k<jvetése és utólagos

megtekintése is biztosított.

Bevezetttik aJőzsefvź.ľos kártyát, ennek a fejlesztése a Smaľt City koncepción beltil fontos cél.

Feilesztések és szakértelem

Józsefuaľos rengeteget vá|tozott az e|mtit években. Teljes negyeđek épültek iĄjá, a lakosság

bevonásával újultak meg köaeľĹiletek, k<izĺisségi teľek, fenntaľtható és zcild rehabilitációs

modellek mentén.

A Corvin-sétźny pľojekt és Magdolna Negyed Progľam I., II. és III. tapasńalatai és a bęnne

dolgozók szakértelme biztosítja, hogy a keľület széles köľben képes lakosságát személyesen

elérni.

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

mođemizálni, meľt a lakosság hozzáá||ása, anagyszámu egyetem és egyetemista szívesen veszi

a 2I . százađi mesoldásokat.

Józsefuaľos belső tésze a Palotanegyęd, itt ta|á|hatő az országban a legtöbb felsőoktatási

intézmény egy városon belül. Äz ,,EgyetemváÍos'' fejlesztési koncepciója fontos részét kell

képezze a Smart City fejlesztéseknęk is.

Eeyüttműkiidés a keľůiletiekkel

A fejlesztések aľra iranyulnak, hogy a lehető legszélesebb köľt sikeľĹiljön bevonni a munkába

és később az okosváros keľetei közé. okos megoldások semmit sem érnek taľtalom és

infoľmáció nélkĺil, állandóan friss és érvényes adatok nélkül.

A munkába be kell vonni az onkormányzatintézményein és hivatalán túl, a keriiletben mtiködő

nagysztmű egyetemet, szolgźútatőt, egészségügyi intézméĺyt, keľeskedelmi egységet,
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vendéglátó és kulturális intézméný. Bárki, aki akarja, tegye hozzźférhetővé az titala

szükségesnek vélt információkat a jőzsefuáľosiak részére.

Digitális EsélyegYenlősée Pľogram

A virtuális téren keresztnl zajlô iigyintézés akkor biztosítja a keľĹĺlet lakói és |átogatői számára

az esé|yegyerrlőséget, ha a viľtuális téthez való kapcsolódás is biztosított Józscfuaľosban

mindenki szttmtra. A virtuális térhez va|o hozzáférés teljes könĺvé téte|éhez Józsefuĺĺľos

lakossági internetpontokkal, az íngyeĺes vezeték nélküli internet kiterjesĺésével, valamint

másođkézbe adott, de tizemképes számítógépes eszk<jzök ĺlsszegytíjtésével és pá|yźzatí

rendszeren keresztiĺl töľténő kiosztásával járu| hozzá.

További cé| az utcai okos pontok (JóPont) kialakítása, azaz törés biztos köztertileti, az okos

telefonok Józsefuaľos applikációjához minél közelebb álló interfésszelrendelkező infoľmációs

felületek elhelyezése a keriilet fĺekventďtabb terĹiletein.

Napjainkbaĺr egy okos eszköznek nem kell a legújabbnak lennie ał.lhoz, hogy működjön rajta a

legtĺibb applikáció. Sok olyan hasznátlt, de még bőven korszerűnek szźrnítő ęszköz lehet

segítség a jőzsefvárosi családoknak, időseknek, diakoknak, amelyre a versenyszféľa maľ nem

taľt igéný. Igy azok a lakók is bevonhatők az okos varos műkcidésébe, akik esetleg szociális

helyzetiik, életkoruk miatt kimaľadtak volna a helyi digitális fonadalomból.

A lakosság bevonásában többéves szakmaí tapasńalattal birő józsefuaľosi szakembeľek,

különösebb nehézség nélkül segíthetnének a ľászorulóknak elsajátítani az eszkozok múködését.

A Smart Citv-vé váláshoz szůikséges. eddig teľvbe vett célkitűzések. feilesztések.

proiekttitletek

Digitális Közigazgatás :

. Digitális Váľoskártya megoldások a meglévő Józsefuáros káľtya szo|gá|tatásainak

bővítésével

. K<jzterületľe vonatkoző bejelentések mobil applikáción keľeszttil, pl: kátYit,

kozvl|ágítás, hulladék, buszmegálló, stb'

. Digitális iktatás, iľodaautomatizáIás, iľatkezelés

. Hivatali workflow, iigyfelek szźtmáĺais látható munkafolyamatok

. A|talźnos hatósági, gy'ímügyi, szociális modul

. Széleskörűtérinformatikai mesoldások
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. online szavazás és véleménynyilváĺítás a kerületet érintő ügyekben

Digitális esélyeeyenlőség:

. KozterĹileti Wifi szolgáltatás

. Kerületi on-line könyvtáľ

. A kerületi ľászorulók bevonása a digitális világba

. JóPontok kialakítása (érintőképeľnyős, kozteľĹileti információs pontok)

. okos megoldások a pľeventív bűnmegelőzés és az objektiv biztonságérzet növelésének

éľdekében (vez&e\t źnammal míĺködő, mozgásétzékelőkkel ellátott kĺiĺeruleti

okoslámpak, amelyeken segélyhívók, HD térťrgyelő kamerák is elhelyezhetőtek)

Gazdasági Infoľmációs rendszer:

. Vasĺĺmap és tinnepnapokon is nyiwa tartőuzletęk, győgyszertárak, boltok

. online értékesítők éshźľ'}ľroz szá|Ittő kereskedők megrendelési felülete

o Ą vagyongazdĺĺlkodó általki- vagy eladó ingatlanok bemutatása és ügyintézése

. Ügyfelek bejelentési és tigyintézési lehetősége a vagyongazdálkodás teľületén

(ko zigazgatási mo dul l al me ge gy ezó mó don)

Di gitális Smaľt Szo1 gáltatások:

. okos Paĺkolórendszer

. okosgyalogátkelőhelyek

. oktatásiiĺtézmények, a gyerekek iskolai ki- és belépésekor éľtesítik a szülőket

. Időpont foglalás a kerületi szo|gźůtatőI<hoz, oľvosokhoz

. Viľtuálisidegenvezető

. Múzeumok, színhazak és egyéb nem kereskedelmi tevékenységet folyató kultuľális

pľo gramszo I gáltatők nyi lvántartás a

Partnerekkel a ktiztis okos Jĺízsefvároséľt

A szoleáltatók és kedvezménv nyúitók motivációs ľenđszere

Józsęfuaľos Önkormányzata az egységes józsefuárosi viľtuális téľ kialakítása és a potenciális

szo|gá|tatők lehető legszélesebb körű bevonása érdekében gondoskodik a saját szerveinek és

háttériĺtézményeinek az egységes józsefuarosi virľuális térben töľténő részvéte|éről és

szo|gáItatásainak lehető legszélesebb könĺ integráciőjaról, valamint önálló motivációs rendszęrt

alakít ki az onkormźlnyzattő|független szo|gáItatők, gazđasági és civil szereplők bevonásaľa és
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ferrrrtartható érdekeltségének megteľemtésére. A motivációs rendszer kialakítása érdekében

áttekinti a helyi ađőnatásban,, a helységbérleti rendszeľben, illetve egyéb az önkormányzat

e szko ztár ában ľej l ő tám o g atási, ö sztönzé s i l ehető sé geket.

Tqyę-zętt Jé'rtqqęk

MagyarországKotmćnya

KeľĹileti Egyetemek

Kereskeđelmi egységek

Szolgáltatók

Éfiermek, pubok

KęľĹileti, de nem ĺinkormány zati fenriartású közinté zmény ek

Bevásarlóközpontok

Kozszo|gáltatók

Fővaľosi tnkormányzat és cégei

Innovatív vállalkozások

Benzinkutak

Számítunk a helyi nagy cégek feleslegesséváIt, de még hasznáIhatő infoľmatikai eszkĺjzeire.

Számítunk anagy szo|gáItatők ľászorultsági elven mfüödő taľifa rendszeréte.

Jĺózsefváľos feladata:

A jövőbeli józsefuĺáľosi fejlesztéseknél ťlgyelembe kell venni ań., hogy lehetőleg minden

rendszer integrálható legyen a Smaľt City keretrenđszerébe . Az ehhez szükséges vállalásoknak

kell lennitik az e|ső lépéseknek, amelyek a sikeres okos vaľossáváIáshoz vezetnek.

Eddie felmerůilt pľo i ektötletek

1. Dieitális közieazeatás

a. Digitális Vaľoskártya megoldások a meglévő Józsefuaros kártya

szolgáItatás ainak b ő víté s ével

b. online szavazźĺs és véleménynyilvánítás a kerületet éľintő ügyekben

c. Digitális iktatás, irodaautom atízźits, iratkezelés

d. Általanos hatósági, gyámigyi, szociális modul
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e. Széles könĺ és többľétegű térinformatikai megoldások a kozigazgatásban

2. Dieitális közszoleáltatások

a. Közterületi bejelentésęk mobil applikáción keresztül

i. kźiYÚ,közvI|ágítás, kuka, buszmegálló, stb'

b. Időpontfog1alás

i. keľtileti szolgáItatő|<hoz, orvosokhoz

c. Paľkolást segítő rendszeľ

3. Dieitális EsélyegyenlőséePľogram

a. Informatikai eszközök juttatása

b. Informatikai képzések

c. KcjzterĹileti Wiťr szolgźt|tatás

4. Helvi gazdaságot segítő információs ľendszeľ

a. Állásbci''"

b. Keľeskęde|mi/ szolgá|tatói nyilvantaľtás

c. online éľtékesítők éshźnhoz szá||ítő keręskedők megľenđelési felülete

đ. Vasiĺľnap is nyitva tartó üzletek

5. Kultúra. tuľizmus, spoľt. szabadidő

a. Kertileti on-line könyvtaĺ

b. Múzeum és egyéb nem keľeskedelmi tevékenységet folytató kulturális

pľo gramszol gáltatók nyilvĺĺntartása

c. Virtuális idegenvezető

6. Ktizbiztonsáe

a. Segélyhívók kihelyezése parkolóóráWa, elektromos autótoltőkĺe,vezérelt

áramma| működő kozterületi lĺámpaoszlopokĺa

b. Kameraľendszeľ bővítése olcsóbb, internetalapú kameľákkal

7. Kiizlekedés' légszennyezés. zai' életminőség, klíma, eneľgia

a. Időjárás

b. Émeto vĺĺros

c. zaj- és légszennyezettségí téľkép, riasztások, intézkedési terv, térinformatikai

alapokon, szenzorokkal
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