
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
  
A jelen előterjesztés a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) 2016. évi monitoring           
jelentéséről, a Digitális Jólét Program 2.0-ról, azaz a Digitális Jólét Program kibővítéséről,            
annak 2017-2018. évi Munkaterve elfogadásáról, a digitális infrastruktúra, kompetenciák,         
gazdaság és közigazgatás további fejlesztéseiről 1456/2017. (VII. 19.) Korm. határozat –           
partnerségen alapuló – végrehajtását célozza. A határozatban a Kormány kinyilvánította,          
hogy kiemelkedően fontosnak tartja a helyi, települési és térségi közösségek digitális           
fejlesztési programjainak, illetve az Okos Város (Smart City) fejlesztések támogatását, ezért           
elrendeli egy Okos Város munkacsoport, illetve Okos Város és Okos Térség közigazgatási            
mintaprojekt létrehozását, valamint az Okos Város megoldások megjelenítését a         
kormánytisztviselői és köztisztviselői képzésekben. A feladatok felelőseit és a feladatok          
végrehajtásának határidőit Munkaterv határozta meg. Egyúttal Deutsch Tamás személyében         
miniszterelnöki biztost bízott meg azzal, hogy hangolja össze és felügyelje a Digitális Jólét             
Program 2.0 végrehajtását folyamatos határidő tűzése mellett. 
  
Tíz kísérleti program indul digitális eljárásokkal támogatott okostelepülések kialakítására, a          
kísérleti program helyszínei között különböző helyzetű és népességű települések lesznek          
majd. A fejlesztéseket az év végére szeretnék befejezni, a bevált eljárások jó gyakorlatként             
kerülnek bemutatásra más településeknek. Az okosvárosok program legnagyobb        
hajtóerejének, hogy „alulról felfelé szerveződik, így a szereplők egymással egyenrangúként,          
partneri viszonyban működnek együtt”. 
  
A Digitális Jólét Program végrehajtását az Innovációs és Technológiai Miniszter irányítja. A            
Miniszter a feladat végrehajtása, okos város mintaprojektek megvalósítása érdekében 2018.          
december 20. napján Támogatási Szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötött a           
Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal. 
A Minisztérium az Okos Város és Okos Térség közigazgatási mintaprojektek közvetlen           
támogatásával, valamint a projekthelyszínek kiválasztásával a Digitális Jólét Nonprofit         
Korlátolt Felelősségű Társaságot bízta meg. 
  
A Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a határozat-tervezet mellékletét          
képező Támogatói Okiratban meghatározott feltételek mellett anyagi támogatást nyújt         
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata részére 9.000.000,- Ft egyszeri          
jellegű, vissza nem térítendő központi költségvetési támogatás formájában okos város          
közigazgatási mintaprojekt megvalósítására. 
  
Az okos város mintaprojekt célja okos város megalapozó tanulmány készítése, amely elemzi            
a Kedvezményezett természeti, társadalmi, gazdasági, közigazgatási, informatikai adottságait,        
az eddig megvalósult okos város jellegű fejlesztéseket, valamint cselekvési tervben          
összefoglalva javaslatot tesz a jövőbeni fejlesztésekre. 



  
A támogatás felhasználásának kezdő időpontja: 2019. február 8. 
A támogatás felhasználásának véghatárideje: 2019. május 1. 
  
A pénzeszközök átadásának, átvételének rendjéről szóló 25/2016. (XI. 22.) XI.ÖK          
rendeletünk az alábbiak szerint rendelkezik:  
  

“11. § (1) Pénzeszköz átvételénél minden esetben meg kell vizsgálni az átvétel            
következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat. 
  
(2) A kétmillió forintot meg nem haladó pénzeszköz átvételéről a Polgármester, e fölötti             
összegesetében a Képviselő-testület jogosult dönteni. 
 
(3) A pénzeszközátvétel részletes szabályait megállapodásban, szerződésben vagy        
támogatói dokumentumban kell rögzíteni.” 

  
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot            
elfogadni szíveskedjen. 
  
  
Budapest, 2019. február 17. 

  
                                                           dr. Hoffmann Tamás 

 


