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Tisztelt Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
fontosnak tartja Ferencváros örökségének, hagyományainak korszerű eszközökkel történő
ápolását, melynek egyik eszköze a széles körben használt okostelefonok által kezelt
applikációk használata, azok fejlesztése.
Fentieket igazolja, hogy okostelefonon már elérhető az 1956-os események, valamint József
Attila életének tematikájában elkészített Ferencvároshoz köthető applikációk is, melyeket az
Önkormányzat felkérésére a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és
Automatizálási Kutató Intézet készített el.
Ferencváros 225 éves évfordulója alkalmából javasolom, hogy „Belső-Ferencváros épített
örökségei” tárgyban is készüljön el egy mindenki számára elérhető, letölthető applikáció, az
alábbi paraméterekkel:










tartalom nyelve: magyar,
elérés módja: előre letölthető,
hozzáférés költsége: ingyenes,
arculat: Ferencváros önkormányzata által biztosított arculati elemek,
kezelendő tartalmak: szöveg, hang, kép, zene,
vezérlés módja: GPS alapú,
sétaútvonal: szakemberek által előkészített útvonal,
felépítés: szövegolvasó, hanglejátszó, képnézegető, navigációs utasítások,
sétaterv: szakemberek által előkészített forgatókönyv.

Az alkalmazás (applikáció) okostelefonokon vagy tableteken iOS és Android operációs
rendszereken futó, offline (előre letölthető), hangos idegenvezető alkalmazás.
Az alkalmazás felhasználója területileg vagy tematikusan gyűjtött látványosságokat ún.
hangos séták segítségével ismerheti meg. A felhasználó más szemmel tekinthet az új vagy
már ismert helyekre, tárgyakra, motívumokra, és szórakozva, kalandozva fedezheti fel
környezete múltját és jelenét. A hangos útikalauzt használva nem kell bajlódni útikönyvekkel,
térképekkel, mindig tudja, merre jár, mit lát.
Az előző évek tapasztalata, valamint az előzetes felmérések szerint javasolom a
mobilapplikáció beszerzéséhez 1.000.000,- Ft biztosítását, mely összeg az Önkormányzat
2017. évi költségvetési rendeletének a 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi
feladatok” költségvetési során rendelkezésre áll.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján támogassa a „BelsőFerencváros épített örökségei” témájú applikációs séta megvalósítását.
Budapest, 2017. szeptember 29.
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat
A) változat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és
Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy
1.) hozzájárul a „Belső-Ferencváros épített örökségei” mobilapplikáció elkészíttetéséhez,
melyhez bruttó … ….,- Ft összegben Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának 6/2017.(II.20.) számú költségvetési rendelet 3146. számú
„Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sor terhére biztosítja a
fedezetet.
Határidő:
Felelős:

2017. október 4.
Kállay Gáborné alpolgármester

2.) felkéri Polgármester urat, hogy gondoskodjon a „Belső-Ferencváros épített örökségei”
tárgyú mobilapplikáció elkészítéshez szükséges beszerzési eljárásról, valamint a
szerződés megkötéséről.
Határidő:
Felelős:

döntést követő 30 napon belül
dr. Bácskai János polgármester
B) változat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és
Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy nem járul hozzá „Belső-Ferencváros épített
örökségei” mobilapplikáció elkészíttetéséhez.
Határidő:
Felelős:

2017. október 4.
Kállay Gáborné alpolgármester

