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Tisztelt Képviselő-testület!
A Demokraták Frakciójának „Szociális és Demokratikus Ferencvárost!” című
frakcióprogramjának hangsúlyos eleme a minőségi közterületek megteremtése, melynek
eléréséhez fontos lépés lehet az „okos utcatáblák” kihelyezése.
A szomszédos Józsefváros 2014-ben az utcatáblái fölé egy félkör alakú „kiegészítő” táblát
rögzített, melynek funkciója az akkori kerületvezetés politikájának, üzenetének továbbítása
volt. A józsefvárosi kiegészítő utcatábla ötletét újra gondolva született meg az okos utcatáblák
elképzelés, melynek lényege, ahogy az I. számú mellékletben is látszik, egy téglalap alakú
kiegészítő utcatábla kerül kihelyezése.
Az okos utcatáblán egy QR-kód van, melyet mobiltelefonnal egyszerűen leolvasva, az erre a
célra fejlesztett egyszerű webes (vagy a már meglévő http://ferencvaroskalauz.hu weboldalt
továbbfejlesztve) felület nyílik meg, ahol el lehet olvasni az adott utca, utcaszakasz vagy
környék néhány fényképpel, pár bekezdésbe sűrített történetét.
Az okos utcatáblák segítségével az idelátogatók vagy a kerületbe nagyszámba újonnan
beköltöző, különösebb kutakodás nélkül megismerheti a kerületünk történetét, de praktikus
segítséget nyújthatnak városfelfedező sétákhoz, iskolai versenyekhez vagy csak épp a
kikapcsolódást keresőknek.
Az okos utcatáblák egyszerre segítenek a helytörténetünk megőrzésében és
megelevenítésében is. A program első ütemében a kerület helytörténeti szempontjából
legjelentősebb 100 pontjára kerülnek kihelyezésre, mindegyik tudásponton más, az adott
környékre, utcaszakra vagy épp utcára vonatkozó információ érhető el (a tudáspontok
sorszámozottak és az adott táblán ez a sorszám feltüntetésre kerül).
Ezen tudáspontok kijelölésére és az ismert anyag elkészítésére célszerű felkérni a
Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület alelnökét, Gönczi Ambrust.
A webplatform egy egyszerű mobil barát ’php’ vagy ’html’ oldal (vagy a már meglévő
http://ferencvaroskalauz.hu weboldal aloldalai), és az okos utcatáblán található QR-kód
igazából annak az URL-jét tartalmazza.
Az okos utcatábla kinézetére és információ tartalmára az I. számú mellékletben teszünk
javaslatot, de a pontos kinézetet érdemes szakember bevonásával véglegesíteni.

Budapest, 2020. október 1.

Torzsa Sándor s.k.
önkormányzati képviselő

Csóti Zsombor s.k.
tanácsnok

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1. elindítja az okos utcatábla programját, és felkéri a Polgármester Asszonyt, hogy
kezdje meg a ……. /2020. sz. előterjesztés alapján a megvalósítást.
Határidő:
Felelős:

2021. évi költségvetés elfogadása
Baranyi Krisztina polgármester

2. felkéri Polgármester Asszonyt, gondoskodjon arról, hogy az okos utcatáblák
tervezéséhez, legyártásához, valamint a grafikai és a webhely fejlesztési
költségekhez, valamint a tartalom előállításához és felhelyezéséhez szükséges
pénzügyi fedezet az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében rendelkezésre álljon.
Határidő:
Felelős:

2021. évi költségvetés elfogadása
Baranyi Krisztina polgármester

I.

Melléklet

