


¡ Budaörs  vállalkozásbarát,  
innovációkra  nyitott  város,  
önkormányzat,  

¡ Stratégiája  az  innovációt  állítja  
középpontba,  célunk  K+F-‐
cégek  Budaörsre  vonzása,  
újítások  kipróbálása,  
bevezetése

¡ Februárban  fogadjuk  el  a  
Digitális  jövő  városa  stratégiát

Budaörs  digitális  
jövőt  épít



¡ Információszabadság   törvény  előírása
¡ Kötelező  közzététel
¡ Budaörs  a  legelején  csatlakozott  
¡ A  legaktívabb  feltöltő:  135  ezer  adat  van  a  Közadattárban,  

ebből  több  mint  7  ezret    (5,3%)  Budaörs  töltötte  fel

Első  helyen  a  
Közadattárban



Értékhatár  nélkül  nyilvánosak  lettek  az  
önkormányzattal  kötött  szerződések

Elöljárunka  
nyilvánosság  terén



Megújul  a  városi  
honlap

¡ Áttekinthetőbb  
megoldás

¡ Tovább  működik  a  
közadattáras  
továbbítás



¡ webpláza,  virtuális  
tér    a  helyi  cégeknek

¡ helyi  cégek  
együttműködése

¡ városi  rendezvények
egy  helyen

¡ evk.budaors.hu

Elektronikus  Városi  
Közösség  épül



¡ Együttműködés  a  Corvinus  
Egyetemmel

¡ élenjáró  technológiai  kísérletek
§ SMS  ügyintézés
§ 3D  ügyintézés
§ beszélő   információs  oszlop

¡ Segít  a  hivatal  – online  skype  alapú  
ügyintézés

¡ közérdekű  adatok  a  honlapon,  egyes  
területeken  a  kötelezőnél   is  nagyobb  
mértékben  (értékhatár  nélkül  
nyilvánossá  tettük  a  szerződéseinket)

Közigazgatás-‐
korszerűsítés



¡ Budaörsön  az  országos  átlagot  (73%)  
jóval  meghaladja  az  
internetpenetráció   (89%)

¡ a  lakosok  messze  az  országos  átlag  
feletti  iskolai  végzettséggel  
rendelkeznek

¡ több  száz  nyugdíjas  is  elvégezte  az  
ingyenes  számítógép-‐ és  internet  
tanfolyamot,  havi  20  óra  ingyenes  
internethasználat   rászorult  
időseknek  (digitális  esélyegyenlőségi  
program)

A  lakosság  is  igényli  
a  fejlesztéseket



¡ A  legfejlettebb   település  (2006,  2011  KSH)
¡ A  leginkább  vállalkozóbarát  város  (2005,  Üzlettárs  Magazin)  
¡ A  legmagasabb   egy  főre  eső  iparűzésiadó-‐bevétel  (2008,  MÁK)
¡ Legnagyobb  vásárlóerő  (2009,  Gfk.  Hungary)
¡ BITEP:  az  Ipari  Parkok  Versenyképességi  Díj  pályázatának  Fődíja,  2013

A  dinamikus  
fejlődés  25  éve
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Magyarország  legfejlettebb  települései  (KSH  2011)



67%

32%

1%

nagyon szeret szeret nem szeret

Szeretnek  Budaörsön  élni  az  emberek  (2015)

A  lakosság  véleménye  
Budaörsről



Köszönöm  a  figyelmet!


