
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 

2022. november 29-i soron következő ülésére 

 

Tárgy: okos önkormányzat mobilalkalmazás 

 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022.10.24. napi ülésen megvizsgálta a Munipolis – 

intelligens kommunikációs rendszert, amely lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy intelligens 

infrastruktúrát építsenek ki, és 8 különböző csatornán keresztül közvetlenül kommunikáljanak polgáraikkal. 

A rendszer lényegi eleme, hogy egy központi platformról egyszerre lehet üzenetet, ill. információt küldeni a telefonra, 

közösségi felületre, honlapra és levelező rendszerre, azon lakosok számára, akik bejelentkeznek oda. 

Az ajánlatuk alapján a rendszer használatának díja 44.850 + ÁFA = 56.960 Ft/hó. 

 

A vizsgálat alapján a Képviselő-testület arra jutott, hogy a kommunikációs rendszert nem kívánja alkalmazni, 

tekintettel az önkormányzatokat érintő jelenlegi nehéz pénzügyi helyzetre. Erről a 75/2022. (X.24.) önkormányzati 

határozatban született döntés. 

Mindemellett a kommunikációs rendszer – mint működő szisztéma – a Képviselő-testület érdeklődését felkeltette, 

ezért felkérte Vass Donát képviselőt, informatikai és településmarketing tanácsnokot, hogy más, létező okos 

applikációknak nézzen utána, és tegyen javaslatot egy ilyen rendszer költséghatékonyabb kiépítésére. 

 

Képviselő úr a feladatot elvégezte, melynek az alábbiak szerint tett eleget. 

 

Javaslat okos önkormányzat mobilalkalmazás használatára: 

„Mivel Remeteszőlős Község Önkormányzata eddig a megszokott csatornákon keresztül kommunikál az 

állampolgárokkal. Sok esetben a „hagyományos” kommunikációs eszközökkel nehezen érjük el az állampolgárokat: 

☒ az önkormányzati weboldalt nem nézi minden állampolgár 

☒ a hírlevelek sokszor a kéretlen mappába kerülnek 

☒ a Facebook oldalon keresztül sem mindenki elérhető. 

Sokszor kaptunk állampolgári észrevételt, hogy az Önkormányzat miért nem tájékoztatja az állampolgárokat pl. 

különböző közműszolgáltatók üzemkieséséről, szelektív hulladékgyűjtésről, programokról stb. 

Az Önkormányzat és az állampolgárok közötti kommunikációt emeli egy magasabb szintre az okos önkormányzat 

alkalmazás, amely révén az állampolgárok tájékoztatásra való igénye is magas szinten kielégíthetővé válik. 

Csatolva található a rendszer bevezetésére vonatkozó ajánlat.” 

 

Jelen előterjesztéshez mellékelem a rendszer leírását. Ebből látható, hogy a rendszer hasonló kompetenciákkal 

rendelkezik, mint az előbb vizsgált rendszer. Az Okos Önkormányzat magyar tulajdonú rendszer. 

A szintén mellékelt szerződéstervezetből látható, hogy a rendszer bevezetési díja 0 Ft, a havi díja (5.000 fő alatti 

település) bruttó 15.000 Ft. 

Vass Donát képviselőtársunk jelezte, hogy szívesen vállalja az alkalmazásgazda szerepkört. A fentiek alapján az 

applikáció alkalmazását javaslom. 

 

Határozati javaslat: 

 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Okos Önkormányzat intelligens 

kommunikációs rendszert alkalmazni kívánja a remeteszőlősi információs csatornák hatékonyabbá tétele érdekében. A 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatás megrendelésére, a rendszert működtető CloudFactory 

Internet-technológiai Kft. (8900 Zalaegerszeg, Béke ligeti utca 1./219.) cégtől bruttó 15.000 Ft/hó értékben. A 

Képviselő-testület a rendszerhasználati díj megfizetésére a 2023. évi költségvetésben önálló sort hoz létre. 

 

Határidő: 2023. január 15. 

Felelős: polgármester, Vass Donát képviselő 

 

Remeteszőlős, 2022. november 17. 

 

  Szathmáry Gergely 

           polgármester 



Vezetői tájékoztató az
OKOS Önkormányzat
Alkalmazásról

BEVEZETŐ

Polgármesterként Önnek is egyik legfontosabb célja, hogy tájékoztassa a lakosságot  a

közösséget érintő, közérdeklődésre számot tartó minden olyan ügyben, amely az adott

önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatai közé tartozik. A tájékoztatás leggyorsabb

és a címzettekhez biztosan eljutó eszköze egy mobil alkalmazás.

Az önkormányzatok üzenhetnek az állampolgároknak többek között:

● a koronavírussal összefüggésben

○ gyermekfelügyelet biztosításának formája

○ konyha működésének rendje

○ maszkviselés szabályai



○ központi rendeletek magyarázata

○ hivatali zárvatartás, ügyintézés lehetősége

○ oltási információkról való tájékoztatás

● önkormányzati értesítések, közmeghallgatás, hirdetmények

● önkormányzathoz köthető települési hírek, falunap, ünnepség, avató

● polgármester fogadóóra

● bűnmegelőzéssel kapcsolatos értesítések

● kommunális hulladék szállítás

● szelektív hulladék szállítás

● eboltás

● közüzemi szolgáltatások kimaradásával kapcsolatos ügyekben.

A MEGOLDÁS KÉT FELÜLETEN ÉRHETŐ EL

● Mobil alkalmazás az állampolgároknak

Az állampolgárok a mobil alkalmazást a legelterjedtebb mobil készülékekre (Android

és IOS rendszerekre) telepíthetik, INGYENESEN. Ennek segítségével kényelmes

módon fogadhatják az önkormányzat üzeneteit a kiküldés pillanatában.

● Webes kezelőfelület az önkormányzat dolgozóinak

A polgármester és az önkormányzat kijelölt ügyintézői az adminisztrációs felületet

webes böngészőből érhetik el.



AZ ÉRTESÍTÉS FOLYAMATA

1. Az önkormányzat kijelölt munkatársa az erre a célra szolgáló portál felületen rögzíti a

kiküldendő értesítés tartalmát (cím, szöveg, képek) és a kiküldés időpontját.

2. Az engedélyezett értesítés az ütemezés szerinti időben kiküldésre kerül az

alkalmazást futtató mobil eszközökre.  Ha az alkalmazás épp nem fut, az üzenet akkor

is megjelenhet a telefonon push üzenetként.

A MOBIL ALKALMAZÁS FUNKCIÓI

1. KIVÁLASZTÁS
Az alkalmazás ingyenes letöltése és telepítése után a felhasználó elfogadja az
adatkezelési feltételeket, majd egy választékból beállítja a fogadni kívánt üzenetek
feladóit (maximum 3 települési önkormányzatot).

2. KÖZÖS HÍRFOLYAM
Kiválasztás után egy közös hírfolyamban megjelenik valamennyi kiválasztott
önkormányzat üzenete. A hírfolyamokban a tartalmak bevezetővel és ezt kiválasztva
bővített tartalommal (képek, fájlok, videók, linkek) jelennek meg.

3. EGYÉNI HÍRFOLYAM
Az értesítések mellett megjelenik az önkormányzat címere is, és a címert kiválasztva
lekérdezhető az adott önkormányzat valamennyi értesítése, azaz minden
önkormányzatnak saját oldala, hírfolyama van. A hírfolyamokban a tartalmak



bevezetővel és ezt kiválasztva bővített tartalommal (képek, fájlok, videók, linkek)
jelennek meg.

4. KERESÉS
A keresés funkció segítségével kereshetünk egy adott szóra vagy címkére a
hírfolyamban.

5. További menüpontok:
Felhasználási feltételek, Adatkezeléssel kapcsolatos téjékoztató, Névjegy.

AZ ÉRTESÍTÉSEKET KEZELŐ WEBES FELÜLET ADMINISZTRÁCIÓS

FUNKCIÓI

1. Értesítések rögzítése, szerkesztése, a kiküldés ütemezése

2. Adatbáziskezelés (önkormányzati adatok, címer, statisztikák lekérdezése, stb.)

TECHNOLÓGIA

Az OKOS Önkormányzat Alkalmazás Android és iOS környezetben kerül elérésre.

A webes önkormányzati felület asztali számítógépekről érhető el a legelterjedtebb böngészők

friss verzióiban (Safari, Chrome, Firefox).



Egyedi szerződés
az OKOS Önkormányzat Települési Tájékoztató Rendszer és

OKOS Önkormányzat Mobil Alkalmazás szolgáltatás
önkormányzati előfizetői részére

1. Előfizető adatai

1.1. Név

1.2. Cím

1.3. Adószám

1.4. Képviseli

1.5. E-mail cím

1.6. Mobilszám

2. Szolgáltató kötelezettsége:
Az Általános Szerződési Feltételekben részletezett OKOS Önkormányzat Települési Tájékoztató Rendszer és
OKOS Önkormányzat Mobil Alkalmazás szolgáltatás üzemeltetése.

3. Előfizető kötelezettsége:
Szolgáltatás rendeltetésszerű használata.

4. Biztosított kedvezmények:
Előfizető mentesül a bevezetési díj fizetési kötelezettség alól.

5. Nyilatkozatok
Előfizető megismerte és elfogadta az Általános Szerződési Feltételeket és hozzájárul személyes adatai
kezeléséhez. (ÁSZF elérhetősége: https://portal.okosonkormanyzat.hu/ottr_ooapp_aszf).

6. Vegyes rendelkezések
A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a felhasználás tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi
LXXVI. törvény, a felek egyéb jogviszonya tekintetében pedig a Ptk. szabályai az irányadók.
A felek az egymás között esetlegesen keletkező jogviták elbírálására a Zalaegerszegi Törvényszék kizárólagos
illetékességét kötik ki.

Kelt:

_______________________ _______________________
Szolgáltató cégszerű aláírása Előfizető aláírása

________________________
Pénzügyi ellenjegyzés
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Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
az OKOS Önkormányzat Települési Tájékoztató Rendszer és

OKOS Önkormányzat Mobil Alkalmazás szolgáltatás
önkormányzati előfizetői részére

Hatályos: 2022. július 1-től

1. Általános adatok

1.1. Szolgáltató neve: CloudFactory Internet-technológiai Korlátolt Felelősségű Társaság
1.2. Szolgáltató címe, elérhetőségei: 8900 Zalaegerszeg, Béke ligeti utca 1./219.

mobil(kukac)okosonkormanyzat.hu
1.3. Szolgáltató adószáma: 26522414-1-20
1.1. Szolgáltató képviselője: Balatoni Péter ügyvezető
1.4. Szolgáltató internetes honlapjának címe: https://okosonkormanyzat.hu
1.5. Az általános szerződési feltételek hatályos és korábbi verzióinak elérhetősége:

https://portal.okosonkormanyzat.hu/ottr_ooapp_aszf
1.6. Az általános szerződési feltételek tárgyi hatálya: jelen ÁSZF Szolgáltató OKOS

Önkormányzat Települési Tájékoztató Rendszere (Rendszer) és OKOS
Önkormányzat Mobil Alkalmazása (Alkalmazás) jogi személy előfizetőknek nyújtott
szolgáltatásaira terjed ki.

1.7. Az ÁSZF-ben és az egyedi előfizetői szerződésekben használt fogalmak
meghatározása.

1.7.1. Alkalmazás, applikáció: a Rendszeren kiküldött értesítések és tartalmak mobil
eszközön történő fogadását, megjelenítését biztosító, Android és IOS rendszerű
mobil eszközökre telepíthető program.

1.7.2. Adminisztrátor: Előfizető online szerződésmódosításra, önálló tartalom
kiküldésére, valamint Előfizetőnél a mások által a Rendszerbe rögzített tartalom
jóváhagyására felhatalmazott képviselője.

1.7.3. Előfizető: a Rendszert használó jogi személy.
1.7.4. Felhasználó: az Alkalmazást használó magánszemély.
1.7.5. Előfizetés bevezetési díja: a Rendszer bevezetésének és az ehhez kapcsolódó

támogatásnak a díja.
1.7.6. Előfizetés havi díja: a Rendszer használatával kiküldött értesítések számától

függő havi díj.
1.7.7. Felek: Szolgáltató és Előfizető.
1.7.8. Egyedi előfizetői szerződés: a jelen ÁFSZ-t kiegészítő, egyedi szerződéses

feltételeket tartalmazó dokumentum.
1.7.9. Szolgáltatás: az ÁSZF 2. sz. mellékletében ismertetett funkcionalitású

informatikai rendszer üzemeltetése, előfizetői és felhasználói támogatása.
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2. Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó általános szabályok

2.1. Előfizető az OKOS Önkormányzat honlapján közzétett megrendelőlapot kitölti, és
ezt aláírva (kettő példányban) postai úton, vagy az aláírt példányt elektronikus
másolatban (PDF) e-mailben megküldi Szolgáltatónak. A megrendelés során
Előfizető nyilatkozik arról, hogy az általános szerződési feltételeket megismerte és
elfogadja.

2.2. Szolgáltató a megrendelést ellenőrzi, és ha az hiánytalanul kitöltött és formai
szempontból megfelelő, akkor visszaigazolja azt. Szolgáltató a visszaigazolásban
közli Előfizetővel a szolgáltatás megkezdésének időpontját, megküldi a Rendszer
használatának első éves díjára vonatkozó számlát.

2.3. A szerződés a visszaigazolással, a megrendelés elfogadásával jön létre.
2.4. Szolgáltató a beérkezett megrendelést visszautasítja, ha Előfizető a közzétett

megrendelőlapot hiányosan, a közzétett formanyomtatványtól eltérő tartalommal,
vagy nem cégszerűen aláírva küldi meg.

2.5. Az előfizetői szerződés határozatlan idejű.
2.6. Az előfizetői szerződés az ÁSZF szerinti díjakkal jön létre.
2.7. A hatályos előfizetési díjakat az ÁSZF 1. sz. melléklete tartalmazza.

3. Az ÁSZF módosításának feltételei

3.1. Az általános szerződési feltételek módosításáról Szolgáltató Előfizetőt a
hatálybalépést megelőzően elektronikus úton értesíti. Az ÁSZF módosításának
elfogadása esetén Előfizetőnek nincs teendője. Ha Előfizető a módosítást nem
fogadja el, a módosítás közzétételét követő 8 napon belül írásban kell erről értesítenie
Szolgáltatót. Az ÁSZF módosításának el nem fogadása esetén az előfizetői szerződés
megszűnik.

4. Az előfizetői szerződés megszűnése

4.1. Az előfizetői szerződést Előfizető bármikor, a tárgyhónap 15. napjáig, a következő
hónap első naptári napjára vonatkozóan, indoklás nélkül felmondhatja.

4.2. Szolgáltató azonnali hatállyal felmondja az előfizetői szerződést, ha Előfizető fizetési
kötelezettségének ismételt felszólításra sem tesz eleget, vagy a Rendszert Szolgáltató
üzleti érdekeit sértő módon használja, továbbá, ha a hatóság Szolgáltatót Előfizető
jogsértő rendszerhasználatáról értesíti.

4.3. Szolgáltató a már befizetett éves díjnak a felmondással érintett időszak alapján
számított arányos részét akkor fizeti vissza Előfizetőnek, ha

4.3.1. a szerződés megszűnéséhez Szolgáltató nyilvánvaló mulasztása vezetett;
4.3.2. a szerződés azért szűnik meg, mert Szolgáltató a szolgáltatást a továbbiakban

nem tartja fenn;
4.3.3. Előfizető az ÁSZF módosítását nem fogadta el, erről írásban határidőben

nyilatkozott, és a szerződés ennek következtében szűnt meg.
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5. Díjfizetési feltételek

5.1. Az éves díjakat számla ellenében, 15 napos fizetési határidővel, banki átutalással kell
megfizetni.

5.2. A havi díjakat Szolgáltató a tárgyhó első napján, 15 napos fizetési határidővel
számlázza, a teljesítés banki átutalással történik.

5.3. Egy hónapot meghaladó fizetési késedelem esetén Szolgáltató jogosult a
késedelemmel érintett időszak vonatkozásában havi 20%-os késedelmi kamat
felszámítására, melyet ezen késedelmi díjat tartalmazó számla kiállításával jogosult
érvényesíteni.

5.4. Szolgáltató díjváltozás esetén a következő év január 1. napjától érvényes éves és havi
díjakról tárgyév november 30-ig értesíti az előfizetőket. Szolgáltató kötelezettséget
vállal arra, hogy a díjak emelése nem haladja meg a 10%-ot, kivéve, ha a hivatalosan
közzétett infláció ennél nagyobb mértékű.

6. Szolgáltató kötelezettségei

6.1. Szolgáltató a Rendszer használatához Előfizető által hivatalosan bejelentett
lakosságszámnak megfelelő számú adminisztrátor és adatrögzítő részére egyedi
bejelentkezési névvel és jelszóval azonosított hozzáférést biztosít.

6.2. Szolgáltató a tájékoztató üzenetek fogadására szolgáló Alkalmazást - Android és IOS
platformon - a hivatalos alkalmazásboltokon (Google Play, App Store) keresztül teszi
elérhetővé a felhasználók részére. Szolgáltató az Alkalmazás működőképességét csak
az adott operációs rendszer aktuálisan támogatott hivatalos verzióin köteles
biztosítani.

6.3. Szolgáltató a Rendszer használatához szükséges útmutatót internetes portálján (ld.
1.2 pont) teszi elérhetővé.

6.4. Szolgáltató Előfizetőtől hibabejelentést, a rendszer működésével összefüggő kérdést
az erre a célra rendszeresített e-mail címen (mobil(kukac)okosonkormanyzat.hu) és
portálján keresztül fogad, munkanapokon 8.00 órától 16.00 óráig. A bejelentésekre
Szolgáltató köteles legkésőbb a következő munkanapon, a bejelentéssel azonos
kommunikációs csatornán válaszolni.

6.5. Szolgáltató a szolgáltatás 4 órát meghaladó szünetelése esetén köteles Előfizetőt
portálján keresztül tájékoztatni az üzemszünet okáról, valamint a megtett
intézkedésekről.

6.6. Szolgáltató köteles Előfizetőt előre tájékoztatni a szolgáltatás várható szüneteléséről,
annak okáról és időtartamáról, ha ez előre ismert (Szolgáltató telephelyét érintő
bejelentett áramszünet, távközlési hálózat vagy egyéb műszaki rendszer karbantartása
stb.).

7. Előfizető kötelezettségei

7.1. Előfizető felelős a kimenő tájékoztató üzenetek tatalmáért és annak egyéb, általa
önállóan meghatározott paramétereiért (pl. a publikálás időpontja).
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7.2. Előfizető felelős az általa bejelentett, a szolgáltatáshoz hozzáférési jogosultsággal
rendelkező személyek szolgáltatást érintő tevékenységéért.

7.3. Előfizető köteles a szolgáltatás használatbavételéhez szükséges intézkedéseket
Szolgáltató útmutatása alapján megtenni, a szolgáltatás használatára jogosult
személyeket, illetve a személyi változásokat Szolgáltatónak bejelenteni.

7.4. Előfizető köteles Szolgáltatót értesíteni minden olyan körülményről, amely a
szolgáltatást, illetve Szolgáltatót veszélyeztetheti, így különösen a szolgáltatáshoz
kapcsolódó, számítógépes infrastruktúráján bekövetkezett adatvédelmi és/vagy
információbiztonsági incidensekről, azok várható következményeiről, Szolgáltatót
érintő intézkedésekről.

8. Adatkezelés, titoktartás

8.1. Előfizető kifejezetten hozzájárul, hogy Szolgáltató a jelen előfizetői szerződés
keretében a részére átadott személyes adatokat kezelje.

8.2. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy Előfizetőtől kapott személyes adatokat
kizárólag jelen szerződés teljesítése érdekében használja fel, azokat harmadik
személynek – a jogszabályban meghatározott kötelezettségei kivételével – nem
továbbítja, továbbá megteszi az adatvédelem és adatbiztonság érdekében szükséges
szervezési és műszaki intézkedéseket.

8.3. A szolgáltatáshoz kapcsolódó, a tájékoztató üzeneteket letöltő mobil készülékek
naplózott adatait Szolgáltató technikai adatállományként kezeli, azokat kizárólag a
jogszabályokban meghatározott hatóságoknak teszi hozzáférhetővé. Szolgáltató a
technikai adatállományokat a jogszabályban meghatározott, kötelező megőrzési idő
után visszaállíthatatlanul törli.

8.4. Előfizető hozzájárul, hogy Szolgáltató a szolgáltatáshoz történő csatlakozásának
tényét nyilvánosságra hozza, azt referenciaként elektronikus és egyéb kiadványaiban
szerepeltesse.

8.5. Feleket a jelen szerződés teljesítése során a jogszabályokban meghatározott
titoktartási kötelezettség terheli.

8.6. Előfizető kifejezetten hozzájárul, hogy a szolgáltatás használatával összefüggően
keletkező adatállományokat az előfizetői és felhasználói adatoktól megtisztított
formában Szolgáltató a szolgáltatás fejlesztése érdekében számítógépes eszközökkel
és algoritmusokkal elemezze, és az ennek eredményeként kapott általánosítható, a
közérdekű tájékoztatást szolgáló következtetéseit közzétegye.

9. Egyéb feltételek:

9.1. Szolgáltató képviselője polgári jogi és büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti,
hogy az általa képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 41. § (6) bekezdésében írtaknak megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló
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2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés b) pontja alapján átlátható
szervezetnek minősül.

9.2. Szolgáltató a hatályos jogszabályok által megengedett maximális mértékig elhárít
minden olyan felelősséget, amely a szolgáltatás használatából vagy
használhatatlanságából ered, még abban az esetben is, ha Szolgáltatót előzetesen
tájékoztatták az ilyen kár bekövetkezésének lehetőségéről. Szolgáltató a jelen
szerződés bármely pontja alapján fennálló felelőssége minden esetben legfeljebb a
szolgáltatásért a tárgyévre, valamint a tárgyhónapra ténylegesen megfizetett egy
éves rendszerhasználati díj és egy havi forgalmi díj összegére terjed ki.

Mellékletek:

1. Díjtáblázat
2. A szolgáltatás ismertetése

1. sz. melléklet Díjtáblázat

OKOS Önkormányzat
Applikáció díjak

Település lélekszám Admin. száma Támogatás Bevezetési díj bruttó
(0% ÁFA)

Havidíj bruttó
(0% ÁFA)

1 1 -
5000 fő 2

- e-mailes kapcsolattartás,
- elektronikus támogatás a

bevezetéshez,
- minták és egyéb támogató

anyagok rendelkezésre
bocsátása

45 000 Ft 15 000 Ft

2 5001 - 20000 fő 3 90 000 Ft 30 000 Ft

3 20001 - 50000 fő 4 135 000 Ft 45 000 Ft

4 50000 fő felett 5 180 000 Ft 60 000 Ft

A táblázatban szerepeltetett díjak bruttó összegek (0% ÁFÁ-val értendők).

6



2. sz. melléklet A szolgáltatás ismertetése

A megoldás két felületen érhető el

● Mobil alkalmazás az állampolgároknak
(OKOS Önkormányzat Alkalmazás)
Az állampolgárok a mobil alkalmazást a legelterjedtebb mobil készülékekre (Android
és IOS rendszerekre) telepíthetik, INGYENESEN. Ennek segítségével kényelmes
módon fogadhatják az önkormányzat üzeneteit a kiküldés pillanatában.

● Webes kezelőfelület az önkormányzat dolgozóinak
(OKOS Önkormányzat Települési Tájékoztató Rendszer)
A polgármester és az önkormányzat kijelölt ügyintézői az adminisztrációs felületet
webes böngészőből érhetik el, a legelterjedtebb böngészők friss verzióiban (Safari,
Chrome, Firefox).

Az értesítés folyamata

1. Az önkormányzat kijelölt munkatársa az erre a célra szolgáló portál felületen rögzíti a
kiküldendő értesítés tartalmát (cím, szöveg, képek) és a kiküldés időpontját.

2. Az engedélyezett értesítés az ütemezés szerinti időben kiküldésre kerül az alkalmazást
futtató mobil eszközökre.  Ha az alkalmazás épp nem fut, az üzenet akkor is
megjelenhet a telefonon, push üzenetként.

A mobil alkalmazás funkciói

1. KIVÁLASZTÁS
Az alkalmazás ingyenes letöltése és telepítése után a felhasználó elfogadja az
adatkezelési feltételeket, majd egy választékból beállítja a fogadni kívánt üzenetek
feladóit (maximum 3 települési önkormányzatot).

2. KÖZÖS HÍRFOLYAM
Kiválasztás után egy közös hírfolyamban megjelenik valamennyi kiválasztott
önkormányzat üzenete. A hírfolyamokban a tartalmak bevezetővel, majd ezt
kiválasztva bővített tartalommal (képek, fájlok, videók, linkek) jelennek meg.

3. EGYÉNI HÍRFOLYAM
Az értesítések mellett megjelenik az önkormányzat címere is, és a címert kiválasztva
lekérdezhető az adott önkormányzat valamennyi értesítése, azaz minden
önkormányzatnak saját oldala, hírfolyama van. A hírfolyamokban a tartalmak
bevezetővel és ezt kiválasztva bővített tartalommal (képek, fájlok, videók, linkek)
jelennek meg.

4. KERESÉS
A keresés funkció segítségével kereshetünk egy adott szóra vagy címkére a
hírfolyamban.

A webes felület adminisztrációs funkciói

1. Értesítések rögzítése, szerkesztése, a kiküldés ütemezése
2. Adatbáziskezelés (önkormányzati adatok, címer, statisztikák lekérdezése, stb.)
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