
19. számú előterjesztés       Egyszerű többség  
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2019. május 30-i rendes ülésére 

 

Tárgy:  Az ingyenesen igénybe vehető vezeték nélküli internet hozzáférési 
pontok bővítése Dombóváron a WiFi4EU finanszírozási programból 

 
 
Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester 
 
 
 
Készítette: Önkormányzati Iroda 
  
 
 
Tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
  
 
 
Tanácskozási joggal meghívott: -  
 
 
 
Készítő részéről ellenőrizte:  

 dr. Farkas-Szabó András irodavezető, Önkormányzati Iroda 
 
 
Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:   

Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda 
 
 
Törvényességi szempontból ellenőrizte: 

 dr. Szabó Péter jegyző 
 

 

 
 
 
 
 
  



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Európai Bizottság arra törekszik, hogy a közösségi élet legfőbb színterein, így 
például a parkokban, a köztereken, a középületekben, a könyvtárakban, az 
egészségügyi központokban és a múzeumokban Európa-szerte ingyenes, nagy 
sebességű vezeték nélküli internetkapcsolat álljon a helyi lakosok és a településre 
látogatók rendelkezésére. Ezt hivatott előmozdítani a WiFi4EU kezdeményezés. A 
WiFi4EU a 2018 és 2020 közötti időszakban 120 millió eurós költségvetésből 
gazdálkodhat, forrásait korszerű wifi-berendezések közterületeken történő üzembe 
állítására lehet fordítani. 
 
Tavaly április végén döntöttünk arról, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be a 
WiFI4EU programra a Hunyadi téren található Víztoronynál „free wifi” pont 
kialakítása érdekében. A testület vállalta a pályázati felhívásban előírt 
kötelezettségeket. 
 
A pályázat benyújtása az elmúlt év májusában megtörtént, amit újra meg kellett tenni 
tavaly (a WiFI4EU honlap hibái miatt), és mivel akkor nem jártunk sikerrel, a 
második, idén áprilisi WiFi4EU pályázati felhívásra is benyújtásra került újabb 
pályázati kérelem. A második forduló eredményét a közelmúltban tették közzé: a 
Bizottság 3400 európai települést részesít 15 000 EUR (mintegy 4,8 millió Ft) értékű 
WiFi4EU utalványban, köztük 63 magyar helységet, amelyek között Dombóvár is 
szerepel.  
 
Az önkormányzatnak, mint kedvezményezettnek támogatási megállapodást kell kötni 
a Bizottsággal, és az ennek aláírását követő 18 hónapon belül kell működésbe lépnie a 
támogatásból megvalósuló internet hozzáférési pontoknak. A wifi hotspotok telepítése 
a WiFI4EU programba regisztrált vállalkozás közreműködésével történhet, de csak 
egy szervezet vonható be, aki közvetlenül a Bizottsághoz nyújthatja be az utalványt 
(kifizetési kérelmét) a jóváhagyott telepítési jelentés alapján (vagyis ez sem bevételi, 
sem kiadási oldalon nem fog költségvetési tételként jelentkezni az önkormányzatnál). 
Minden kedvezményezett maga választja ki azt a szolgáltatót, amellyel a vezeték 
nélküli berendezés üzembe állítására szerződést köt. 
 
A WiFi4EU utalványt az alábbi intézkedések valamelyikének finanszírozására lehet 
felhasználni: 

a. Teljesen új nyilvános wifi-hálózat telepítése. 
b. Meglévő nyilvános wifi-hálózat korszerűsítése. 
c. Meglévő nyilvános wifi-hálózat lefedettségének növelése. 

 
A WiFi4EU utalvány a meghatározott követelményeknek megfelelő wifi hotspotok 
berendezéseinek és üzembe helyezésének költségeit fedezi. A kedvezményezett fizeti 
az internet-hozzáférés díját (internet-előfizetés), illetve a berendezések 
karbantartásának és működtetésének költségeit legalább 3 évig. Az önkormányzatnak 
kell továbbá fedeznie az internetkapcsolathoz szükséges felhordó hálózat esetleges 
létrehozási költségeit (például a hálózat bővítését), illetve a nem kifejezetten a 
hotspotokhoz kapcsolódó kiegészítő eszközökkel (töltőállomás, utcabútor, stb.) 
összefüggő költségeket is. 
 



 
A kedvezményezettek szabadon választhatják ki az internetszolgáltatót, amely 
megegyezhet a hozzáféréseket telepítő vállalkozással, de természetesen különböző is 
lehet. Az internet-előfizetésnek kiváló minőségű, legalább 30 Mbps letöltési sebességű 
kapcsolatot kell biztosítania a felhasználók számára, és a kedvezményezetteknek a wifi 
pont működésbe helyezésétől számított legalább 3 évre szóló előfizetéssel kell 
rendelkeznie. 
 
A pályázati felhívás meghatározza a telepítésre kerülő csatlakozási pontok (wifi 
berendezések) minimális számát: ha csak kültéri, akkor legalább 10, ha csak beltéren 
van telepítés, akkor 15, illetve vegyes megoldás esetén a két érték közötti. A 
hozzáférési pontok több területre is kiterjedhetnek, illetve egy adott helyen egynél több 
csatlakozási pont (berendezés) is telepíthető (pl. a wifi-jel vételének megerősítése 
érdekében). A telepített WiFi4EU-hotspothoz egy bejelentkező portálon lehet csak 
csatlakozni, ahol az internethez való hozzáférés engedélyezése történik (lehetőség 
szerint „egykattintásos” módon), de az nem köthető hitelesítéshez (pl.: jelszó). A 
későbbiekben pedig egy egységes európai hitelesítési platform áll majd rendelkezésre, 
amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy csak egyszer regisztráljanak, és ezt 
követően valamennyi WiFi4EU-hotspot között „barangolhassanak” egész Európában 
anélkül, hogy újból meg kellene adniuk adataikat. A helyi közélet több központját egy 
hálózat keretében (egyetlen hitelesítő portálon keresztül) vagy több hálózat keretében 
(több különböző hitelesítő portálon keresztül) is össze lehet kapcsolni, amennyiben 
azonban a berendezések és a telepítés költsége meghaladja az utalvány értékét, a 
fennmaradó költségeket a településnek kell finanszíroznia. 
 
A pályázat benyújtása során nem kellett megjelölni a wifi hotspotok konkrét helyét, 
annak nem kell feltétlenül csak a Hunyadi téri víztorony környékére korlátozódnia, 
sőt, az utalvány megfelelő felhasználása érdekében indokolt más területek, épületek 
bevonása is ésszerű keretek között, miután az internet előfizetések díja az 
önkormányzat költségvetését fogja terhelni. Számításba lehet venni olyan helyeket, 
ahol az önkormányzatnak vagy önkormányzati intézménynek, cégnek van internet 
előfizetése, és annak segítségével jöhet létre vezeték nélküli hálózat. 
 
A Természetesen Dombóvár Közéleti Egyesület egyik „garanciális” kötelezettsége öt 
év alatt ingyenes wifi hálózat kiépítése a dombóvári oktatási intézmények körül. Ehhez 
kapcsolódva 2015. november 1-jétől a Hunyadi térnek a Tinódi Ház előtti részén, 
illetve a Belvárosi Iskola bejáratánál és a dr. Habsburg Ottó parkban, 2017. 
márciusától a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium udvarára és sportpályáira 
kiterjedően, 2018. januárjától pedig az újdombóvári „körforgalomnál”, a 
Nagyboldogasszony templom körül van lehetőség a világhálóra történő vezeték nélküli 
térítésmentes kapcsolódásra az önkormányzat jóvoltából. Ez az önként vállalt feladat 
nem kevés kiadással jár, az internet előfizetések költsége majdnem havi bruttó 
100.000,-Ft-ot tesz ki.  
 
Március végén a testület hozzájárult, hogy a Szekszárdi SZC Esterházy Miklós 
Szakképző Iskolája és Kollégiuma épülete előtt is ingyenesen igénybe vehető 
nyilvános, vezeték nélküli internet-hozzáférési pont kerüljön kialakításra. A bekért 
árajánlat alapján itt a kiépítésnek (az antennák elhelyezésének) lenne költsége, a 
főbejárat előtt mintegy 125.000,-Ft, az iskola udvarára is kiterjedően 230.000, -Ft. Az 



internet előfizetési díj pedig függ a választott vezetékes megoldástól (optikai kábel vs. 
fémvezető (koax) adatátviteli közeg szélessávú kábelmodemen keresztül), illetőleg a 
hűségidőtől (az optikán létrejövő kapcsolat jelentősen drágább, de egyidejű nagyobb 
igénybevétel esetén stbilabb). Indokolt, hogy ez az épület is bekerüljön a WiFi4EU-
hotspotok közé. 
 
Több cég is megkeresett minket a WiFi4EU wifi pontok kialakítása kapcsán, a 
beszerzési eljárás előtt mindenképpen szükség lesz indikatív árajánlatok bekérésére, 
ehhez viszont meg kell adni az érintett helyeket. Ehhez kérem a képviselő-testület 
felhatalmazását a határozati javaslat szerint. 
 

Határozati javaslat 
ingyenes és nyilvános vezeték nélküli internet hozzáférési pontok kialakításáról a 

WiFi4EU utalvány felhasználása érdekében 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a 160/2018. (IV. 26.) Kt. határozat alapján a WiFI4EU 
programra benyújtott pályázat keretében, a programban kapott utalvány terhére 
kialakításra kerülő ingyenes és nyilvános vezeték nélküli internet hozzáférési 
pontok (WiFI4EU hotspotok) helyszíneit meghatározza a következők szerint: 
 

a. Az alábbi helyszíneken feltétlenül hozzáférési pontot kell kialakítani: 
• A Hunyadi téren található víztoronynál. 
• A Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és 

Kollégiuma intézmény előtt a Pannónia úton, illetve az iskola 
udvarára kiterjedően. 

• A Szekszárdi SZC Apáczai Csere János Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma intézmény előtt, illetve az Arany 
János tér minél nagyobb részére kiterjedően. 

 
b. A a) pontban foglaltakon kívül a további helyszínek meghatározására a 

polgármester jogosult az alábbi közösségi helyszínek közül: 
• Szuhay Sportcentrum 
• Kinizsi utca 37. alatti JAM Központ 
• Szent László park 
• Szőlőhegyi játszótér 
• Szigeterdő 
• Saguly Károly tér 
• Gárdonyi tér 
• Baross Gábor tér 
• Hunyadi téri buszállomás 
• Városháza és környéke, a termelői piac területe 
• mászlonyi közösségi ház 
• Tinódi Ház  
• a Tinódi Ház előtti tér megújításra kerülő része 
• az egészségügyi alapellátást nyújtó orvosi rendelők 

 



2. A Képviselő-testület a 160/2018. (IV. 26.) Kt. határozatában foglalt és a WiFI4EU 
programból megvalósult hozzáférési pontok fenntartásához kapcsolódó 
kötelezettségeket továbbra is vállalja. 
 

3. A Képviselő-testület az internet hozzáférési pontok kialakításának a WiFI4EU 
utalványból nem fedezhető költségeire 500.000,-Ft összegű keretet biztosít az 
önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére. 

 
4. A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy az önkormányzat által működtett 

ingyenes és nyilvános vezeték nélküli internet hozzáférési pontok internet 
előfizetéseinek összköltsége – amennyiben az előfizetés kizárólag a hozzáférési 
pont internethez való csatlakozását biztosítja – éves szinten nem haladhatja meg a 
2,5 millió Ft-ot. 
 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges beszerzési eljárás 
lefolytatására és kötelezettségvállalások megtételére, az internet előfizetői 
szerződések megkötésére. 

 
Határid ő: 2019. december 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
    Önkormányzati Iroda 
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