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Tisztelt Képviselő-testület!
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 pedig a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium udvarára és sportpályáira
kiterjedően van lehetőség a világhálóra történő vezeték nélküli térítésmentes
kapcsolódásra az önkormányzat jóvoltából.
A jelen előterjesztésben arra teszek javaslatot, hogy a hozzáférési lehetőség
megteremtését az újdombóvári városrészben folytassuk, konkrétan a Dombóvári
József Attila Általános Iskola előtt és Petőfi Sándor szobor körül, a „körforgalom”
nyugati részén. Az iskola igazgatójával egyeztetve az intézmény udvarára nem kell
kiterjednie a vételnek, mivel az általános iskolások számára csak korlátozottan
engedélyezett a mobiltelefon használat. Ettől függetlenül elképzelhető, hogy a wifi
zóna működtetéséhez szükséges lesz az iskola együttműködésére (az antenna
elhelyezése kapcsán, illetve ahhoz áramellátás biztosításában). Az érintett területen
sok a gesztenyefa, ami a wifi antenna elhelyezését és a hatóterületet is némiképp
befolyásolja, de az elsődleges cél az, hogy minél nagyobb területet lefedjen, beleértve
az újdombóvári katolikus templom előtti kis szabad felületet is, illetve lehetőség esetén
még az orvosi rendelő melletti sportpályát is.
A Gimnázium esetében az antennák elhelyezése és az internet csatlakozás kiépítése
önmagában nem jelentett költséget az önkormányzat számára, mivel a több évre szóló
hűségidővel együtt járó internet előfizetésért (OPTIKAI INTERNET 30/20, 3 év
hűségidővel, havi nettó 30.000,-Ft előfizetési díjjal) cserébe az internet szolgáltató azt
külön költség nélkül vállalta. Az újdombóvári iskolánál szintén hasonló megoldásra
törekszünk, az ajánlatkérés már megtörtént.
A testület támogatása esetén az ősz folyamán már az újdombóváriak is saját wifi
zónával büszkélkedhetnek. Ennek érdekében az alábbi határozati javaslat elfogadását
indítványozom.
Határozati javaslat
ingyenesen igénybe vehető nyilvános, vezeték nélküli internet-hozzáférési pont
kialakításáról az újdombóvári városrészben
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az
újdombóvári városrészben, a Fő utcában, a Dombóvári József Attila Általános Iskola,
az orvosi rendelő és a Nagyboldogasszony templom által határolt területen (dombóvári
3519. hrsz. alatt felvett közterület) ingyenesen igénybe vehető nyilvános, vezeték
nélküli internet-hozzáférési pont (free wifi zóna) kerüljön kialakításra, és a kiépítés,
illetve a működtetés költségeit a költségvetése terhére biztosítsa.
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