
3. 

 

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 

összefüggő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A június végén megtartható testületi ülést megelőzően az alábbi ügyben tartom 

szükségesnek döntés meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

A WiFi4EU finanszírozási programból megvalósítható vezeték nélküli internet 

hozzáférési pontok helyszíneinek véglegesítése 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. június 11. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 
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Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

A WiFi4EU kezdeményezést az Európai Bizottság azért hívta életre, 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. A WiFi4EU forrásait korszerű wifi-berendezések 

közterületeken történő üzembe állítására lehet fordítani. 

 

A dombóvári önkormányzat pályázatot nyújtott be a WiFI4EU programra, ami a 2019. 

évi második fordulóban sikerrel járt, így 15 000 EUR értékű WiFi4EU utalványban 

részesült. Ennek felhasználási határidejét az Európai Bizottság a pandémia miatt 

többször is módosította, a dombóvári önkormányzat utalványa a jövő év 

szeptemberében jár le, de a járványhelyzet javulásával indokolt a kivitelezést és a 

beüzemelést ebben az évben abszolválni. 

 

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 jelentkezik 

költségvetési tételként 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. 
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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). Egy egységes európai hitelesítési 

platform pedig 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 település 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, 

ezért 2019. májusában született egy döntés a képviselő-testület részéről, miszerint hol 

legyen mindenképpen hozzáférési hely, illetve meghatározásra került egy lista a további 

helyszínekről, amiről polgármesteri határkörben lehet választani az utalvány erejéig. A 

döntés alapján az elmúlt két évben többször is kért az önkormányzat indikatív árajánlatot 

arra figyelemmel, hogy minél több helyszín legyen érintve, de ne kelljen többletforrást 

biztosítani. Szükséges vállalni kompromisszumot, hiszen a kiépítés után havi szinten 

jelentkezik több tízezer forintos üzemeltetési költség, valamint további internet-

előfizetésekre is van szükség. A legutóbbi árajánlat szerint a döntési javaslatban 

szereplő helyszínek tekintetében a kiépítésre elegendő az utalvány összege kisebb 

üzemeltetési kiadás mellett. 

 
A WiFI4EU programtól függetlenül az önkormányzat a városban már évek óta több 

helyen is biztosít nagyobb területre kiterjedően (a gimnázium udvara, az újdombóvári 

templom körüli terület, a Tinódi Ház melletti terület, illetve a dr. Habsburg Ottó park) 

ingyenesen vezeték nélküli internet hozzáférést. Ezeknél csak az internet előfizetés 

jelentkezik kiadásként, amelynek havi költsége elég jelentős, majdnem bruttó 100.000,-

Ft. A meglévő helyszíneken továbbra is lesz lehetőség internetezésre vezeték nélküli 

kapcsolódással. 

 

Határozati javaslat 

a WiFi4EU utalvány felhasználásával összefüggő intézkedésekről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során az alábbiakról rendelkezik: 

 

1. Dombóvár Város Polgármestere a 184/2019. (V. 30.) Kt. határozatot visszavonja. 
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2. Dombóvár Város Polgármestere a WiFI4EU programra benyújtott pályázat 

keretében, a programban kapott utalvány terhére az alábbi helyszíneket jelöli ki 

ingyenes és nyilvános vezeték nélküli internet hozzáférési pontok (WiFI4EU 

hotspotok) kialakítására: 

 

a) A Hunyadi téren található víztorony (kültéri). 

b) A Tolna Megyei SZC Apáczai Csere János Technikum és Kollégium előtti 

edzőpark az Arany János téren (kültéri). 

c) A Városháza mellett a Dombóvár Helytörténeti Gyűjtemény előtti tér (kültéri). 

d) A Hunyadi téri buszállomásnak a várokozásra használt területe (kültéri). 

e) A Szigeterdei közpark játszótere, illetve sportparkja (kültéri). 

f) A Tinódi Ház, valamint az előtte lévő közterület (4 beltéri és 1 kültéri). 

g) A védőnői tanácsadók/gyermekorvosi rendelők váróhelyiségei a Pannónia út 5., 

a III. utca 35., a Hóvirág utca 1., valamint a Szabadság utca 2. alatti egészségügyi 

célú ingatlanokban (összesen 4 beltéri). 

 

3. Dombóvár Város Önkormányzata a WiFI4EU programból megvalósult hozzáférési 

pontok működtetéséhez kapcsolódó üzemeltetési kötelezettségeket vállalja, az 

üzemeltetési kiadásokra a 2021. évi költségvetésében 400.000,-Ft összegű keretet 

biztosít. 

 

4. A hozzáférési pontok kialakításával és üzemeltetésével összefüggő beszerzési eljárás 

lefolytatásával, illetve a hozzáférési pontok működtetésével összefüggő 

kötelezettségvállalásokat és jognyilatkozatokat Dombóvár Város Polgármestere 

teszi meg. 

 

Határidő: 2021. június 30. – a beszerzési eljárás megindítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 


