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ALPOLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. június 20-i ülésére
Tárgy: Javaslat a „WiFi4EU” elnevezésű pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára
Az előterjesztés tárgyalása a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) bekezdés alapján
nyilvános ülésen történik.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Európai Bizottság 2018. november 7-én „WiFi4EU –az internetkapcsolat helyi
közösségekben történő előmozdítása-” elnevezésű pályázatot hirdetett meg. A projekt gazdája
az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA).
A WiFi4EU kezdeményezés célja, hogy szerte Európában ingyenes WiFi-hozzáférést
biztosítson a polgárok számára nyilvános helyeken, többek között parkokban, tereken,
középületekben, könyvtárakban, egészségügyi központokban és múzeumokban. A WiFi4EU
kezdeményezés keretében a települések 15 ezer euró értékű utalványra pályázhattak. Az
utalványokat WiFi-berendezések telepítésére lehet felhasználni olyan nyilvános helyeken, ahol
még nem áll rendelkezésre ingyenes vezeték nélküli internetkapcsolat.
A pályázat benyújtására mindössze 48 óra állt rendelkezésünkre. A pályázatok elbírálása azok
beérkezési sorrendjében történt, ezért a meghirdetés napján az elsők között jelentkeztünk. A
pályázaton - 90 magyarországi település mellett - sikerrel vettünk részt, amely alapján 15 ezer
euró értékű, utalvány formájában történő támogatás felhasználásra van lehetőségünk. A
beruházás megvalósítására 18 hónap áll rendelkezésünkre.
Minden kedvezményezett maga választja ki az(oka)t a távközlési szolgáltató(ka)t, amellyel
(amelyekkel) a vezeték nélküli berendezés üzembe állítására szerződést köt.
A pályázat keretében nyílt WiFi hálózatokat javasolunk létesíteni az alábbi helyszíneken:





Szent István téren a játszótéren és a padokkal ellátott pihenőrészen
A Káldor Adolf Szakrendelő épülete mögött a Szent István téri park felöl található
háziorvosi rendelő földszinti és az emeleti várójában
A Hajó utca mentén épülő szabadidőpark területén, a teraszon és a játszótéren
A Hajó utca mentén épülő szabadidőpark területén a sportpálya környékén

A pályázat keretében az utalvány értékéig finanszírozható a hotspotok berendezéseinek és
üzembe állításának költségei, míg a kedvezményezett fizeti az internet-hozzáférés díját
(internet-előfizetés) és a berendezések karbantartásának és működtetésének költségeit legalább
3 évig.
A WiFi pontok kiépítésének támogatás intenzitása 100% vissza nem térítendő. Az egyenleg
egyszer kerül kifizetésre (nincs előfinanszírozás, nincsen időközi kifizetés).
A kifizetésre csak akkor kerülhet sor, ha a következő feltételek teljesülnek:



legalább 10 felhasználó csatlakozott a WiFi4EU-hálózathoz;



a WiFi4EU vizuális identitása megfelelően jelenik meg az ún. captive portálon, azaz a
WiFi szolgáltatást igénybe vevő eszközén megjelenő bejelentkezési képernyőn. A
bejelentkezési képernyő használata pályázati feltétel tekintettel arra, hogy
adatbiztonsági szempontból szükséges a felcsatlakozó készülékek azonosító adatainak
rögzítése.

A WiFi pontok üzemeltetéséhez és az internet szolgáltatás biztosításához szükséges az
Önkormányzat részéről önerő biztosítása, amelynek költsége – az előzetesen lefolytatott
beszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok alapján - a három éves kötelező fenntartási
időszakban 6 326 100 forint.
Fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat
megtárgyalására és elfogadására!
Határozati javaslat:
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja az
önkormányzat csatlakozását a „WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő
előmozdítása” nevű pályázathoz.
A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges 6 326 100 forintból (amely
magában foglalja az internet-hozzáférés díját és a berendezések karbantartásának és
működtetésének költségeit) 2019. évi kiadások fedezetére a tartalékok között, a pályázatok
önrész soron elkülönített keret terhére 383 400 Ft-ot biztosít, valamint a további évek
költségvetésében az alábbiak szerint biztosítja a szükséges fedezetet:
 2020. évi költségvetésben 2 300 400 Ft-ot,
 2021. évi költségvetésben 2 300 400 Ft-ot,
 2022. évi költségvetésben 1 341 900 Ft-ot.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megvalósításhoz szükséges szerződés aláírására.
Határidő:

A szerződés aláírására: 2019. július 31.

Felelős:

Szepesfalvy Anna alpolgármester

Végrehajtást végzi: Közigazgatás-fejlesztési és Szervezési Iroda, Polgármesteri Kabinet,
Gazdasági Iroda
A támogató döntéshez az Mötv. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű szótöbbség szükséges.
A határozathozatal az Mötv. 48. § (1) bekezdés alapján nyílt szavazással történik.
Budapest, 2019. június ….
……………………………
Szepesfalvy Anna
alpolgármester
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