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ELŐTERJESZTÉS 

WIFI4EU pályázaton elnyert ingyenes wifi pontok kijelöléséről 

Biatorbágy Város Önkormányzata sikeresen pályázott a WIFI4EU európai uniós pályázaton. 
Összesen 15.000 Euró értékben nyert el támogatást szabadtéri ingyenes wifi adó helyek 
kialakítására 10 telepítési ponton. A műszaki osztállyal megvizsgálva az alábbi lehetséges 
helyszínek kijelölését tartom megfelelőnek: 

1, Fő tér: A Fő téri játszótér a fiatalok egyik találkozó pontja. Az önkormányzat tetejére 
elhelyezve a Fő tér és a piac helyszínét is el tudnánk érni ingyenes wifi szolgáltatással, ami 
az itt megrendezésre kerülő rendezvényeink, illetve a központba érkező lakosok számára 
nyújtana ingyenes internet lehetőséget. Amennyiben más irányba helyezzük – a posta 
épületére, vagy a gyermekorvosi rendelőre - úgy akár a skate park is elérhetővé válna az 
ingyenes wifinek, a piac azonban már nem.  

2, Viadukt lépcsőjének a teteje: A Viadukt a fiatalok egyik találkozó pontja, így ott az 
ingyenes net lehetőség az ifjúsági célcsoportot elérné. Ugyanakkor a magaslatról a szabad 
sugárzási lehetőség miatt a patakpartnak a majálison és gyermeknapkor használt része is 
elérhetővé válna. Amennyiben a „szilvamag” területén kialakításra kerül valamilyen sportolási 
lehetőség, akkor azt is ki tudja szolgálni ez a jeladó hely. 

3, Torbágyi „falu” központ Dózsa György és Fő utca kereszteződése. Torbágy egyik központi 
helyét fedné le az ingyenes internet. Elhelyezéstől függően a patakpart nagyobb részével, 
vagy a Dózsa György út irányába eltolva. Mindkét esetben a közösségi ház udvarának 
elérése mellett. 

4, Vasútállomás: A P+R utazók és a vonatra várakozók kiszolgálására lenne alkalmas. Nagy 
tömegeket tudna elérni az ingyenes internet lehetősége. 

5, Iharos - Naphegy köz alja: Erről a pontról az Iharosi sporttelep és az Iharosi tábor válna 
free wifi zónává.  

6, Herbrechtingen tér: Az új lakópark egyik központi tere. Az itteni játszótér sűrű 
látogatottságú, jövőbeli lehetőség egy grund sportpálya kialakítása ezen a területen. 

7, Az új közpark az Ohmüllner Márton sétány mellett a lakópark másik központi tere lesz. Az 
ott kialakuló közparkban feltehetőleg sok lakost tudna kiszolgálni az ingyenes wifi jeladó. 

8, Biai református temető magaslati pontja. A magaslatról két irányba is internetet tudna 
sugározni a jeladó, így a Kálvin tér, és a Rozmaring utcai játszóteret is elérné az ingyenes 
internet. 
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9, Szentháromság tér: Bia másik központi területét fedné le, a biai „falu” központ kapna 
ingyenes internet elérhetőséget. 

10, Kolozsvári utcai sportpálya: A mérkőzésekre és sportolásra kilátogató közönség tudná 
élvezni az ingyenes net szolgáltatást. 

 

Alternatív helyszínek: 

11, Torbágyi játszótér a Meggyfa utca végén. 

12, Külterületi helyszín: Peca-tó, Kunyik (Steer) pince, Szüret Oportó sarka 

13, Kresz park, mennyiben a Fő térről nem elérhető. 

 

Kérem a tisztelt bizottságot, képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg a javaslatot, és döntsön, 
mely helyszíneken kerüljön kialakításra az ingyenes wifi a településen. 

 

Biatorbágy, 2019. március 13. 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
 
 
 
 
 
 
készítette: Tóth Tamás Ifjúsági Koordinátor 
ellenőrizte: Miklós Krisztina 
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Határozati javaslat 

„Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2019. (III. 31.) határozata 

WIFI4EU pályázaton elnyert ingyenes wifi pontok kijelöléséről 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta WIFI4EU pályázaton 
elnyert ingyenes wifi pontok kijelöléséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

A kültéri internet pontok az alábbi helyszíneken kerüljenek kialakításra: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8. 

9. 

10. 

 

Felhatalmazza a polgármester a hálózat kiépítésére és üzemeltetésére vonatkozó szerződés 
megkötésére. 

Határidő: 2019. május 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Műszaki Osztály, Szervezési Osztály, Kabinet 
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