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ELŐTERJESZTÉS 

A Benedek Elek Óvoda 2019. évi többletkérelmeinek módosítása 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2019. április 25-i ülésén tárgyalta és hagyta jóvá a 

Benedek Elek Óvoda kötelező eszközök pótlására, cseréjére, valamint az ezen túlmutató 

infrastruktúrafejlesztést célzó beszerzését, fedezet biztosítása mellett. 

Az infrastruktúra fejlesztését célzó külön kérelem az alábbiak szerint került meghatározásra: 

 

Eszköz Mennyiség ár/db Összesen (Ft) 
WIFI hálózat 
fejlesztése 
minden 
tagóvodában 

5 300 000 1 500 000 

Vezetői iroda 
bútor (Fő u.) 
 

3 munkaállomás 

Zárható 

tárolószekrények 

 

850 000 850 000 

Összesen   2 350 000 
 

2019. november 20-án Intézményvezető Asszony jelezte, hogy az intézmény hálózati wifi 

kiépítésének tervezésekor előzetes szándékuk szerint minden tagintézményben történő 

fejlesztést célozták meg, mivel a mindennapi munkafolyamataik szükségessé teszik az 

internet általános elérhetőségét minden nevelési és adminisztratív célú helyiségben. 

A költségvetés készítésekor ennek fedezetére benyújtott igényük a szerződött 

rendszergazdával való előzetes konzultáció után történt meg. 

 

Év során azonban kiderült, hogy óvodáink teljes lefedettsége az előzetesen kalkuláltnál több 

ráfordítással valósítható meg, mivel az intézményi épületek szerkezeti és műszaki adottságai 

ezt megkövetelik, így a Képviselő-testület által biztosított forrás az előzetesen jelzett 5 
épülettel szemben csak 2-ben (Csicsergő és Meserét tagóvoda) teszi lehetővé a wifi 



 

rendszer kiépítését. Az 1.100.000 Ft-os ajánlatban szolgáltatásként és munkadíjként a 

Csicsergő és a Meserét  tagóvodára vonatkozó tételek szerepelnek. A fennmaradó 400.000 

Ft úgyszintén a két tagóvoda wifi eszközeinek beszerzését  fedezi. 

 
Intézményvezető Asszony jelzése alapján a Legóvár Tagóvoda kivételével minden 

intézményben szükséges a vezetékrendszer kiépítése, a gyengeáramú rendszer kialakítása 

ahhoz, hogy valóban biztonságosan és hatékonyan működtethessük a jövőben bevezetendő 

kooperatív munkafelületeinket, ezzel segítve a pedagógiai munkát és az adminisztrációs 

kommunikációt a szervezetben. 

 

Mérlegelve a lehetőségeket az intézményvezető célravezetőbbnek tartja, ha a 

rendelkezésükre bocsátott forrásból a két nagy tagóvoda hálózatát építtetik ki elsőként és 

kéri a Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a fejlesztés ilyen módon való 

megvalósításához, a rendelkezésükre álló keretösszeg ezen felhasználásához. 

 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és döntésének 

meghozatalára. 

 

Biatorbágy, 2019. november 21. 

  

 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
 

 
 

 
 



 

 

Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2019. (XI. 28.) határozata 

A Benedek Elek Óvoda 2019. évi többletkérelmeinek módosításáról 

 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Benedek Elek Óvoda 2019. évi 
többletkérelem felhasználásának módosítási kérelméről szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 

1., A Képviselő-testület a módosítási kérelmet támogatja, felhatalmazza az intézményvezető 
asszonyt a wifi hálózat kiépítésére a Csicsergő és Meserét Tagóvodákban bruttó 1.500.00 Ft 
összeghatárig. 

 
 
Határidő: 2019.12.31. 
Felelős: Intézményvezető 
Végrehajtásért felelős: Intézményvezető 
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