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ELŐTERJESZTÉS 
 

Beszámoló a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda és a Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde 
informatikai fejlesztéséről 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Egészségügyi 
Bizottsága 2021. októberi bizottsági ülésén a 60/2021. (X.25.) határozatában döntött arról, hogy 
kerüljön kiépítésre a bölcsőde wifi-hálózata, a 61/2021. (X.25.) bizottsági határozat értelmében 
pedig készüljön el a bölcsőde tekintetében az informatikai munkaállomás és eszközpark teljes 
felmérése és kerüljön összeállításra a hozzá kapcsolódó beszerzési ütemterv javaslat. A 
bizottság az 58/2021. (X.25.) határozatában döntött arról, hogy kerüljön megvalósításra a 
Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda tagóvodáinak informatikai infrastruktúrájának bővítésének 
keretén belül a meglévő wifi-hálózat fejlesztése és az 59/2021. (X.25.) bizottsági határozat 
értelmében pedig készüljön el a tagóvodák tekintetében az informatikai munkaállomás és 
eszközpark teljes felmérése és kerüljön összeállításra a hozzá kapcsolódó beszerzési ütemterv 
javaslat, melyeket a Testület a 18/2022.(I.27.) és a 19/2022.(I.27.) számú határozataival fogadott 
el. 
A munkák elkezdődtek és az informatikai fejlesztés jelenlegi állapotáról mindkét intézmény 
vezetője megküldte tájékoztatóját a szeptemberi testületi ülésre, melyek jelen előterjesztés 
mellékletei. A szeptemberi testületi ülésen lekerült a napirendek közül a wifi fejlesztés témaköre. 
Az ajánlatot adó vállalkozó újra átnézte, hogyan szerezhetőek be ezek az eszközök az adott 
ajánlati árakon. Az informatikai fejlesztést kivitelező vállalkozók megküldték válaszukat a 
szeptemberi testületi ülésen felvetett problémákra, melyek az előterjesztés mellékletei. 
A beszámoló szerint a Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsődében az eszközbeszerzések a korábban 
elfogadott ütemterv szerint haladnak, azonban a wifi hálózat kiépítése időben csúszik a hálózat 
kiépítéséhez szükséges eszközök beszerezhetősége miatt. 
A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda beszámolója szerint a három tagintézményében (Pitypang, 
Csicsergő, Meserét tagóvodák) megtörtént az erősáramú rendszer kialakítása, mely előfeltétele 
volt az informatikai rendszer működésének. Intézményvezető asszony tájékoztatása alapján a 
18/2022.(I.27.) testületi határozat mellékletét képező ütemtervben elfogadott 2022. évi 7.028.520 
Ft+ áfa összeg nem nyújt fedezetet mind a négy tagóvoda wifi fejlesztésére, ezért kérte 
jóváhagyni, hogy a Vadvirág Óvodában ne kerüljön most kiépítésre a hálózat, az arra betervezett 
1.231.520 Ft+ áfa összeg viszont felhasználható legyen a másik három tagintézményben. A 
szerződés szerinti 7.028.520 Ft+áfa összegből 6.089.390 Ft+áfa került felhasználásra 2022. 
szeptember végéig. 
Az Óvoda esetében az informatikai fejlesztésről a beszámolót Nagy Olivér írta, tekintettel arra, 
hogy a megkötött vállalkozási szerződés 4.2 pontjában kapcsolattartóként is került megjelölésre, 
továbbá a cég alkalmazásában áll. Előbbiekről a Demker Bt. ügyvezetője írásban is nyilatkozott, 
mely az előterjesztés melléklete. A Demker Bt. ügyvezetője továbbá írásban vállalta, hogy 
továbbra is a szerződésben foglaltak szerint teljesítenek. Az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV törvény 41. § (6) bekezdése értelmében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan 
jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes 
szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem 
minősül átlátható szervezetnek. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3. § 1. pontja 
értelmében a Demker Bt. átlátható szervezet. A cégnyilvántartás adatai alapján nem áll csőd és 
felszámolás alatt. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és döntésüket meghozni 
szíveskedjenek! 
Biatorbágy, 2022. október 13. 

      Tarjáni István s.k. 
         polgármester 



Határozati javaslat 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../2022. (X. 27.) határozata 

 
 

Beszámoló a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda és a Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde 
informatikai fejlesztéséről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

- elfogadja a Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde intézményvezetőjének tájékoztatóját, 
- felkéri az intézményvezetőt, hogy az eszközök azonnali beszerzése iránt intézkedjen, 
- hozzájárul, hogy a 2022. évben a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda Vadvirág 

tagóvodájában ne kerüljön kiépítésre a wifi hálózat és az arra tervezett 2022. évi 
1.231.520 Ft+ áfa összeg a Pitypang, Csicsergő és Meserét tagóvodák informatikai 
fejlesztésére kerüljön felhasználásra. 
 
 

A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda és a Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde 
intézményvezetőjének tájékoztatója, valamint Dóczi András egyéni vállalkozó eszközbeszerzési 
javaslata a határozat melléklete. 
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felel: Jegyzői titkárság 

 
 

       
 





















 

 

Iktató sz.: K 110/2022. 

Feljegyzés A Gólyafészek Bölcsőde 2022-es informatikai fejlesztésének állapotáról 

 

A Bölcsőde élelmezés vezetői munkaállomása megvásárlásra, telepítésre került. A gép egy Dell Inspiron 5410 i5-ös 

munkaálllomás, mely az élelmezési program SQL adatbázisát is kényelmesebben fogja tudni kezelni, mint a régi gép. Az 

élelmezési program telepítését a Quadrobyte szakembere végzi, melyre 2022.08.09-re kaptunk időpontot.  

A hálózat, internet, alap programok, vírusvédelem, Office programcsomag, kártyaolvasó és E-személyi kliens, valamint a 

szükséges tanúsítványok a gépre telepítésre kerültek.Beállításra kerültek a nyomtatók, valamint a hálózati megosztások. 

A régi gépről átvitelre kerültek a szükséges dokumentumok és mentések is.  

 

Szintén beszerzésre és beüzemelésre került 4 darab Dell Vostro 3500 típusú i3-as laptop, melyen a csoportszobákban a 

kisgyermeknevelők láthatják el a kötelező feladataikat. A laptopok alapértelmezetten meghajtó titkosítással, jelszavas 

felhasználói fiókkal kerültek kialakításra.  

 

A Bölcsőde Wi-Fi hálózat bővítése időben csúszik, mert a komponensek részben nem beszerezhetőek, ami pedig igen, 

annak az ára jelentősen megnőtt. Tekintettel arra, hogy az ajánlatomban az eszközök beszerzésénél semmilyen árrést 

nem alkalmaztam, tehát a bolti árakat tüntettem fel, így az adott ajánlati összeg keretein belül a rendszer sajnos nem 

kiépíthető. 

 

Az alábbi képeken látszik, hogy a keresett termék nem kapható több helyen, ahol még raktárkészletről kapható, ott az 

ára nagyjából a duplájára emelkedett, van, ahol még magasabbra.  

Amennyiben az ajánlott eszközök típusától eltérés lehetséges, úgy a jelen helyzetben kapható lehető legjobb 

helyettesítő típussal újra tudom számolni az árakat.  

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tisztelettel 

Dóczi András 

 

Rendszergazda 



















































 



 



 

 

 

Feljegyzés a Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde vezeték nélküli hálózatának fejlesztéséhez 

 

Ahogy a korábbi feljegyzésemben írtam, a vezeték nélküli hálózat csoportszobákban történő kiépítéséhez általam 

használni kívánt Unifi AC LR eszköz ára a közelmúltban igen magas lett. Ezen kívül 6 általam ismert helyen nem is 

lehetett kapni, az egyetlen hely, ahol találtam 85 597 Forint bruttó áron kínálta az eszközt.  

 

A legutóbbi testületi ülésen elhangzott, hogy a kiépítés történhetne UniFi 6 Lite verzióval is, mert ennek az ára 42 ezer 

forint plusz ÁFA. Megkérdeztem képviselő urat, hogy melyik az a bolt, amit a testületin említett, az alábbi árgép oldalt 

küldte. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ahogy látszik az eszköz, amit ajánlott jelenleg 57 760 Forint bruttó összeg, ami szintén emelkedett a testületi ülésen 

elhangzott összeghez képest. Az említett 42 ezer forint körüli nettó ár 52 ezer forint körüli bruttó árat jelentene. Így 

hozzáférési pontonként 5-6 ezer forintos eltéréssel már 25-30 ezer forint az emelkedés. 

A két típust összehasonlítva az alábbi eltérést találtam: 

 

 

A képen látható, hogy az antenna decibel szintje, és a Gain értéke alacsonyabb, hiszen Lite termékről van szó. A 

kérdésemre, hogy ez az ajánlott termék lefedi-e ugyanazt a területet, mint az LR (Long Range) eszköz, nem kaptam 

választ. 

Amennyiben az a döntés születik, hogy az ajánlott eszközzel építsem ki a vezeték nélküli rendszert, úgy nagyon szívesen 

megteszem, mai állás szerint az eszköz elérhető, vásárolható. Ugyanakkor Lite termékkel nincsen tapasztalatom, hogy 

lefedettség tekintetében felveszi-e a versenyt a drágább LR termékkel. Valószínű, hogy nem. 

 

 

 



 

 

 

A feljegyzés megírása kapcsán újra rákerestem az LR termék mai árára és az alábbit találtam: 

 

Ahogy látható, a termék ára csökkenni kezdett, így lehet, hogy amennyiben a kiépítés időben nem olyan sürgős, 

célszerű várni a beszerzésével. Az adott oldalon a termék csak rendelésre elérhető, más, korábban már megnézett 

boltban sajnos nem kapható továbbra sem.  

Ugyanakkor az ajánlott UniFi 6-os terméknek szintén van LR verziója.  

Utánanéztem még ezen termékek 5 darabos kiszerelésű csomagjainak is, hiszen azok jellemzően tápegység nélkül 

érkeznek, így olcsóbbak. 

Az összegyűjtött adatok alapján a mai napi árakkal és elérhetőségekkel kalkulálva az alábbiak szerint nézne ki az 

árajánlat és a mai állapot összehasonlítása az eredetileg ajánlott eszköz típussal: 

 

*A csomag 5 darab AP-t tartalmaz PoE tápegység nélkül.  

**A mai állapot szerint nincs készleten, de rendelhető. Azt a boltot, ahol rendelhető státuszban volt próbáltam 

elérni, de a feljegyzés lezárásáig nem kaptam visszajelzést 

***Amennyiben darabonként kerülne megvásárlásra, az öt darab ára 293 300 Forint lenne. 

Bolt linkje: 

https://techwizard.hu/termek/ubiquiti-unifi-ap-ac-long-range-5-pack-poe-not-included/ 

Megnevezés Mennyiség 2022.01.13-i ár 2022.10.17-i ár

UAP-AC-LR-5 UniFi AP* 1 csomag 212 071 Ft 271 000 Ft

TP-LINK TL-SG1005P Switch 5 darab 76 835 Ft 73 900 Ft

Munkadíj, segédanyag 60 000 Ft 60 000 Ft

Összesen 348 906 Ft 404 900 Ft

https://techwizard.hu/termek/ubiquiti-unifi-ap-ac-long-range-5-pack-poe-not-included/


 

 

 

Az alábbiak szerint nézne ki az ajánlat a mai állapot szerinti árakkal, ha a képviselő úr által ajánlott eszközt használom 

fel: 

 

*Az eszköz kedvezményes ára előre utalás esetén 57 760 Forint, így ekkor az 5 darab ára 288 800 Forint lenne. 

**Az eszköz némileg gyengébb teljesítményű 

Bolt linkje: 

https://www.microstore.hu/ubiquiti-unifi-6-lite-u6-lite-u6-lite-896194?tracking=5a030aa887dee 

 

Az alábbiak szerint nézne ki az ajánlat, ha a képviselő úr által ajánlott technikai színvonalú, de LR teljesítményű 

hozzáférési pontokkal számolnánk: 

 

Bolt linkje: 

https://www.okosabbotthon.hu/Ubiquiti-UniFi-WiFi-6-Long-Range-Access-Point 

 

Ahogy látható, a Switch ára esett az elmúlt időszakban. A rendszer bármely eszközzel kiépítve bővíthető, akár 

vegyesen is.  

Tisztelettel 

 

 

 

Dóczi András 

Informatikai rendszerüzemeltető, Minősített Etikus hacker 

 

 

Megnevezés Mennyiség 2022.01.13-i ár 2022.10.17-i ár

Ubiquiti UniFi 6 Lite U6-LITE U6-LITE* 5 darab 294 575 Ft

TP-LINK TL-SG1005P Switch 5 darab 76 835 Ft 73 900 Ft

Munkadíj, segédanyag 60 000 Ft 60 000 Ft

Összesen 136 835 Ft 428 475 Ft

Megnevezés Mennyiség 2022.01.13-i ár 2022.10.17-i ár

UniFi WiFi 6 Long-Range Access Point 5 darab 474 950 Ft

TP-LINK TL-SG1005P Switch 5 darab 76 835 Ft 73 900 Ft

Munkadíj, segédanyag 60 000 Ft 60 000 Ft

Összesen 136 835 Ft 608 850 Ft

https://www.microstore.hu/ubiquiti-unifi-6-lite-u6-lite-u6-lite-896194?tracking=5a030aa887dee
https://www.okosabbotthon.hu/Ubiquiti-UniFi-WiFi-6-Long-Range-Access-Point
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