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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda számítástechnikai felméréséről  
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 219/2021. (IX.30.) számú 
határozatában döntött arról, hogy készüljön egy átfogó felmérés a Biatorbágyi 
Benedek Elek Óvoda számítástechnikai infrastruktúrája tekintetében. 
Intézményvezető Asszony megküldte az óvoda jogszabályi előírások alapján 
nyújtandó adatszolgáltatási kötelezettségeit, kötelezően használandó nyomtatványok 
körét, adminisztratív, továbbképzési és nevelést segítő feladatok listáját, melyek 
elkészítéséhez számítástechnikai felszerelés szükséges. A dokumentum az 
előterjesztés melléklete. 
2021. október 14. napján Csepregi Miklós és Fekete Péter önkormányzati képviselők 
és az önkormányzat számítástechnikai szakemberei bejárást tartottak a Biatorbágyi 
Benedek Elek Óvoda tagintézményeiben az internetelérés, wifi lefedettség felmérése 
tekintetében. Nagy Zsolt rendszergazda előzetes becslése szerint a tagóvodákban a 
kívánt lefedettség elérése érdekében körülbelül 3 millió Ft beruházás szükséges. A 
rendszergazda véleménye a dokumentum melléklete. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és döntését 
meghozni szíveskedjen. 

 
 

 
Biatorbágy, 2021. október 21. 
 
 
 

      Tarjáni István s.k. 
         polgármester 

 



Határozati javaslat 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága 

../2021. (X. 25.) határozata 
 

 
A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda számítástechnikai felméréséről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágyi 
Benedek Elek Óvoda számítástechnikai felméréséről szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 
 

1. Az előterjesztés mellékletét képező rendszergazdai vélemény és az 
Intézményvezető által előterjesztett igények alapján, az alábbiak szerint 
kezdődjön el az óvoda informatikai infrastruktúrájának bővítése: 
 

 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály 

 
 

       
 











Óvodák és Bölcsöde Wifi hálózatának felmérése 
 
 
 
2021.10.14-én körbe jártuk az Óvodákat és a Bölcsödét, hogy felmérjük mire lenne szükség ahhoz, 
hogy mindenhol legyen wifi.  
      
     A kicsi wifi AP az Ubiquiti Unifi UAP-AC-LITE -ot jelent - 28.000 Ft / darab bruttó ár. 
     A nagy wifi AP az UBIquiti Unifi UAP-AC-LR -t jelent - 38.000 Ft / darab bruttó ár. 
 
Ez egy előzetes felmérés volt, nagyjából erre van szükség annak érdekében, hogy elérjük a teljes 
lefedettséget de pontos méréshez minta eszközökre szükség lenne, ennek hiányában előfordul hogy 
nem ennek a két típusnak valamelyikét kell oda rakni hanem egy közepes erősségüt, vagy éppen 
egy nagyobbat mint a AC-LR.  
 
Továbbá ha javasolhatom, minden ilyen felmérésre legyenek meghívva az intézmények helyi 
rendszergazdái is. Egyrészt azért mert, velük egyszerübb lett volna és nem kellet volna mindent 
keresgélni, másrészt a késöbbiekben ők fogják üzemeltetni ezeket a rendszereket.  
 
Valamint, hogy ha ez a terv kivitelezésre kerül akkor minden esetben a műszaki átvevő a helyi 
rendszergazda legyen! 
Mert én úgy gondolom, hogy ők ismerik a helyi szokásokat, esetleg máshova helyeznék el a wifiket 
mint én így első ránézésre, valamint ha ők veszik át az akkor mindenhol működni is fog, hiszen 
nem fogják átvenni a kivitelezőtől ha nem. 
 
 
Bajcsi óvoda: 
Az internet a régi épület részbe jön be optikai kábelen, gerendákon átdobálva végig megy a padlás 
téren majd ismét kimegy kültérre csatorna nélkül, gyorskötözővel van rögzitve a riasztó/tűzjelző(?) 
kábel csatornájához. Az irodában van 1 db Tp-link home wifi router.  
 
Teljes wifi lefedettséghez szükség van: 
- 8 kicsi AP 
- 2 nagy AP 
- Rack szekrény a padlás térbe 
- gigabites switch 
 
Kivitelezés becsült ára: 
Informatikai eszközök: 450 000 Ft 
Kábelhúzás / hálózat kiépítése: 800 000 Ft 
 
Dévai óvoda: 
Itt a hálózat viszonylag jól kiépített. 
6 csoport szoba van, 13 végpont, cat5e kábel a szekrénybe, ezeket ki kell mérni melyik hova megy 
de a már kiépített helyekre belehetne tenni a wifiket. 
 
Teljes wifi lefedettséghez szükség van: 
- 2 nagy AP 
- 6 kicsi AP 
- gigabites switch 
 



Kivitelezés becsült ára: 
Informatikai eszközök: 260 000 Ft 
Kábelhúzás / hálózat kiépítése:  0 – 100 000 Ft (0 ha a folyósokra nem akarunk húzni nagy ap-nek) 
 
 
Szent lászló óvoda: 
Iroda ablak keret át lett fúrva ezen keresztük jön be az optika itt van 1 Tp-link home wifi router. 
 
Teljes wifi lefedettséghez szükség van: 
- 4 kicsi AP 
- 2 nagy AP (Szükség van rá hogy az udvart is lefedjük valamilyen szinten a cukor beteg kisgyerek 
miatt akinek appos a riasztója) 
- gigabites switch 
 
Kivitelezés becsült ára: 
Informatikai eszközök: 188 000 Ft 
Kábelhúzás / hálózat kiépítése: 500 000 Ft 
 
 
Fő utcai óvoda: 
Padlásról jön az üveg, az emeleten van 1 darab Tp-link home wifi router és 1 darab unify lite. 
Földszinten a lépcsőnél van még egy unify lite, így az irodába megoldott a wifi, van 16 portos 
switch amiből még 9 port szabad. Nagyon vastag falak. 
 
Teljes wifi lefedettséghez szükség van: 
- 6 kicsi AP 
- 1 nagy AP 
 
Kivitelezés becsült ára: 
Informatikai eszközök: 200 000 Ft 
Kábelhúzás / hálózat kiépítése: 400 000 Ft 
 
 
Bölcsöde: 
Emeleten jön be az optika, konverter a földön ott egy kis szobába van elhelyezve innen megy le az 
irodákhoz a rack szekrénybe. A régi épület részbe csoport szobánként 1 aljzat van azok ide vannak 
be patchelve.  
Új épület részbe semilyen informatikai hálózat nincs kiépítve!!!!! 
 
Teljes wifi lefedettséghez A RÉGI RÉSZEN szükség van: 
-7 wifi AP (az épület adottságai miatt nem radius alapú) 
-7 db 5 portos gigabites kis switch (lehet kissebb is 2 port kell). 
Erre azért lenne szükség mert a régi épület részbe terveztek még voip telefon mellékeket is tehát 1 
aljzat nem elég.  
 
Új épület részben a teljes wifi lefedettséghez szükség van: 
-Teljes hálózat kiépítésére. Csoport szobánként két aljzattal minimum. 
-2 darab wifi AP 
 
Kivitelezés becsült ára: 
Informatikai eszközök: 320 000 Ft 
Kábelhúzás / hálózat kiépítése: 1 200 000 Ft 



Megjegyzés: Holczer Ferenc kollégám még hozzáfűzné,  (és igaza van), hogy: 
De egyébként a többi óvodába is előfordulhat bármilyen betegséggel appos riasztós gyerekecske. 
Hogy esetleg nem ártana úgy számolni hogy mindenhol le legyen fedve az udvar is valamilyen 
szinten. (Az udvarokat nem jártuk be, de pontos méréshez ahogy jeleztem a dokumentum elején  
szükség lenne minta eszközre.) 
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