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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda számítástechnikai felméréséről  
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és 
Egészségügyi Bizottsága 2021. októberi bizottsági ülésén tárgyalta a Biatorbágyi 
Benedek Elek Óvoda átfogó számítástechnikai infrastruktúrájának felmérését. A 
bizottság a 58/2021. (X.25.) határozatában döntött arról, hogy kerüljön 
megvalósításra a tagóvodák informatikai infrastruktúrájának bővítésének keretén 
belül a meglévő wifi-hálózat fejlesztése. Az 59/2021. (X.25.) bizottsági határozat 
értelmében pedig készüljön el a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda tagóvodái 
tekintetében az informatikai munkaállomás és eszközpark teljes felmérése és 
kerüljön összeállításra a hozzá kapcsolódó beszerzési ütemterv javaslat.  
 

Intézményvezető asszony a wifi hálózat fejlesztése kapcsán három informatikai 
vállalkozástól kért be árajánlatot, melyre két ajánlat érkezett vissza. A Recotel Bt. 
árajánlata 8.880.000 Ft+27%áfa összegben és a Demker Bt. árajánlata 7.028.520 
Ft+27%áfa összegben. A megküldött bírálati jegyzőkönyv alapján a Demker Bt. 
árajánlata került elfogadásra. 
Intézményvezető asszony egyidejűleg elkészítette a hálózat fejlesztéshez 
kapcsolódóan, 5 éves időtartamra előrevetítve az eszközbeszerzési javaslatot, 
prioritási sorrendet és a jelenleg meglévő eszközök amortizációját is figyelembe véve. 
A táblázat a jelenleg elérhető eszközöket és beszerzési árakat tartalmazza, nem 
számolva az esetleges modell változásokkal és áremelkedéssel.  
Az árajánlatok, árkalkulációk és az ezekhez tartozó beszerzési ütemterv 
dokumentáció az előterjesztés mellékletei. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és döntését 
meghozni szíveskedjen. 

 
 

 
Biatorbágy, 2022. január 15. 
 
 
 

      Tarjáni István s.k. 
         polgármester 

 



Határozati javaslat 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
../2022. (I. 27.) 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 informatikai eszközbeszerzési ütemtervet 
elfogadja. 

2. A wifi hálózat kiépítéséhez szükséges 7.028.520 Ft+27% áfa összeget, valamint 
az informatikai eszközbeszerzési ütemtervhez kapcsolódó költségek közül a 
2022-es évben beszerezni kívánt tételekhez szükséges összeget a Biatorbágyi 
Benedek Elek Óvoda 2022.évi költségvetésében biztosítja, a 2023-tól 2026-ig 
tervezett tételekhez szükséges összegek pedig a további években lesznek 
fokozatosan biztosítva az óvoda adott évi költségvetésében. 
 

 
Az elfogadott informatikai eszközbeszerzési ütemterv a határozat mellékletét képezi. 
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály 
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