
 

    
 

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ 
 

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde számítástechnikai 
felméréséről 

MELLÉKLETEI:  

- bölcsőde vezetőjének számítástechnikai igénylistája 

- Nagy Zsolt rendszergazda felmérésről készített összesítője 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság  

 

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt 

 

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2021. október 28. 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI:  

MEGHÍVOTTAK: Regős Zoltánné Intézményvezető 

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Szervezési Osztály, Pénzügyi Osztály 

 

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester 

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Veres-Czinege Anita Közművelődési és 
köznevelési referens 

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Hajdu Boglárka jegyző 

 

2021. október 14. 



 

 Város Polgármestere 
 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/213 
 Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu 
 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde számítástechnikai felméréséről 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 219/2021. (IX.30.) számú 
határozatában döntött arról, hogy készüljön egy átfogó felmérés a Biatorbágyi 
Gólyafészek Bölcsőde 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 Cserpegi Miklós önkormányzati képviselő, Fekete Péter 
oktatási, kulturális és egészségügyi bizottsági tag és az önkormányzat számítástechnikai 
szakemberei bejárást tartottak a Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsődében az internetelérés, 
wifi lefedettség felmérése tekintetében. Nagy Zsolt rendszergazda előzetes becslése 
szerint a bölcsődében az épület régebbi részének lefedettsége elérése érdekében 
körülbelül 1,5 millió Ft beruházás szükséges. Az újonnan épült épületrészben melyben 
két csoportszoba található egyáltalán nem került informatikai hálózat kiépítésre, melynek 
megoldása további felmérések után konkretizálható. A rendszergazda véleménye a 
dokumentum melléklete. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és döntésüket 
meghozni szíveskedjenek. 
 
 
 
Biatorbágy, 2021. október 14. 
 
 
 

      Tarjáni István 
      polgármester 

 



Határozati javaslat 
 
 

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

../2021. (X. 28.) határozata 
 

 
A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde számítástechnikai felméréséről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágyi 
Gólyafészek Bölcsőde számítástechnikai felméréséről szóló előterjesztést és az alábbi 
döntéseket hozza: 
 

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

 
 
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály 
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Biatorbágy Város Önkormányzata                                                         Iktató sz.: 168/2021.                                                                                       

2051 Biatorbágy Baross G. u. 2/a  

Képviselő-testület 

Tarjáni István 

polgármester részére 

 

Tárgy: A Gólyafészek Bölcsőde informatikai infrastruktúrájának felmérése 

 

Tisztelt Képviselő-Testület! 

 

Kérésüknek megfelelően a Gólyafészek Bölcsőde informatikai felméréséhez a feladataink 

megnövekedését tudom felvázolni. Jelen helyzetben az online pontszerzős továbbképzések 

elérhetővé váltak számunkra, az Oktatási Hivatal felületén a minősítés folyamatában el kell 

tudnunk érni. A Szülőkkel és Kollégákkal való kapcsolattartást a pandémia időszakában 

tanultuk meg a számítástechnikai eszközök használata mára már nélkülözhetetlenné vált. 

Törekvéseink arra irányulnak, hogy kollégáink munkájukat ne a saját gépiken végezzék. 

Infrastruktúra növelése során, az intézményi ellátottság bővülésével leszabályozottsága-

behatárolhatósága egyértelműbbé válik. Időgazdálkodásunk és naprakészségünk fejlődik 

kapcsolattartásunk kiteljesedik. Sajnos a nyolc csoportszobában és a játszó csoportban az 

internet hálózat nem elérhető. Szülők részéről is igény, hogy a beszoktatás során a várakozási 

időben laptopján dolgozni tudjon. 

 

Feladataink megnövekedtek adminisztráció területén: 

*Bölcsődei csoportnapló vezetése  

*Gyermek fejlődésének nyomon követése, Fejlődési napló, egészségügyi törzslap, családi füzet  

*Játéktevékenység tervek készítése, csoport bemutatása 

Minősítési rendszerben előírt feladatok: 

Minősítési dokumentumok elkészítése, feltöltése, Portfólióvédésre ppt készítése, 

portfólióvédés helyszínen, vagy online térben. 

mailto:golyafeszek@bolcsode.biatorbagy.hu
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Értékelési feladatok ellátása az intézményi delegált számára (portfólióértékelés) 

Látogatási napon az Oktatási Hivatal felületének használata minősítő bizottság tagjai számára 

Csoport látogatás kompetenciákban való jártasság bizonyítása. 

Kapcsolattartáshoz kapcsolódó feladatok: 

Kollégákkal való kapcsolattartás az bölcsődei levelező rendszerben.  

Szülőkkel való kapcsolattartás, információmegosztás (email csoport, zárt kiscsoportban) 

Online értekezletek, fogadóóra. 

Továbbképzés, önképzés, szakmai napok: 

Online konferenciákon, továbbképzéseken való részvétel 

Szakmai napok, továbbképzések. 

*Jelenleg még nem kötelező, de javasolt a laptop használata és a módszer begyakorlása. 

 

Kisgyermeknevelőink napi 8 órás munkaidőben dolgoznak, amelynek megosztása naponta azt 

jelenti, hogy ezen időn belül egy órában felkészül, adminisztrál, műhelymunkát végez (kreatív 

feladatokat végez), szülőkkel egyéni beszélgetést végez stb. 

Innovatív gondolkodás természetesen nem a gyermekellátásra vonatkozik, hanem a háttér 

munkánkat segítve, könnyíti meg kapcsolattartásunkat és a kötelező feladatainkat. 

Pedagógus életpályamodellhez 

• A bölcsődei pedagógus munkakörök az egyes gyermekvédelmi és köznevelési 

tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 418/2015 (XII.23.) 

kormányrendelettel kerültek be a 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet 2/a 

számú mellékletébe.  

• Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 

• A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet.  

• A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény.  

mailto:golyafeszek@bolcsode.biatorbagy.hu
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• A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, 

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 

szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet. 

• 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. 

• 2011 évi CXC. törvény a köznevelésről. 

•  

20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet A bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó 

személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy képzésének szakmai 

és vizsgakövetelményeiről 

https://www.magyarbolcsodek.hu/files/shares/M%C3%B3dszertani%20feladatok/tmutat___d

ok__vezet__s__hez.pdf 

 

 

Biatorbágy Gólyafészek Bölcsőde Szervezeti Működési Szabályzata 

Biatorbágy Gólyafészek Bölcsőde Szakmai Programja 

Gólyafészek Bölcsőde Dolgozói nevében köszönöm Fenntartónknak az előre tervező 

gondolkodását, mert feladataink egyre nagyobb mértékben hasonlítanak az 

óvodapedagógusokat érintő feladatokhoz. 

 

Biatorbágy, 2021. október 21.                                                                                                                 

Köszönettel és tisztelettel: 

 

Regős Zoltánné 

intézményvezető 

 

mailto:golyafeszek@bolcsode.biatorbagy.hu
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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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