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ELŐTERJESZTÉS 
 

Tájékoztató 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.  

Az intézményvezetők bekérték a fenti határozatok szerinti fejlesztésekhez szükséges 
árajánlatokat és kidolgozásra került egy megvalósítási ütemterv, melyeket a 18/2022.(I.27.) és a 
19/2022.(I.27.) számú határozatával fogadott el a testület. 
A munkák elkezdődtek és az informatikai fejlesztés jelenlegi állapotáról mindkét intézmény 
vezetője megküldte tájékoztatóját, melyek az előterjesztés mellékletei. 
A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsődében az eszközbeszerzések a korábban elfogadott 
ütemterv szerint haladnak, azonban a wifi hálózat kiépítése időben csúszik a hálózat kiépítéséhez 
szükséges eszközök jelentős drágulása miatt.  
A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda 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 kéri 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.  
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek! 
 
 
Biatorbágy, 2022. szeptember 15. 
 
 
 

      Tarjáni István s.k. 
         polgármester 

 



Határozati javaslat 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
../2022. (IX. 29.) határozata 

 
 

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

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágyi Benedek 
Elek Óvoda és a Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde informatikai fejlesztéséről szóló tájékoztatót 
és  
 

- elfogadja a Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde intézményvezetőjének tájékoztatóját, 
- 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 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 
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