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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A jövő generációjának fejlesztése, nevelésének támogatása mindannyiunk közös feladata, egyben
felelőssége is, hiszen az az idő, energia, tudás és törődés, amit most rájuk szánunk, sokszorosan térül
meg amint felnőnek és az általunk biztosított alapra építhetik saját életüket.
Nem mindegy ugyanis, hogy egy fiatal honnan, milyen alapokról indul el saját életének útján. Nem
mindegy, hogy az alapvető logikai, ügyességi vagy éppen szociális képességeit mikor sajátítja el, és személyes,

egyedi

érdeklődése

mentén

-

milyen

fejlettségi

szintre

tudja

ezeket juttatni.

Önkormányzatunk, mint több óvoda és bölcsőde fenntartója felelősséggel tartozik azért, hogy az
intézményeinknek bizalmat szavazók gyermekei a lehető legkorszerűbb, bizonyítottan hatékony
megoldásokat megkaphassák, így szélesítve az előttünk álló lehetőségeket.
Képviselőként

fontosnak tartom,

hogy

állandóan

monitorozzuk azokat

az

innovatív,

okos

megoldásokat, melyek már bizonyítottak, hiszen kerületünkre, mint Budapest központjára és szívére
kiemelt figyelem hárul, ezért élen kell járjunk a 21. századi okos, szolgáltató önkormányzatok útján.

Ilyen innovatív és sok helyen már alkalmazásban lévő, szakmailag elismert lehetőség a Digitális
Okosjáték Óvodásoknak (továbbiakban: DIOO).
A DIOO a sikeres iskolakezdéshez szükséges készségeket játékosan fejlesztő eszköz; egy új, innovatív,
teljes egészében magyar digitális fejlesztés.
A DIOO billentyűzet és egér nélkül, érintőképernyőn irányítható program, amelyben a feladatokat
hangutasítások alapján kapják a gyerekek. Az Okosjáték lehetővé teszi az óvodások iskolaérettségi
szintjének mérését és a szükséges képességek erősítését.
A szóban forgó eszközt fejlesztőpedagógusokkal együttműködve alkották meg, ezért a „játszva tanulás"
módszertana segítségével gyerekek azon képességeit képes felmérni és fejleszteni, melyeket az élet
minden

területén

hasznosíthatnak:

vizuális,

auditív,

rész-egész

felismerés,

szintézis-analízis,

tájékozódás, matematikai gondolkodás, memória és finommotorika. Az innovatív megoldás talán
legfontosabb lehetősége, hogy az eszközt használó gyerekek egy kulcstartó méretű, egyedi azonosítót
kapnak, így amikor a DIOO-t használják, az képes a játékokat a képesség! szintjükhöz igazítani:
amennyiben a felhasználó gyorsan, ügyesen, hiba nélkül megold egy feladványt, a számítógép
legközelebb nehezebbet ad a részére, amennyiben viszont nehézségekbe ütközött, könnyíti a
feladatot. Minderről (a játékokban elért eredményekről, a gyerekek egyes képességeinek állapotáról,
az általuk preferált játékokról) a pedagógusok és a szülők is pontos, könnyen értelmezhető,
számszerűsített statisztikai adatokat kap.
A fent bemutatottakról egyeztettem a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák vezetőjével, valamint a
Vízivárosban dolgozó óvodapedagógusokkal, akik szakmailag határozottan támogatták a DIOO pilot
projektként történő bevezetését a Toldy Ferenc és az Iskola utcákban található óvodáinkban. A Toldy
Ferenc utcában lévő óvodában 1 db géppel 25 fős, az Iskola utcában 1 db géppel 21 fős nagycsoport
venné igénybe a szolgáltatást.
A DIOO bevezetése alapvetően 3 díjtételből áll össze:
•

az eszköz (érintőkijelzővel ellátott, a DIOO szoftverének használatára korlátozott számítógép)
megvásárlása - 613.000 Ft + ÁFA/eszköz;

•

az eszköz üzembe helyezése, a pedagógusok betanítása - 60.000 Ft + ÁFA/eszköz;

•

a szolgáltatás előfizetése - 10.000 Ft + ÁFA/gyerek/év.

A szolgáltatóval folytatott előzetes egyeztetések során sikerült elérni, hogy a képviselő-testület
támogatása esetén most beszerzésre kerülő eszközök üzembehelyezési költsége a felére csökkenjen.
Ez alapján a DIOO fentiek szerinti, két intézményünknél történő bevezetése összesen egyszeri
1.286.000 Ft + ÁFA kiadást, valamint évente gyerekenként 10.000 Ft + ÁFA előfizetési díjat von magával,
amely a 2022/23-as tanévre 46 gyerek után számolva 460.000 Ft + ÁFA.
Mivel a fenti szolgáltatást a Dioo Digitális Oktató Kft. (székhelye: 1138 Budapest, Viza utca 7/C. 5. em.
7., cg: 01-09-984591, adószáma: 23923050-2-41) fejlesztette, kizárólag rajtuk keresztül érhető el,
valamint Magyarországon még hasonló szolgáltatás sem érhető el, ezért kizárólag ez az egy beszállító
alkalmas a megjelölt feladat ellátására, így a hivatkozott eszköz és a hozzá kapcsolódó szolgáltatás

előfizetésének beszerzése kizárólag tőle indokolt a mindenkor hatályos Beszerzési Szabályzat 4.3.
pontjára hivatkozással.
A felmerült költségekre fedezetet a Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 6. melléklet „1.
Okosváros megoldások" elnevezésű sor biztosít.
Ahhoz, hogy a fejlesztés szeptember elejére elkészüljön elengedhetetlenül szükséges, hogy az
Önkormányzat képviseletében a polgármester a határozati javaslatok elfogadása esetén legkésőbb
2022. július 8-ig szerződjön a vállalkozóval.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, és az Mötv. 50. §-bó levezethető főszabály alapján a képviselő
testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem szavazatukkal támogassák javaslatomat!
Varga Dániel
önkormányzati képviselő
elnök
Városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság;
2. Döntési

javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

12022. (....) önkormányzati határozata

...

a Digitális Okosjáték Óvodásoknak két intézményünknél történő bevezetéséről
1.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat beszerez 2 db a „DIOO" eszközt a Dioo Digitális Oktató Kft.-től,
melyek ára a telepítési költségeket is magában foglalva 1.286.000 Ft + ÁFA. A megvásárolt
eszközökből 1 db-ot a Toldy Ferenc utcai óvodában telepít, 1 db-ot pedig az Iskola utcai
óvodában.

2.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat előfizet 46 személy részére a DIOO oktatási szolgáltatására a
2022/2023-as tanévre, melynek ára 460.000 Ft + ÁFA.

3.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testület a szükséges forrást a Budavári
Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 6. melléklet „1. Okosváros megoldások" elnevezésű
sor terhére biztosítja.

4.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
a beszerzés alapján létrehozandó szerződés megkötésére.

Flatáridő: 2022. július 08.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda
Budapest, 2022.
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melléklete(I)1

1. melléklet - Dioo Digitális Oktató Kft. ajánlata DIOO rendszerre

I

DIOO

,

Megérinted, megszereted.

Ajánlat DIOO rendszerre
Köszönjük érdeklődését!
A következő ajánlatot tesszük Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottsága részére a DIOO rendszer vonatkozásában:
Ajánlattevő

Ajánlatkérő

Név

DIOO Digitális Oktató Kft.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

Cím

1138 Budapest, Viza utca 7/C 5. em, 7.

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Adószám

23923050-2-41

15735643-2-41

Képviselő

Konkoly! Sándor, ügyvezető igazgató

Varga Dániel, elnök

Megnevezés

DIOO Konzol
Szállítás és telepítés
Kedvezmény 1
DIOO éves előfizetési (token) díj 23

Nettó
egységár

Mennyiség

Nettó ár

Áfa

Bruttó ár

613 000 Ft

2 db

1 226 000 Ft

27%

1 557 020 Ft

60 000 Ft

2 db

120 000 Ft

27%

152 400 Ft

-60 000 Ft

1 db

-60 000 Ft

27%

-76 200 Ft

10 000 Ft

46 db

460 000 Ft

27%

584 200 Ft

Nettó összeg:

1 746 000 Ft

27% áfa:

471 420 Ft

Bruttó végösszeg:

2 217 420 Ft

1 Kedvezményesen, Budapest!. Kerület Budavári Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
részére, a sikeres együttműködés reményében, 1 db DIOO Konzol szállítási és telepítési díját elengedjük.
2 Az előfizetés a 2022/23-as tanévre vonatkozik (2022. szeptember 1. — 2023. augusztus 31.)
3 Minden ezen felül igényelt, további előfizetés díja nettó 10.000 Ft + áfa /év/gyerek, azaz bruttó 12.700 Ft /év/
gyerek.
2022. június 10.

Ajánlat kiállításának dátuma

2022. július 10.

Ajánlat érvényessége
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Digitális Okosjáték Óvodásoknak
www.dioo.hu
info@dioo.hu

DIOO

Megérinted, megszereted.
Mit kap a géphez?

Mit kap a havi díjért?

• A rendszer használatának megismertetése
a pedagógusokkal (2 alkalom az Önök

• Gyermekek folyamatos és optimális
fejlődését elősegítő feladatokat

óvodájában)

• A gyermekek rajz és fényképet küldhetnek

• 1. alkalom: a játékok működése,

a rendszeren keresztül szüleiknek

szakmai információk

• Gyerek- és óvodaszintű statisztikákat az

• 2. alkalom: az online pedagógusi felület

óvónők részére

használata
• A gép mellé biztosítunk Önök számára 2

• (opcionális) Heti statisztikai riportot

óvónői tóként, térítésmentesen.
Ezzel az óvónők bármit ki tudnak próbálni,
lehetőségük van ismerkedni a feladatokkal.
• Online tesztek

• A gyermekek összes aktivitásának

gyermekük fejlődéséről a szülőknek
lenyomatát biztonságos tárolását
• A program rendszeres frissítését
• Rendszerfelügyeletet

• Online webes oktatóvideók, leírás

Mire van szükség a gép működéséhez?
• Földeléssel rendelkező 230V-os aljzatra, maximum 3m távolságban azonos falfelületen;

• Folyamatos, szakadásmentes, vezetékes internetre, ami minimum 4 mbit/s letöltést és
1 mbit/s feltöltést engedélyez;
• Szereléshez megfelelő méretű (120 cm magas és 85 cm széles) és minőségű falfelületre
(főleg tégla vagy beton).

Fontos, a rendszer csak előfizetéssel együtt működik!

Amennyiben ajánlatunk elnyerte tetszését, kérem jelezzen vissza, így rendelését rögzítjük,
tervezünk vele!
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