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ELŐTERJESZTÉS 

Dr. Vass Miklós Alapítvány kérelméről 

 
 
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. 
évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi 
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI 
rendelet rendelkezéseivel, Biatorbágy Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban 
rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. 
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 
összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában 
lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program 
elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés 
állami és nem állami intézményfenntartóira. 
 
A képviselő-testület által elfogadott HEP program második intézkedési tervében bekerült az 
átlagtól eltérő fejlődésmenetű gyermekek ellátására stratégia kidolgozása, fejlesztési irányok 
meghatározása.  
 
Az alapítvány által kidolgozott és az előterjesztés mellékletét képező szakmai koncepció a 
Gólyafészek Bölcsőde vezetőjével közös szándékkal jött létre, az abban foglaltakat az 
intézmény vezetője áttanulmányozta, tartalmával egyetért, támogatja.   
 
Az Alapítvány tevékenységének célja, a megszokottól eltérő, megváltozott fejlődésmenetű, 
testi, érzékszervi, értelmi, illetve halmozottan sérült gyermekek korai fejlesztésével, 
oktatásával, fejlesztő felkészítésével kapcsolatos feladatokat megvalósítása. Az Alapítvány 
részt vesz a bölcsődei és óvodai felvételi eljárásban, mintegy szakmaközi együttműködés 
keretén belül erősíti a korai szűrés és prevenció a korai fejlesztés megvalósulását. 
 
A Gólyafészek Bölcsőde működése óta az Alapítvány térítésmentesen működik együtt az 
intézménnyel a korai szűrések tekintetében.  
A korai fejlesztő által nyújtott programra egyre nagyobb igény van, amit a statisztikai adatok 
is alátámasztanak. 3 évre visszamenőleg körülbelül 90%-os nagyságrendben a szülők 
támogatják a programot.   
 
Ennek az elvárásnak megfelelve, e célt erősítve az Alapítvány kidolgozott és eljutatott egy 
hosszú távú együttműködési programot, szakmai koncepciót az Önkormányzat számára, ami 
alapján a Dr. Vass Miklós Alapítvány és a Gólyafészek Bölcsőde között egy szakmai 
együttműködés alapján a lehető legrövidebb idő alatt történhet meg a gyermekek 
állapotfelmérése, státuszfelvétele, és a lehető leghamarabb kezdődhet el a szükséges korai 
fejlesztés.  
 
Az együttműködés sikeréhez a stratégiai partnerekkel (gyermekorvosok, védőnők, bölcsőde, 
óvoda, gyermekjóléti szolgálat, önkormányzat) való szoros együttműködés, együtt 



gondolkozás, tapasztalatok megosztása, nyomon követés, megbeszélés szükséges. A 
stratégiai partnerek a jelzőrendszer tagjai.  
  
Az Alapítvány által kidolgozott és felkínált program heti két alkalommal két órában, két 
szakember jelenlétével valósulna meg. A heti két óra szükség esetén összevonható.  
 
Az Alapítvány által biztosított két szakember óradíja bruttó 10.000.- Ft/fő, ami éves szinten 
1.600.000.- forint összegű költséget jelentene.  
 
Javaslom, hogy a Dr. Vass Miklós Alapítvány által kidolgozott és a Képviselő-testület 
számára megküldött szakmai koncepció munkáját terjessze ki az érintett korosztályba 
tartozó minden biatorbágyi gyermek korai szűrésére vonatkozóan, ne csak a bölcsődei 
ellátásban részesülő gyerekekre. Javaslom, hogy a korai szűrések tekintetében  
kapcsolattartó szerepét a szülők és az Alapítvány között a Védőnői Szolgálat lássa el. 
Javaslom, hogy a koncepció és a szűrés helyszínének, feltételeinek meghatározása ennek 
megfelelően kerüljön megállapításra. 
 
Kérem a tisztelt Bizottságot, tisztelt képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését a 
kérdésben.  
 
 
Biatorbágy, 2020. február 12.  
 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 



../2020. (II. 27.) határozata 
 
 

Dr. Vass Miklós Alapítvány kérelméről 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Dr. Vass Miklós 
Alapítvány szakmai koncepcióját és úgy dönt, hogy a programot támogatja, az alábbiak 
szerint:  
 
A szakmai koncepció megvalósítására a 2020. évi költségvetés Egészséges Biatorbágyért 
programkeretéből……………..- forint összeget különít el, és felhatalmazza a polgármestert a 
szakmai koncepció megvalósításához szükséges feltételek meghatározását és 
megvalósítását célzó egyeztetések lefolytatására, ha szükséges, szerződések megkötésére. 
 
Határidő: 2020. március 1. 

Felelős:Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály, Pénzügyi Osztály  

                                                                                             Tarjáni István 

                                                                                                               polgármester  

 

 

 

 















1. számú melléklet 

 

Szakmai koncepció 

 Dr. Vass Miklós Alapítvány-Gólyafészek Bölcsőde Biatorbágy 

Cél: Átfogó együttműködési modell kidolgozása és működtetése annak érdekében, hogy a 

megváltozott fejlődésmenetű gyermekek, különös tekintettel az SNI státuszban lévő 

gyermekek esélyegyenlősége minél teljeskörűbben megvalósulhasson. Az Alapítvány Alapító 

okiratában rögzített célja a „hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének 

elősegítése”.  

Fő szakmai célja:  

Szakmaközi együttműködés erősítése a korai szűrés és prevenció a korai fejlesztés 

megvalósulása érdekében. 

Cél: 

- a megváltozott fejlődésmenetű gyermekek mind a köznevelési, mind pedig a szociális 

intézményekben hozzájussanak a megfelelő fejlesztésekhez, 

- szakmaközi együttműködés során megvalósulhasson a gyermekek kézből – kézbe adása, 

ezzel az intézményváltások után a lehető legrövidebb idő teljen el státuszfelvétellel, 

állapotfelméréssel, a kontinuitást biztosítva legyen a gyermek fejlesztésében, 

- szakmai tevékenységgel egyfajta modellt szolgáltatása, új tudást teremtése.  

 

1. Célkitűzés indoklása, előzmények 



A statisztikai adatokat, tényeket ismerve a gyermeklétszám emelkedésével nő a fejlesztést 

igénylő gyermekek száma.  A preventív ellátási forma megvalósítása, tanácsadás, kontrollált 

Home-tréningek, preventív foglakozás szemlélet támogatása bölcsödében szupeviziók 

segítségével történik.  A Nemzeti Köznevelési Törvény 46. § (3) g) mely szerint, „A 

gyermeknek joga, hogy állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett 

ellátásban – különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban – részesüljön, és 

életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért.”  

Ennek számos magyarázata van. Azon gyermekek, akik rendelkeznek a fejlesztésre 

vonatkozóan előélettel, korai fejlesztésben részesültek, viszont adott életkorban bölcsődébe 

vagy már óvodába integrálhatóak nem kell új vizsgálatot kérni. Bölcsődés kor esetén 

folytatódik a fejlesztés és a vezető tud számolni az ehhez kapcsolható felvehető 

gyermeklétszám módosulásával, óvodás korban pedig már a felvételnél tud az óvoda vezetője 

kalkulálni a fejlesztésre előírt óraszámok kapcsán a szakemberigénnyel.   

 

2. Tevékenységek- célok 

Hosszú távú program kidolgozása a korai szűrés -fejlesztés megvalósulása érdekében. 

• Stratégiai partnerekkel való együttműködési koncepció kidolgozása. 

Stratégiai partnerek Biatorbágy város HEP-nak azon résztvevői, akik „A gyermekek 

esélyegyenlősége” pontban érintettek: 

o Házi gyermekorvosai 

o Védőnői szakszolgálata  

o Gólyafészek Bölcsőde 

o Benedek Elek Óvoda 

o Gyermekjóléti szolgálat 

o Biatorbágy Város Önkormányzata. 

 

• A stratégiai partnerek összekapcsolása. 

• A létrejött együttműködési koncepció működési tapasztalatainak elemzése. 

• A létrejött együttműködési koncepció korrekciója a tapasztalatok tükrében. 

• Nyomon követés tapasztalatainak elemzése. 

• Célcsoporthoz, a kisgyermeket nevelő családokhoz való eljutás. 



3. A terv részegységei 

Feladatok: 

1) Szakirodalom áttekintése 

Határidő: 1. hó. 

Sikerkritérium: Szabályozás naprakész ismerete, társszakmákban felmerülő megújulási 

folyamat ismerete, tájékozódás jó gyakorlatokban.  

2) Bölcsődei szűrés, felismerés folyamatának kidolgozása 

Határidő: első év 3. hónap. 

Sikerkritérium: Folyamat leírás  

a. Módszertani képzések, előadások szervezése  

Kisgyermeknevelők házi továbbképzése 

• működési folyamat ismertetése, 

• a gyermekek megfigyelési szempontjai a korai fejlesztés szemszögéből, 

Határidő: évente 1 alkalom 

Sikerkritérium: A kisgyermeknevelők által készített dokumentumok problémára fókuszált 

leírása. Együttműködés támogatása. 

b. Kerekasztal megbeszélés a folyamat résztvevőivel vezetői szinten 

• Bölcsőde orvos,  

• Védőnő,  

• Gólyafészek bölcsőde vezető, 

• Benedek Elek Óvoda vezetője 

• Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ Intézményvezető 

• Dr. Vass Miklós Alapítvány képviselője, 

• Gyermekjóléti szolgálat vezetője 

• Önkormányzat részéről HEP felelőse, 

 

Határidő: Évenként egy alkalommal a bölcsődei beszoktatás első fázisában. 

Sikerkritérium: Hatékony együttműködés támogatása, közös probléma felvetések és 

megoldások kidolgozása a program dinamikájának támogatása. 



 

 

c. Részvétel szakmai közösségekben, konferenciákon  

Határidő: folyamatos. 

Sikerkritérium: Évenként két alkalom. 

 

 

d. Tájékoztatás szülők részére  

Határidő: évenként egy alkalom. 

Sikerkritérium: tudatos szülői attitűd kialakítása, támogatása a gyermek eltérő fejlődésének 

esetén 

 

e. Esetmegbeszélések 

Határidő: folyamatos, igény szerint. 

Sikerkritérium: visszacsatolás megalapozása, önreflexiók. 

 

f. Dokumentumkészítés 

Határidő: évenként, augusztus 31.  

Sikerkritérium: kész dokumentum visszacsatolás megalapozása, önreflexiók. 

 

A program heti egy alkalommal két órában két szakember jelenlétével valósul meg. Mely 

időtartam a feladatok ismeretében havi szinten összevonható. 

Készítette: Dudás Eszter 

Biatorbágy, 2020. február 5.        

Surányi Kornél 
Dr. Vass Miklós Alapítvány 

Elnöke 
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