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Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 24. napján 

tartott rendkívüli üléséről. 
 
JELEN VANNAK: Szandai Attila alpolgármester, Forgács Ákos, Kiss Kálmán Zoltán és Ispán 

Ferenc képviselők 
 
HIVATALBÓL JELEN VAN: dr. Varga Andrea jegyző 
 
Szandai Attila alpolgármester köszönti a megjelenteket, a Képviselő-testület tagjait és a Hivatal 
dolgozóit. Megállapítja az ülés határozatképességét, 5 főből 4 fő van jelen és megnyitja azt. 
Tájékoztatom a tisztelt képviselőket, hogy Bernáth Kornélia polgármester asszony igazoltan van 
távol. Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat. 
 
Az alpolgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, melyet a Képviselő- testület 4 igen 
szavazattal elfogadott. 
 
N A P I R E N D:  
 
1) Előterjesztés a Patvarci Mesesziget Bölcsőde Szakmai Programja módosításának 

jóváhagyására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
Napirendek 
 
1) Előterjesztés a Patvarci Mesesziget Bölcsőde Szakmai Programja módosításának 

jóváhagyására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
Szandai Attila alpolgármester: A Patvarci Mesesziget Bölcsőde Szakmai Programját 25/2021. 
(XII. 15.) határozatunkkal hagytuk jóvá. Az intézmény jogszerű működése érdekében 
benyújtottuk bejegyzési kérelmünket a Nógrád Megyei Kormányhivatal felé. Az eljárás részeként 
a becsatolt szakmai programot a Kormányhivatal megküldte szakértői véleményezésre az ügyben 
illetékes Magyar Bölcsődék Egyesületének. Az egyesület részéről Sebestyén Bianka bölcsődei 
szakértő tekintette át a dokumentumot. Azt vizsgálta, hogy megfelel-e formai és tartalmi 
szempontból gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM 
rendeletben foglaltaknak. A Kormányhivatal végzésében 5 napos határidő kitűzésével kötelezett 
bennünket arra, hogy a szakértői vélemény tartalma szerint dolgozzuk át a dokumentumot és a 
fenntartó jóváhagyó határozatával együtt küldjük meg az engedélyezési eljárás keretében az 
érintett ügyintézőnek a dokumentumokat. Ennek teszünk most eleget. Várható kérdés a 
napirenddel kapcsolatban? 
 
Az alpolgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
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PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
29/2022.(V. 24.) határozata 

a Patvarci Mesesziget Bölcsőde Szakmai Programja módosításának  
jóváhagyásáról 

 
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa alapított és fenntartott 
Patvarci Mesesziget Bölcsőde (székhely: 2668 Patvarc, Gyarmati utca 48.; törzskönyvi azonosító: 
847296) 25/2021. (XII. 15.) határozattal jóváhagyott Szakmai Programját a szociális, 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet alapján szolgáltatói 
nyilvántartásba történő bejegyzés érdekében kezdeményezett hatósági eljárás keretében - a 
Magyar Bölcsődék Egyesületének szakértői véleményében foglaltak szerint – felülvizsgálta és a 
határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
 
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Nógrád Megyei 
Kormányhivatalt.  
 
 
Határidő: 2022. május 24. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 
 
Az alpolgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 
 
 

K.m.f. 
 

 
 

 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 


