
Okirat száma: 542-2/2016.                                                                                          

Módosító okirat 

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde a Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. 11. 26. 
napján kiadott, 7855-6/2015. számú alapító okiratát az   államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján - a ……/2016. 
(II. 18.) sz. határozatra figyelemmel-  a következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A kisgyermekek óvodai nevelése, bölcsődei ellátás 
biztosítása a városban. Az óvodai nevelés feladatainak ellátása 3 éves kortól az iskolai élethez 
szükséges fejlettség eléréséig, mely magába foglalja a gyermekek fejlesztését, személyiségük 
kibontakoztatásának elősegítését, az életkori és egyéni sajátosságuk és eltérő fejlődési ütemük 
figyelembevételét. Szakmai tevékenységét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény és 
végrehajtási rendeletei, valamint a fenntartó által jóváhagyott helyi Pedagógiai Program alapján 
végzi. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint a 
nevelőszülő által átmeneti és tartós nevelésbe vett, vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett 
gyermekek életkorának megfelelő napközbeni felügyeletének, gondozásának, nevelésének, 
foglalkoztatásának biztosítása. A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része a családban 
nevelkedő 20 hetes – 3 éves korú – gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását 
és nevelését végző intézmény. A bölcsőde az életkori sajátosságokat figyelembe véve 
gondoskodik a három éven aluli gyermekek gondozásáról és neveléséről, valamint elősegíti 
testi-szellemi fejlődésüket.  

 
2. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

 
4.4  A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

2 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

5 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 
 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 
 
Kelt: 2016. február 18. 

 P.H 
 
 

Tóth József 
polgármester 



Okirat száma: 542-3/2016. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 Az   államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Napsugár Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát a következők 
szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Napsugár Óvoda és Bölcsőde 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 4090 Polgár, Bessenyei u. 4-5. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Móra úti óvoda 4090 Polgár, Móra F. u. 8. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1991. 01. 05. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése:  Polgár Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye 4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése:  Polgár  Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye:  4090 Polgár, Barankovics tér 5. 



3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Polgár Város  Önkormányzata 

3.2.2. székhelye:  4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján: 
óvodai nevelés. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
alapján: bölcsődei gondozás nevelés. 

 
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A kisgyermekek óvodai nevelése, bölcsődei ellátás 
biztosítása a városban. Az óvodai nevelés feladatainak ellátása 3 éves kortól az iskolai élethez 
szükséges fejlettség eléréséig, mely magába foglalja a gyermekek fejlesztését, személyiségük 
kibontakoztatásának elősegítését, az életkori és egyéni sajátosságuk és eltérő fejlődési ütemük 
figyelembevételét. Szakmai tevékenységét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény és 
végrehajtási rendeletei, valamint a fenntartó által jóváhagyott helyi Pedagógiai Program alapján 
végzi. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint a 
nevelőszülő által átmeneti és tartós nevelésbe vett, vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett 
gyermekek életkorának megfelelő napközbeni felügyeletének, gondozásának, nevelésének, 
foglalkoztatásának biztosítása. A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része a családban 
nevelkedő 20 hetes – 3 éves korú – gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását 
és nevelését végző intézmény. A bölcsőde az életkori sajátosságokat figyelembe véve 
gondoskodik a három éven aluli gyermekek gondozásáról és neveléséről, valamint elősegíti 
testi-szellemi fejlődésüket. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

2 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

5 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Polgár város közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 



5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A magasabb vezetői megbízást a Képviselő-
testület adja, az állást nyilvános pályázat útján tölti be. A megbízás időtartama 5 év a fenntartó 
döntése szerint, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. Egyéb 
munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja átruházott hatáskörben. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 Munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: Többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény  

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Óvodai nevelés  

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény gazdálkodásával összefüggő 
feladatokat Polgár Város Polgármesteri Hivatalának  Pénzügyi Irodája  látja el.  székhelye: 
4090 Polgár, Barankovics tér 5.  

6.2.  feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Napsugár Óvoda és Bölcsőde (Óvoda)  180 fő 

2 Móra úti Óvoda     90 fő 

3 Napsugár Óvoda és Bölcsőde (Bölcsőde)     14 fő 

 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga vagy 
a vagyon használati 
joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 4090 Polgár, Bessenyei u. 4-5. 1105/2  A vagyon feletti 
rendelkezés jogát  a 
költségvetési szerv 
vezetője  az 
önkormányzat 
költségvetési 
rendelete, vagyonáról 
és a 
vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 
rendelete, valamint  

óvoda, bölcsőde 

2 

4090 Polgár,  Móra F. u. 8. 2728/1 óvoda 



az ide vonatkozó  
hatályos jogszabályok 
szerint gyakorolja 

7. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 
egyidejűleg a költségvetési szerv 2014.03.27. napján kelt, alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Polgár, 2016. február 18. 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Napsugár Óvoda 
és Bölcsőde 2016. február 18. napján kelt, …………………………..…………. napjától alkalmazandó 542-2/2016 
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 
 

Kelt:  

P.H. 

Magyar Államkincstár 

 

  



Okirat száma:542-4/2016. 

Módosító okirat 

A Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központja a Polgár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete által 2015. november 26. napján kiadott, 2791-7/2015. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - Polgár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete …./2016. (II. 18.) sz. határozatára –figyelemmel –a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 
alapján szociális alapszolgáltatások ellátása: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató 
szolgáltatás, nappali ellátás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény alapján: gyermekjóléti szolgálat biztosítása.  

2. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Polgár Város Önkormányzata a szociálisan rászorultak 
részére szociális alapszolgáltatásként ellátja a szociálisan rászorultak étkeztetését, a házi 
segítségnyújtást, a családsegítést, a támogató szolgáltatást, az idősek nappali ellátását, gyermekvédelmi 
alapellátások keretében a gyermekvédelmi szolgáltatást az alábbiak szerint: Étkeztetés feladata: A 
szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetés biztosítása, amennyiben 
önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek azt 
biztosítani. Házi segítségnyújtás feladata: A szolgáltatást igénybevevő személy saját lakókörnyezetében 
kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges szociális segítés, személyi gondozás 
tevékenységeket. Családsegítés feladata: A szociális vagy mentális problémák, illetve egyéb krízishelyzet 
miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a 
krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 
Támogató szolgáltatás feladata: A fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban 
a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése 
mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. Idősek nappali ellátása feladata: 
Elsősorban a saját otthonukban élő tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős 
koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek 
részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető 
higiéniai szükségleteik kielégítésére. Gyermekjóléti szolgáltatás feladata: A szociális munka 
módszereinek és eszközeinek felhasználásával biztosítja a gyermek testi és lelki egészségének, családban 
történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 
 

3.  Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

2 101222 Támogató  szolgáltatás fogyatékos személyek részére 

3 102031 Idősek nappali ellátása 



4 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

5 107051 Szociális étkeztetés 

6 107052 Házi segítségnyújtás 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Polgár, 2016. február 18. 

P.H. 

Tóth József 
polgármester 

  



Okirat száma: 542-5/2016. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Polgár Város Önkormányzatának 
Szociális Szolgáltató Központja alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

2. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

7.1. A költségvetési szerv 

7.1.1. megnevezése:  Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központja 

7.1.2. rövidített neve: Polgári Szociális Központ 

7.2. A költségvetési szerv 

7.2.1. székhelye: 4090 Polgár, Dózsa György utca 1. 

7.2.2. telephelye(i):  

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Szociális konyha és Idősek háza  4090 Polgár, Barankovics tér 12. 

8. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

8.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2006. 07. 01 

8.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

8.2.1. megnevezése: Polgár Város Önkormányzata 

8.2.2. székhelye: 4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

9. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

9.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

9.1.1. megnevezése: Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

9.1.2. székhelye: 4090 Polgár, Barankovics tér 5. 



9.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

9.2.1.  megnevezése: Polgár Város Önkormányzata 

9.2.2. székhelye: 4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

10. A költségvetési szerv tevékenysége 

10.1. A költségvetési szerv közfeladata: a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. alapján 
szociális alapszolgáltatások ellátása: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató 
szolgáltatás, nappali ellátás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény alapján: gyermekjóléti szolgálat biztosítása.  

10.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 889900 máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

10.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Polgár Város Önkormányzata a szociálisan rászorultak 
részére szociális alapszolgáltatásként ellátja a szociálisan rászorultak étkeztetését, a házi 
segítségnyújtást, a családsegítést, támogató szolgáltatást, az idősek nappali ellátását, 
gyermekvédelmi alapellátások keretében a gyermekvédelmi szolgáltatást az alábbiak szerint: Házi 
segítségnyújtás feladata: A szolgáltatást igénybevevő személy saját lakókörnyezetében kell 
biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges szociális segítés, személyi 
gondozás tevékenységeket. Családsegítés feladata: A szociális vagy mentális problémák, illetve 
egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez 
vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség 
megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. Támogató szolgáltatás feladata: A fogyatékos személyek 
lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének 
segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális 
segítségnyújtás biztosítása révén. Idősek nappali ellátása feladata: Elsősorban a saját 
otthonukban élő tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt 
szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére 
biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető 
higiéniai szükségleteik kielégítésére. A szociális munka módszereinek és eszközeinek 
felhasználásával biztosítja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő 
nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.  

10.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  

2 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 

3 102031 Idősek nappali ellátása  

4 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások  

5 107051 Szociális étkeztetés 



6 107052 Házi segítségnyújtás 

10.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Polgár város közigazgatási területe 

11. A költségvetési szerv szervezete és működése 

11.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét 
(intézményvezető) Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet alapján nevezi ki nyilvános pályázat 
útján. A megbízás időtartama 5 év a fenntartó döntése szerint, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. Egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja 
átruházott hatáskörben. 

11.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  

12. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 
2014. március 27. napján kelt alapító okiratot visszavonom. 

Polgár, 2016. február 18. 

 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Polgár Város 
Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központja 2016. február 18. napján kelt, …………………………..……. 
napjától alkalmazandó 542-4/2016. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti 
tartalmának. 
 

Kelt:  

P.H. 

Magyar Államkincstár 



Okirat száma:542-6/2016. 

Módosító okirat 

A Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága a Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete által 2015. február 26. napján kiadott, 2791-2/2015. számú  alapító okiratát az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
……/2015. (II. 18.) sz. határozatára –figyelemmel –a következők szerint módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 1.2.2. pontja helyéve a következő rendelkezés lép: 

1.2.2. telephelye(i):  

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Strandfürdő 4090 Polgár, Fürdő u. 3.  

hrsz.: 3420/1 

2 
Kemping 4090 Polgár, Fürdő u. 11.   

hrsz.: 3432/2 

3 

Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 4090 Polgár, Zólyom utca 14.  
hrsz.: 1143/3 
4090 Polgár, Móricz utca 3-5.  

hrsz.: 399 

4 
József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola 4090 Polgár, Kiss Ernő u. 10. 

 hrsz.: 619 

5 
Polgári Polgármesteri Hivatal 4090 Polgár, Barankovics tér 5.  

hrsz.: 620 

6 Napsugár Óvoda és Bölcsőde 4090 Polgár, Bessenyei u. 4-5.hrsz.: 1105/2 

7 
Polgár Város Önkormányzatának Szociális 
Szolgáltató Központja 

4090 Polgár, Barankovics tér 12. 

 hrsz.: 390 

8 
Gyermeküdülő fióktelep 

 

8642 Fonyód, Berzsenyi u. 4. hrsz.: 10084 

 

2. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.3.  A költségvetési szerv alaptevékenysége: Polgár város városüzemeltetési feladatainak ellátása. 
Közterületek-parkok gondozása. Kül-, és belterületi csapadékvíz csatorna karbantartása. Szilárd nem 
veszélyes kommunális hulladék begyűjtése, szállítása és átrakása. Nem közművel ellátott háztartási 
szennyvíz begyűjtése és elhelyezése. Szálláshely szolgáltatás. Strandfürdő üzemeltetése. Kül-, és 
belterületi utak, hidak fenntartása. Lakás és nem lakáscélú ingatlan kezelése és karbantartása. Építőipari 
karbantartási munkák. Önkormányzati intézmények, épületek üzemeltetése, takarításai tevékenység. 
Éttermi, mozgó vendéglátás, iskolai, óvodai és szociális intézményi étkeztetés, munkahelyi étkeztetés, 
intézményen kívüli gyermekétkeztetés. Építményüzemeltetés. 

3. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 



 kormányzati  
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

2 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

3 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
 

4 041233   
 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

5 041236  Országos közfoglalkoztatási program 
 

6 041237  Közfoglalkoztatási mintaprogram 
 

7 042220  
 

Erdőgazdálkodás 

8 045120  Út, autópálya építése 
 

9 045160  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
 

10 047120 Piac üzemeltetése 
 

11 051030 
 
 

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes 
(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 

12 051050  Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 
 

13 052020  Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
 

14 061020  Lakóépület építése 
 

15 063020  Víztermelés,- kezelés, - ellátás 
 

16 066010  Zöldterület-kezelés 
 

17 066020  Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
 

18 081061  Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás  
 

19 081071  Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
 

20 086090  Egyéb szabadidős szolgáltatás  
 

21 096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
 

22 096025  Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben 
 

23 104035  Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok 
 nappali intézményében 
 

24 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 



 

25 106010   Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 
 

26 107051   Szociális étkeztetés 
 

3. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét, mint magasabb 
vezetőt a Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, 
pályázat útján bízza meg 5 évre. Egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.   

4. Az alapító okirat 5.2. pontjából az „egyéb foglalkoztatási jogviszony pl.” szövegrész elhagyásra kerül. 

5. Az alapító okirat 5.3. pontja elhagyásra kerül.  

6. Az alapító okirat 6. pontjából a ” 24/2014. (III.27.) okiratszámú” szövegrész elhagyásra kerül. 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Polgár, 2016. február 18. 

P.H. 

Tóth József 
polgármester 

  



Okirat száma: 542-7/2016. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Polgár Város Önkormányzatának 
Városgondnoksága alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

3. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

12.1. A költségvetési szerv 

12.1.1. megnevezése:  Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 

12.2. A költségvetési szerv 

12.2.1. székhelye: 4090 Polgár, Fürdő utca 2. 

12.2.2. telephelye(i):  

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Strandfürdő 4090 Polgár, Fürdő u. 3.  

hrsz.: 3420/1 

2 
Kemping 4090 Polgár, Fürdő u. 11.   

hrsz.: 3432/2 

3 

Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 4090 Polgár, Zólyom utca 14.  
hrsz.: 1143/3 
4090 Polgár, Móricz utca 3-5.  

hrsz.: 399 

4 
József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola 4090 Polgár, Kiss Ernő u. 10. 

 hrsz.: 619 

5 
Polgári Polgármesteri Hivatal 4090 Polgár, Barankovics tér 5.  

hrsz.: 620 

6 Napsugár Óvoda és Bölcsőde 4090 Polgár, Bessenyei u. 4-5.hrsz.: 1105/2 

7 
Polgár Város Önkormányzatának Szociális 
Szolgáltató Központja 

4090 Polgár, Barankovics tér 12. 

 hrsz.: 390 

8 
Gyermeküdülő fióktelep 

 

8642 Fonyód, Berzsenyi u. 4. hrsz.: 10084 

 



13. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

13.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1980. 02. 01. 

13.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

13.2.1. megnevezése: Polgár Város Önkormányzata 

13.2.2. székhelye: 4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

14. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

14.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

14.1.1. megnevezése: Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

14.1.2. székhelye: 4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

15. A költségvetési szerv tevékenysége 

15.1. A költségvetési szerv közfeladata: Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása és közétkeztetés 
biztosítása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésben meghatározottak szerint.  

15.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 

15.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Polgár város városüzemeltetési feladatainak ellátása. 
Közterületek-parkok gondozása. Kül-, és belterületi csapadékvíz csatorna karbantartása. Szilárd 
nem veszélyes kommunális hulladék begyűjtése, szállítása és átrakása. Nem közművel ellátott 
háztartási szennyvíz begyűjtése és elhelyezése. Szálláshely szolgáltatás. Strandfürdő 
üzemeltetése. Kül-, és belterületi utak, hidak fenntartása. Lakás és nem lakáscélú ingatlan 
kezelése és karbantartása. Építőipari karbantartási munkák. Önkormányzati intézmények, 
épületek üzemeltetése, takarításai tevékenység. Éttermi, mozgó vendéglátás, iskolai, óvodai és 
szociális intézményi étkeztetés, munkahelyi étkeztetés, intézményen kívüli gyermekétkeztetés. 
Építményüzemeltetés. 

15.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 

 kormányzati  
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

2 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 



üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

3 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
 

4 041233   
 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

5 041236  Országos közfoglalkoztatási program 
 

6 041237  Közfoglalkoztatási mintaprogram 
 

7 042220  
 

Erdőgazdálkodás 

8 045120  Út, autópálya építése 
 

9 045160  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
 

10 047120 Piac üzemeltetése 
 

11 051030 
 
 

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes 
(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 

12 051050  Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 
 

13 052020  Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
 

14 061020  Lakóépület építése 
 

15 063020  Víztermelés,- kezelés, - ellátás 
 

16 066010  Zöldterület-kezelés 
 

17 066020  Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
 

18 081061  Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás  
 

19 081071  Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
 

20 086090  Egyéb szabadidős szolgáltatás  
 

21 096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
 

22 096025  Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben 
 

23 104035  Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok 
 nappali intézményében 
 

24 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
 

25 106010   Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 
 

26 107051   Szociális étkeztetés 
 



 

15.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Polgár város közigazgatási területe 

16. A költségvetési szerv szervezete és működése 

16.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét, mint 
magasabb vezetőt a Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény alapján, pályázat útján 5 évre bízza meg. Egyéb munkáltatói jogokat a polgármester 
gyakorolja.   

16.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  

3 
közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb tevékenységek módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 

4 megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

17. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 
egyidejűleg a költségvetési szerv 2014.03.27. napján kelt, alapító okiratot visszavonom. 

Polgár, 2016. február 18. 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Polgár Város 
Önkormányzatának Városgondnoksága 2016. február 18. napján kelt, …………………………..…. napjától 
alkalmazandó 542-6/2016. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti 
tartalmának. 
 

Kelt:  

P.H. 

Magyar Államkincstár 


