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Módosító okirat 

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde a Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
2016. 02. 22. napján kiadott, 542-3/2016. 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 …../2020. (III. 26.) 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.  
Megvalósítja a befogadó-elvű nevelési gyakorlatot, a beilleszkedési, magatartási 
nehézséggel küzdő, valamint a többi gyermekekkel együtt nevelhető sajátos nevelési 
igényű, vagy a hátrányos helyzetű gyermekek integrált/integrációs nevelését, kivéve a 
kizárólag gyógypedagógiai nevelést ellátó óvodai feladatellátási helyek fejlesztését. 
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 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 
 

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