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XII. Művelődési és sport ágazat 
1. A képviselő-testület közművelődéssel és közgyűjteménnyel kapcsolatos feladat- és 

hatáskörei 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Dönt művészeti alkotás közterületen, va-

lamint önkormányzati tulajdonú épületen 

való elhelyezéséről, áthelyezéséről, le-

bontásáról és gondoskodik fenntartásáról 

és felújításáról. 

 * * * * * 1991. évi XX. tv. 109. § 

(1) 

2.  Beszerzi a döntéshez a műalkotás művé-

szi értékére vonatkozó szakvéleményt. 

 * * * * * 1991. évi XX. tv. 109. § 

(2) 

3.  Védi a nem önkormányzati tulajdonú 

épületen lévő művészeti alkotásokat, új 

elhelyezés esetén véleményezési joga 

van. 

 * * * * * 1991. évi XX. tv. 109. § 

(3) 

4.  Ellátja a közművelődési, közgyűjteményi 

és művészeti tevékenységekkel kapcsola-

tos helyi irányítási, ellenőrzési feladato-

kat. 

 * * * * * 1991. évi XX. tv. 111. § 

(1) 

5.  Ellátja a művelődési, közgyűjteményi, 

művészeti, valamint egyéb szervezetek 

tekintetében a fenntartással és működte-

téssel kapcsolatos feladatokat. 

 * * * * * 1991. évi XX. tv. 111. § 

(2) 

6.  Jóváhagyja a múzeumi szervezet éves 

munkatervét és költségvetési előirányza-

tát. 

 *  * * * 1991. évi XX. tv. 113. § 

7.  Vagyon feletti rendelkezési jogát a tulaj-

donában levő kulturális javak, illetőleg 

levéltári anyag tekintetében a külön jog-

szabályoknak a rendelkezési jog korláto-

zására irányuló szabályai szerint gyako-

rolhatja. 

 * * * * * 1991. évi XX. tv. 120. § 

8.  Muzeális intézmény fenntartójaként a 

muzeális intézmény fenntartója a folya-

matos és rendeltetésszerű működéshez 

szükséges személyi és tárgyi feltételeke 

biztosítása érdekében eleget tesz a muze-

ális intézmény szakmai besorolásának 

megfelelő 

a) a muzeális intézményt befogadó épület 

helyiségeire, az elektronikus, mechanikus 

 * * * * * 1997. évi CXL. tv. 39. § 

(4) 
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vagy élőerővel ellátott védelmére; 

b) a kulturális javak kiállításon való fo-

lyamatos bemutatására, a látogatói hozzá-

férésre és az online, továbbá a közműve-

lődési és múzeumpedagógiai szolgáltatá-

sokra; 

c) a kulturális javakhoz való kutatói hoz-

záférésre; 

d) a szakmai munkakörök létesítésére és 

betöltésére; valamint 

e) a kulturális javak nyilvántartásba véte-

lére 

vonatkozó előírásoknak.    

9.  Gondoskodik a megyei hatókörű városi 

múzeumi feladatok ellátásáról - Pest me-

gyében Szentendre Város Önkormányza-

ta, Komárom-Esztergom megyében Tata 

Város Önkormányzata - költségvetési 

szervként működő megyei hatókörű vá-

rosi múzeum fenntartásával.    

   *   1997. évi CXL. tv. 45. § 

(1) 

10.  Általa fenntartott országos múzeum, 

szakmúzeum, területi múzeum, tematikus 

múzeum vezetőjének megbízásához, és 

annak visszavonásához a miniszter előze-

tes egyetértését kell kérni. 

 * * * * * 1997. évi CXL. tv. 43. § 

(4), 44. § (3), 46. § (3), 

47. § (2) 

 

11.  Kérelmezheti a miniszternél a muzeális 

intézménye működési engedélyének ki-

adására vagy módosítására irányuló eljá-

rás keretében eltérő gyűjtőterület enge-

délyezését: 

a) természettudomány iparművészet, 

képzőművészet gyűjtőkör, vagy 

b) nemzetiségi bázisintézménnyé minő-

sített muzeális intézmény esetén   nép-

rajz, történet és képzőművészet gyűjtő-

kör esetében. 

 * * * * * 1997. évi CXL. tv. 45/A. 

§ (1a) 

 

 

12.  Nyilatkozik, valamint a nyilvános könyv-

tárak jegyzékének vezetéséről szóló kor-

mányrendeletben meghatározott adatokat 

benyújtja, hogy a könyvtár bekerüljön a 

nyilvános könyvtárak jegyzékébe. 

 * * * * * 1997. évi CXL. tv. 54. § 

(4) 

13.  Beszerzi és a döntést hozó testülettel is-   * * * * 1997. évi CXL. tv. 54. § 
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merteti a miniszter véleményét a telepü-

lési könyvtár megszüntetése esetén a 

döntés előkészítése során. 

(6) 

14.  Köteles gondoskodni a gyűjtemény to-

vábbi hasznosításáról nyilvános könyvtár 

megszüntetése esetén. 

 * * * * * 1997. évi CXL. tv. 54. § 

(7) 

15.  Köteles beszerezni a miniszter engedé-

lyét a könyvtárakban őrzött, korlátozottan 

forgalomképes állami tulajdonban lévő 

kulturális javak, valamint a tulajdonában 

lévő muzeális könyvtári dokumentumok 

elidegenítéséhez. 

 * * * * * 1997. évi CXL. tv. 54. § 

(8) 

 

16.  Dönt a könyvtárba való beiratkozásért 

szedhető díjról. 

 * * * * * 1997. évi CXL. tv. 56. § 

(4) 

17.  Meghatározhat további könyvtárhaszná-

lati feltételeket és kedvezményeket. 

 * * * * * 1997. évi CXL. tv. 58. § 

(3) 

18.  Települési könyvtári ellátás biztosítása 

kötelező feladata. 

 *  * * * 1997. évi CXL. tv. 64. § 

(1) 

19.  Teljesítheti a 64. § (1) bekezdésében 

meghatározott feladatot nyilvános könyv-

tár fenntartásával, vagy a megyei könyv-

tár szolgáltatásainak igénybevételével. 

    * * 1997. évi CXL. tv. 64. § 

(2) 

 

20.  Nyilvános könyvtár fenntartását és mű-

ködtetését az önkormányzat 100%-os tu-

lajdonában álló nonprofit gazdasági tár-

saság útján is elláthatja. 

  * * * * 1997. évi CXL. tv. 64. § 

(2a) 

 

21.  Nyilvános könyvtár fenntartásával teljesí-

ti a 64. § (1) bekezdésében meghatározott 

feladatot. 

 *     1997. évi CXL. tv. 64. § 

(4) 

 

22.  Általa fenntartott nyilvános megyei ható-

körű városi könyvtár költségvetési szerv-

ként működik. 

 *     1997. évi CXL. tv. 64. § 

(5) 

 

23.  Megyei hatókörű városi könyvtár fenn-

tartásával biztosítja - Pest megyében 

Szentendre Város Önkormányzata – a 64. 

§ (1) bekezdésben foglalt feladatait.    

   *   1997. évi CXL. tv. 64. § 

(6) 

 

24.  A könyvtár éves szakmai munkatervét és 

éves szakmai beszámolóját − megőrzés 

 * * * * * 1997. évi CXL. tv. 65. § 
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és hozzáférhetővé tétel, valamint a 

könyvtári intézet részére történő digitális 

továbbítás céljából − a fenntartó általi 

elfogadást követően 15 napon belül 

megküldi a megyei hatókörű városi 

könyvtár részére. 

(2a) 

 

25.  Megyei hatókörű városi könyvár vezető-

jének megbízásához és a megbízatás 

visszavonásához a miniszter előzetes 

egyetértését kell kérnie. 

 *  *   1997. évi CXL. tv. 68. § 

(2) 

 

26.  Véleményezésre megküldi - annak elfo-

gadását megelőzően - a miniszternek a 

megyei hatókörű városi könyvtár szak-

mai munkatervét és szakmai beszámoló-

ját, stratégiai tervét, valamint minőségpo-

litikai nyilatkozatát. A miniszter vélemé-

nye nem köti döntése meghozatalában.    

 *  *   1997. évi CXL. tv. 68. § 

(3) 

 

27.  A települési és megyei hatókörű városi 

könyvtárak átszervezésével és megszün-

tetésével kapcsolatos intézkedésekhez a 

miniszter véleményét előzetesen ki kell 

kérni. E § tekintetében átszervezésnek 

minősül minden olyan fenntartói döntés, 

amely az intézmény megnevezésének, 

fenntartójának, illetve alaptevékenysé-

gének módosulásával jár, kivéve a jog-

szabályváltozásból eredő kötelező mó-

dosítást. 

 * * * * * 1997. évi CXL. tv. 

69/A. § 

    

28.  Pénzeszközt biztosít a könyvtár feladata-

inak ellátásához. 

 * * * * * 1997. évi CXL. tv. 70. § 

(1) 

29.  Támogatja a helyi közművelődési tevé-

kenységet. 

  * * * * 1997. évi CXL. tv. 76. § 

(1) 

30.  Helyi közművelődési tevékenység támo-

gatását a (3) bekezdés szerinti közműve-

lődési alapszolgáltatások megszervezése, 

a 80. §-ban meghatározott pénzügyi tá-

mogatás biztosítása, valamint a közműve-

lődés 82-83. §-ban szabályozott helyi la-

kossági képviseletének biztosítása révén 

látja el.    

  * * * * 1997. évi CXL. tv. 76. § 

(2) 

 

31.  Művelődő közösségek létrejöttének elő-   * * * * 1997. évi CXL. tv. 76. § 
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segítése, működésük támogatása, fejlő-

désük segítése, a közművelődési tevé-

kenységek és a művelődő közösségek 

számára helyszín biztosítása közműve-

lődési alapszolgáltatás megszervezése 

keretében 

a) a művelődő közösségnek rendszeres 

és alkalomszerű művelődési vagy kö-

zösségi tevékenysége végzésének hely-

színét biztosítja, 

b) a művelődő közösség számára bemu-

tatkozási lehetőségeket teremt, 

c) fórumot szervez - ha az adott telepü-

lésen működik - a Közművelődési Ke-

rekasztal bevonásával, a művelődő kö-

zösségek vezetőinek részvételével, ahol 

a művelődő közösségek megfogalmaz-

hatják a feladatellátással kapcsolatos 

észrevételeiket, javaslataikat. 

(3) a), (4) 

 

32.  Ha 1000 fő lakosságszám feletti telepü-

lési önkormányzat a közösségi és társa-

dalmi részvétel fejlesztése, az egész élet-

re kiterjedő tanulás, a hagyományos kö-

zösségi kulturális értékek átörökítése, az 

amatőr alkotó- és előadó-művészeti te-

vékenység a tehetséggondozás- és -

fejlesztés feltételeinek biztosítása, vala-

mint a kulturális alapú gazdaságfejlesz-

tés közművelődési alapszolgáltatásokból 

legalább egy további közművelődési 

alapszolgáltatást szervez meg. 

    * * 1997. évi CXL. tv. 76. § 

(3) b), (5) 

. 

33.  Legalább kettő további közművelődési 

alapszolgáltatást szervez meg a (4) be-

kezdésben foglaltakon túl az 5000 fő la-

kosságszám feletti települési önkor-

mányzat az előző pont szerinti közműve-

lődési alapszolgáltatásokból. 

    * * 1997. évi CXL. tv. 76. § 

(6) 

 

34.  Teljes körű, közművelődési alapszolgál-

tatásokat szervez meg a (3) bekezdés 

szerinti. 

  * *   1997. évi CXL. tv. 76. § 

(7) 

 

35.  Közművelődési alapszolgáltatások fo-

lyamatos hozzáférhetősége érdekében 

közművelődési intézményt biztosít. 

  * * *  1997. évi CXL. tv. 77. § 

(1), 78/I. § (1) 
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36.  Általa fenntartott közművelődési intéz-

ményt 100 %-os tulajdonában álló nonp-

rofit gazdasági társaságként vagy költ-

ségvetési szervként működteti. 

  * * * * 1997. évi CXL. tv. 77. § 

(4) 

 

37.  Közösségi színteret vagy közművelődési 

intézményt biztosít. 

     * 1997. évi CXL. tv. 78/I. 

§ (1) 

38.  Művelődési házat, művelődési közpon-

tot, vagy kulturális központot biztosít a 

közművelődési alapszolgáltatások fo-

lyamatos hozzáférhetősége érdekében. 

  * *   1997. évi CXL. tv. 78/I. 

§ (1a) 

 

39.  Rendeletben határozza meg az ellátandó 

közművelődési alapszolgáltatások körét, 

valamint feladatellátásának formáját, 

módját és mértékét a helyi társadalom 

művelődési érdekeinek és kulturális 

szükségleteinek figyelembevételével, e 

törvény és a helyi lehetőségek, sajátossá-

gok alapján a Közművelődési Kerekasz-

tallal és a települési nemzetiségi önkor-

mányzattal való egyeztetést követően. 

  * * * * 1997. évi CXL. tv. 

83/A. § (1) 

 

40.  Közművelődési rendeletét a - Közműve-

lődési Kerekasztallal és a települési nem-

zetiségi önkormányzattal való egyeztetés 

keretében - legalább ötévente felülvizs-

gálja. 

  * * * * 1997. évi CXL. tv. 

83/A. § (2) 

 

41.  Közművelődési rendeletet a közösségi 

színtérben vagy a közművelődési intéz-

ményben közzéteszi. 

  * * * * 1997. évi CXL. tv. 

83/A. § (3) 

 

42.  Engedélyezi az általa fenntartott közös-

ségi színtér, illetve közművelődési in-

tézmény más célra történő átmeneti 

igénybevételét, valamint tevékenységé-

nek évente legfeljebb 2 hónap időtartamú 

szüneteltetését a gazdálkodási, költségve-

tési vagy vagyongazdálkodási előnyök 

esetén. 

  * * * * 1997. évi CXL. tv. 78/I. 

§ (3) 

 

43.  Ha közművelődési megállapodás alapján 

biztosítja a közösségi színtér, illetve 

közművelődési intézmény működését, 

akkor évente 2 hónapon túli szüneteltetés 

esetén új közművelődési megállapodással 

  * * * * 1997. évi CXL. tv. 78/I. 

§ (3) 
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biztosítja a településen a közművelődési 

alapszolgáltatásokat. 

44.  Közösségi színtér vagy közművelődési 

intézmény fenntartása estén: 

a) meghatározza a közösségi színtér vagy 

a közművelődési intézmény használati 

szabályait, működésének módját, vala-

mint a közművelődési intézmény felada-

tait, 

b) kiadja az általa fenntartott közművelő-

dési intézmény alapító okiratát, jóvá-

hagyja szervezeti és működési szabályza-

tát, éves munkatervét és költségvetését, 

c) biztosítja a feladatok ellátásához és a 

közösségi színtér, illetve közművelődési 

intézmény fenntartásához szükséges, e 

törvény szerinti szervezeti, személyi, 

szakképzettségi és tárgyi feltételeket, 

d) kijelöli a közösen létesített vagy ön-

kormányzatok közötti társulásban fenn-

tartott közösségi színtér, illetve közműve-

lődési intézmény esetében a működtetői 

jogok gyakorlóját. 

   * * * 1997. évi CXL. tv. 78/I. 

§ (4) 

 

45.  Közművelődési intézmény - ideértve a 

közművelődési megállapodás keretében 

működtetett intézményt is - létesítése, át-

szervezése, megszüntetése, valamint te-

vékenységének 2 hónapon túli szünetelte-

tése esetén a testületi döntés meghozatala 

előtt 30 nappal a miniszter és a 82. § sze-

rinti Közművelődési Kerekasztal véle-

ményét be kell szerezni, és annak tartal-

mát a képviselőtestülettel ismertetni kell. 

  * * * * 1997. évi CXL. tv. 78/J. 

§ (1) 

 

46.  Közművelődési megállapodást köthet az 

önkormányzati rendeletben meghatáro-

zott közművelődési feladatok megvalósí-

tására – a Közművelődési Kerekasztallal 

való egyeztetést követően  – az e törvény 

követelményeinek megfelelő jogi sze-

méllyel, magánszeméllyel. 

  * * * * 1997. évi CXL. tv. 79. § 

(1) 

 

47.  Közművelődési megállapodást a honlap-

ján vagy a helyben szokásos módon, va-

lamint a közművelődési megállapodás 

  * * * * 1997. évi CXL. tv. 79. § 

(3) 
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alapján működtetett közösségi színtérben 

vagy közművelődési intézményben kell 

közzétenni. 

48.  Pénzügyi támogatásban részesítheti a 

közművelődési célú tevékenységet foly-

tatókat. 

  * * * * 1997. évi CXL. tv. 80. § 

49.  Igénybe veszik a miniszter által biztosí-

tott közművelődési támogatások koordi-

nálásában részt vevő, közművelődési 

szakmai szolgáltató szervezet működését. 

  * * * * 1997. évi CXL. tv. 84. § 

(1) 

 

50.  Köteles megszervezni a közművelődési 

szakmai szolgáltatást és ennek működési 

feltételeit köteles biztosítani. 

 *     1997. évi CXL. tv. 84. § 

(2) 

 

51.  Meghatározza rendeletben a fővárosi 

közművelődési szakmai tanácsadó és 

szolgáltató feladatait, intézményi szer-

vezeti kereteit, formáit, költségvetési 

támogatását. 

 *     1997. évi CXL. tv. 86. § 

a) 

52.  Meghatározza rendeletben a szakmai ta-

nácsadás és a szolgáltatások díjköteles 

és díjmentességi körét. 

 *     1997. évi CXL. tv. 86. § 

b) 

53.  Közös szervezetben – integrált kulturális 

intézmény – láthatja el a muzeális in-

tézményekkel, a nyilvános könyvtári el-

látás biztosításával és a közművelődés 

támogatásával összefüggő feladatait a 

tizenötezer fő alatti lakosságszámú tele-

pülés. 

  * * * * 1997. évi CXL. tv. 

91/A. § (1) 

 

54.  Működési engedély iránti kérelmet a 

fenntartó nyújtja be - a 14. §-ban megha-

tározott kivétellel - az 1. mellékletben 

meghatározott adattartalomnak megfele-

lően a kultúráért felelős miniszter által 

rendszeresített formanyomtatványon.   

 * * * * * 376/2017. (XII. 11.) 

Korm. rend. 10. § (1) 

 

 

55.  Kérelemhez - a 14. §-ban meghatározott 

kivétellel - csatolni kell 

a) a kérelem alapjául szolgáló kulturális 

javak használati jogcímét igazoló doku-

mentumot, 

b) a tulajdonos nyilatkozatát arról - a 

 * * * * * 376/2017. (XII. 11.) 

Korm. rend. 10. § (2) 
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Magyar Állam tulajdonában lévő kultu-

rális javak esetét ide nem értve -, hogy a 

kulturális javak saját tulajdonát képezik, 

továbbá per-, teher- és igénymentesek, 

és a muzeális intézmény létesítéséhez 

hozzájárul, valamint 

c) a muzeális intézményt befogadó in-

gatlan használati jogcímét igazoló do-

kumentumot. 

56.  Múzeum működési engedélyének kiadá-

sára irányuló kérelem esetén a (2) be-

kezdésben foglaltakon túlmenően csa-

tolni kell a fenntartó által jóváhagyott 

múzeumi küldetésnyilatkozatot és stra-

tégiai tervet. 

 * * * * * 376/2017. (XII. 11.) 

Korm. rend. 10. § (3) 

 

 

57.  Ha a muzeális intézmény fenntartója a 

szakmai munkakörök létesítésére és be-

töltésére vonatkozó kötelezettségét a 9. 

§ szerinti megállapodás alapján teljesíti, 

a kérelemhez csatolni kell a megállapo-

dás másolatát is. 

 * * * * * 376/2017. (XII. 11.) 

Korm. rend. 10. § (5) 

 
 

58.  Köteles a műemlék fenntartásáról, jó 

karbantartásáról tulajdonosként, vagyon-

kezelőként, illetve a tulajdonosi jogok 

gyakorlójaként, továbbá ingyenes hasz-

nálóként a jogszabályokban meghatáro-

zottak szerint gondoskodni. 

* * * * * * 2001. évi LXIV. tv. 41. 

§ (1) 

59.  Köteles haladéktalanul bejelenteni a kul-

turális örökségvédelmi hatóságnak, de 

legkésőbb a tudomására jutástól számított 

nyolc napon belül, a védetté nyilvánított 

kulturális javakkal kapcsolatos – a 49. § 

b), c) pontjában meghatározott – adatok-

ban bekövetkezett változásokat. 

* * * * * * 2001. évi LXIV. tv. 52. 

§ (3) 

60.  Elővásárlási jog illeti meg második he-

lyen az ingatlant kezelő (vagy ingyenesen 

használó) önkormányzatot, harmadik he-

lyen az ingatlan fekvése szerinti települé-

si önkormányzatot amennyiben a műem-

lékekre több elővásárlási jog áll fenn. 

* * * * * * 2001. évi LXIV. tv. 86. 

§ (1) a) 

61.  Elővásárlási jog illeti meg az 1998. janu- * * * * * * 2001. évi LXIV. tv. 86. 
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ár 1-je előtt hatályos jogszabályok alap-

ján műemlék, műemlék jellegű, városké-

pi jelentőségű kategóriában védett ingat-

lanok tekintetében második helyen a fe-

ladatot ellátó helyi önkormányzatot. En-

nek hiányában az ingatlan fekvése szerin-

ti települési önkormányzatot – főváros-

ban lévő ingatlan esetén a fővárosi és ke-

rületi önkormányzatot megegyezésük 

szerint. 

§ (4) 

62.  Előadó-művészeti szervezet fenntartásá-

val vagy annak támogatásával (közszol-

gáltatási szerződés) valósíthatja meg a 

művelődéshez való jog érvényre juttatá-

sát. 

 * * * * * 2008. évi XCIX. tv. 3. § 

(2) 

63.  Nyilvántartásba vétel és a minősítés alap-

jául szolgáló adatokban bekövetkezett 

változást köteles bejelenteni a kijelölt 

szervnek a változástól vagy az arról való 

tudomásszerzéstől számított tizenöt na-

pon belül. 

 * * * * * 2008. évi XCIX. tv. 9. § 

 

64.  Önkormányzati fenntartású színház mű-

ködtetéséhez szükséges forrásokat az 

önkormányzat a saját költségvetéséből 

biztosítja. 

 * * * * * 2008. évi XCIX. tv. 16. 

§ (3) 

 

65.  Ha az önkormányzati fenntartású szín-

ház részére a működéséhez szükséges 

forrásokat teljes körűen nem biztosítja, 

az önkormányzat a Kormányhoz közös 

működtetésre vonatkozó kérelmet ter-

jeszthet elő a Kormány által rendeletben 

meghatározott időpontig. 

 * * * *  * 2008. évi XCIX. tv. 16. 

§ (4) 

 

66.  Színház közös működtetésére megálla-

podást köt a miniszter és az önkormány-

zat, ha a Kormány a kérelemben foglal-

tak teljesítéséről határoz, a közös mű-

ködtetésről a Kormány határozatának 

közzétételétől számított 30 napon belül. 

 * * * * * 2008. évi XCIX. tv. 16. 

§(6)   

 

67.  Színház közös működtetésére irányuló 

megállapodásnak garantálnia kell a kö-

zös működtetésben működő színház 

 * * * * * 2008. évi XCIX. tv. 16. 

§ (7) 

 



11 

 

Képviselő-testület Művelődési és sport ágazat 2021 0331 

 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

művészeti szabadságát. 

68.  Színház közös működtetésére irányuló 

megállapodásban a miniszter és az ön-

kormányzat 

a) meghatározza - ideértve a vezetői ki-

nevezés módját is - a színház közös mű-

ködtetésének és működésének részletes 

szabályait; 

b) rögzíti a központi költségvetésből jut-

tatandó támogatás és az önkormányzati 

támogatás mértékét. 

 * * * * * 2008. évi XCIX. tv. 16. 

§ (8)   

 

69.  Színház létesítése esetén az 1. § szerinti 

kezdeményezés a színháznak az Emtv. 

7. § (1) bekezdése szerinti hatósági nyil-

vántartásba vételét követő 30 napon be-

lül terjeszthető elő.    

      368/2019. (XII. 30.) 

Korm. rend. 1/A. § 

  

70.  Előadóművészeti szervezet vezetői fela-

datai ellátására munkáltató jogkor gya-

korlójaként pályázatot ír ki. 

 * * * * * 2008. évi XCIX. tv. 39. 

§ (2) 
 

71.  Köteles biztosítani, hogy általa fenntar-

tott könyvtárakat, muzeális intézménye-

ket és más kiállító termeket, színházakat 

a pedagógus a jogszabályban meghatáro-

zott kedvezményekre való jogosultságát 

igazoló pedagógus igazolvánnyal láto-

gassa. 

 * * * * * 2011. évi CXC. tv. 63. 

§ (1) j) 

 

72.  Szakmai bizottságot kér fel a pályázatok 

véleményezésére. 

 * * * * * 2008. évi XCIX. tv. 39. 

§ (3) 

73.  Meghatározott megyei könyvtárak és a 

megyei hatókörű városi múzeumok fela-

datának ellátását szolgáló egyes állami 

tulajdonban lévő ingatlanok e törvény ha-

tálybalépésének napjával, e törvény ere-

jénél fogva a kötelező közfeladatként 

megyei hatókörű városi múzeumot és 

megyei könyvtárat fenntartó önkormány-

zatok  tulajdonába kerülnek.    

   *   2015. évi LXXV. tv. 1. 

§ (1) 

 

74.  Ingatlanjuttatással egyidejűleg a közfela-

dat ellátására rendelkezésre álló állami 

tulajdonban lévő ingó vagyontárgyak - a 

muzeális intézmények alapleltárában és 

   *   2015. évi LXXV. tv. 1. 

§ (3) 
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jogszabály szerinti külön nyilvántartásá-

ban szereplő kulturális javak kivételével - 

a fenntartó önkormányzatok tulajdonába 

kerülnek.    

75.  Fenntartóként a tulajdonukba adott ingat-

lanokat a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a köz-

művelődésről szóló 1997. évi CXL. tör-

vényben meghatározott kötelező közfela-

dat ellátására használhatják fel; ennek so-

rán kötelesek az ingatlanok állagát meg-

óvni.    

   *   2015. évi LXXV. tv. 2. 

§ (1) 

 

76.  Mentesítheti az általa fenntartott könyvtár 

beiratkozási díjának megfizetése alól kü-

lönösen a pedagógusokat, a közművelő-

dési intézmények dolgozóit, a felsőokta-

tási intézmények főfoglalkozású oktatóit, 

továbbá azokat az aktív korú, nem fog-

lalkoztatott személyeket, akik munkanél-

küli járadékban, nyugdíj előtti munkanél-

küli segélyben, jövedelempótló támoga-

tásban részesülnek, vagy az aktív korúak 

ellátására jogosultak 

 * * * * * 6/2001. (I. 17.) Korm. 

rend. 4. § 

77.  Kiírja a vezető megválasztására irányuló 

pályázatot, és köteles a pályázati felhívást 

a kultúráért felelős miniszter által vezetett 

minisztérium honlapján közzétenni. A 

közzététel napjának a minisztérium hon-

lapján való megjelenést kell tekinteni. 

* * * * * * 155/2017. (VI. 15.) 

Korm. rend. 2. § (1) 
 

78.  Szakmai munka folytonossága érdekében 

a pályázatot legalább hat hónappal a hatá-

rozott idejű jogviszony megszűnése előtt 

hirdeti meg. 

* * * * * * 155/2017. (VI. 15.) 

Korm. rend. 2. § (2) 
 

79.  Korábbi vezető helyettese, vagy annak 

akadályoztatása esetén a jogszabályban 

meghatározott esetben az általa meghatá-

rozott, a 8. § szerinti feltételeknek megfe-

lelő személy határozott időre, de legfel-

jebb az új vezető kinevezéséig megbízha-

tó a vezetői feladatok ellátásával. 

* * * * * * 155/2017. (VI. 15.) 

Korm. rend. 2. § (5) 
 

80.  Szakmai bizottságot kér fel a pályázatok * * * * * * 155/2017. (VI. 15.) 
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véleményezésére, melynek tagjai: 

a) az érintett, Emtv. 5/A. § (2) bekezdése 

szerinti előadó-művészeti bizottság(ok) 

négy, 

b) a miniszter egy, 

c) a munkavállalók és az előadó-

művészeti szervezetnél munkavégzésre 

irányuló jogviszonyban foglalkoztatottak 

által egyszerű többséggel választott egy, 

d) az előadó-művészeti szervezetnél a pá-

lyázati felhívás közzétételét megelőző 

hónap 1. napján legnagyobb létszámú 

tagsággal rendelkező szakszervezet egy, 

továbbá 

e) az előadó-művészeti szervezet fenntar-

tójának két 

képviselője. 

Korm. rend. 4. § (1) 
 

81.  Dönt a munkakör betöltéséről a szakmai 

bizottság véleményét is mérlegelve a kö-

vetkező képviselő-testületi ülésén. 

* * * * * * 155/2017. (VI. 15.) 

Korm. rend. 6. § (1) 
 

82.  Nemzetiségi előadó-művészeti szervezet 

esetében az érintett nemzetiségi önkor-

mányzat egyetértésével dönt. 

* * * * * * 155/2017. (VI. 15.) 

Korm. rend. 6. § (2) 
 

83.  Helyben szokásos módon nyilvánosságra 

kell hozni a döntést a szakmai bizottság 

pályázatonként elkészített összegző vé-

leményével és a szavazás részletes ered-

ményével együtt a. 

* * * * * * 155/2017. (VI. 15.) 

Korm. rend. 6. § (3) 
 

84.  Szakmai bizottság által nem támogatott 

pályázó kinevezésére vonatkozó döntését 

köteles megindokolni, az indokolást a 

döntéssel egyidejűleg nyilvánosságra kell 

hozni. 

* * * * * * 155/2017. (VI. 15.) 

Korm. rend. 6. § (4) 
 

85.  Megküldi a sikeres pályázat egy példá-

nyát a döntést követő 15 napon belül az 

előadó-művészeti szervezetek működé-

sével összefüggő közigazgatási hatósági 

és szolgáltatási feladatokra kormányren-

deletben kijelölt szerv részére, mely szerv 

gondoskodik a sikeres pályázat megis-

merhetőségéről, nyilvánosságának bizto-

sításáról. 

* * * * * * 155/2017. (VI. 15.) 

Korm. rend. 6. § (5) 
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86.  Ha a pályázat eredménytelen, úgy legké-

sőbb az eredménytelenségről szóló dön-

téstől számított hatvan napon belül újra ki 

kell írni a pályázatot. 

* * * * * * 155/2017. (VI. 15.) 

Korm. rend. 6. § (6) 
 

87.  Eredménytelen pályázati eljárás esetén a 

korábbi vezetőt, vagy annak akadályozta-

tása esetén az általa meghatározott, a 8. § 

szerinti feltételeknek megfelelőszemélyt 

határozott időre, de legfeljebb az új veze-

tő kinevezéséig megbízhatja a vezetői fe-

ladatok ellátásával. 

* * * * * * 155/2017. (VI. 15.) 

Korm. rend. 6. § (7) 
 

88.  Helyben szokásos módon közölheti a be-

nyújtott pályázat tartalmát - ide nem értve 

a személyes adatokat - harmadik sze-

méllyel. A pályázó sikeres pályázata a 

pályázat benyújtásakor megtett előzetes 

nyilatkozata alapján nyilvánosságra ke-

rül. 

* * * * * * 155/2017. (VI. 15.) 

Korm. rend. 7. § (1) 
 

89.  Sikertelen pályázat esetén a pályázó ré-

szére a pályázati anyagot vissza kell jut-

tatni. Ha a pályázó az általa benyújtott, 

személyes adatokat tartalmazó adathor-

dozót a pályázat elbírálási határidejétől 

számított kilencven napon belül nem ve-

szi át, azokat meg kell semmisíteni, és 

személyes adatait törölni kell. 

* * * * * * 155/2017. (VI. 15.) 

Korm. rend. 7. § (2) 
 

90.  Magasabb vezető megbízásához  ha nem 

a fenntartó (képviselő-testület) a munkál-

tatói jogkör gyakorlója  szükséges a fenn-

tartó egyetértése is.    

* * * * * * 475/2020. (X. 30.) 

Korm. rend. 14. § 

 

91.  Közművelődési-, Kultv. szerinti tudomá-

nyos és szakkönyvtári -, Kultv. szerinti 

települési könyvtári ellátást biztosító-, 

Kultv. szerinti hang- és képarchívumi -, 

köziratokról, a közlevéltárakról és a ma-

gánlevéltári anyag védelméről szóló tör-

vény szerinti levéltári-, Kultv. szerinti 

múzeumi szakmai besorolású muzeális 

intézményi-, alkotóművészeti tevékeny-

ség biztosításáért-, Emtv. szerinti előadó-

művészeti tevékenység-, több kulturális 

tevékenység ellátását biztosító szervezeti 

* * * * * * 475/2020. (X. 30.) 

Korm. rend. 6.- 13. § 

 



15 

 

Képviselő-testület Művelődési és sport ágazat 2021 0331 

 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

egység vezetésére irányuló magasabb ve-

zető, illetve vezető megbízásához szük-

séges feltételek. 

92.  Az önkormányzati fenntartású színházak 

Emtv. 16. § (4)-(9) bekezdése szerinti 

közös működtetése keretében biztosított 

költségvetési támogatás - a támogató és a 

kedvezményezett közötti támogatási 

szerződésben vagy támogatói okiratban 

foglalt célra és feltételekkel - az Emtv. 

16. § (6) bekezdésében meghatározott 

megállapodásban (a továbbiakban: közös 

működtetésre irányuló megállapodás) fel-

sorolt színházak, mint végső kedvezmé-

nyezettek által is felhasználható. A támo-

gatási szerződésben, támogatói okiratban 

kizárólag a közös működtetésre irányuló 

megállapodásban meghatározott önkor-

mányzat vagy önkormányzati társulás, 

illetve közös fenntartású színház esetén 

legalább az egyik önkormányzat mint 

kedvezményezett által fenntartott színhá-

zak nevesíthetők végső kedvezménye-

zettként.    

* * * * * * 428/2016. (XII. 15.) 

Korm. rend. 22/A. § (1) 
. 

    

 

93.  Amennyiben a támogatási szerződésben, 

támogatói okiratban végső kedvezmé-

nyezett megjelölésére kerül sor, a ked-

vezményezettként megjelölt önkormány-

zat ebben arra vállal kötelezettséget, hogy 

a támogatási szerződésben, támogatói ok-

iratban meghatározott cél megvalósítása 

érdekében a végső kedvezményezett 

számára - a végső kedvezményezettel kö-

tött támogatási szerződéssel, támogatói 

okirattal - támogatást nyújt, majd annak 

felhasználásáról a végső kedvezménye-

zettet az államháztartásról szóló törvény, 

az államháztartásról szóló törvény végre-

hajtásáról szóló kormányrendelet költ-

ségvetési támogatásokra vonatkozó sza-

bályai és e rendelet szerint beszámoltatja. 

A kedvezményezett támogató felé történő 

beszámolási kötelezettsége a támogatás 

továbbadására és a végső kedvezménye-

* * * * * * 428/2016. (XII. 15.) 

Korm. rend. 22/A. § (2) 
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zett beszámoltatására a végső kedvezmé-

nyezett által készített beszámolónak a 

támogató részére történő megküldésére 

vonatkozik. 

94.  Köteles a szakfelügyelő munkáját előse-

gíteni és támogatni, a szóban vagy írás-

ban, jogszerűen kért felvilágosításokat és 

adatokat megadni, a dokumentumokba 

betekintést engedni, indokolt esetben 

azok másolatát rendelkezésre bocsátani. 

 * * * * * 3/2009. (II. 18.) OKM 

rend. 7. § (4) 

95.  Elősegíteni köteles a könyvtári szakfelü-

gyelők munkáját. 

 * * * * * 14/2001. (VII. 5.) 

NKÖM rend. 9. § (1) 

96.  Észrevételeket tehet a szakfelügyeleti je-

lentésre. 

 * * * * * 14/2001. (VII. 5.) 

NKÖM rend. 9. § (2) 

97.  Eseti revízió lefolytatását kérheti a gyűj-

teményre vagy egyes kulturális javakra 

kiterjedően az általa fenntartott intéz-

ménytől. 

* * * * * * 51/2015. (XI. 13.) 

EMMI rend. 2. § (2) 

 

98.  Revízióról felvett jegyzőkönyvet 

a) jóváhagyja vagy 

b) a jegyzőkönyvre észrevételeket tehet. 

* * * * * * 51/2015. (XI. 13.) 

EMMI rend. 5. § (2) a), 

b) pont 

99.  Közművelődési alapszolgáltatás meg-

szervezéséhez éves szolgáltatási tervet 

készít a tárgyév március 1-jéig. 

Az éves szolgáltatási terv tartalmazza 

a) a biztosított közművelődési alapszol-

gáltatások keretében tervezett közösségi 

programok, tevékenységek és folyama-

tok (a továbbiakban együtt: közösségi 

tevékenység) megnevezését, 

b) a közösségi tevékenység céljának rö-

vid leírását, 

c) az egyes közösségi tevékenységek 

közművelődési alapszolgáltatásokba va-

ló besorolását azzal, hogy minden egyes 

közösségi tevékenység csak egy alap-

szolgáltatásba sorolható be, 

d) a közösségi tevékenység rendszeres-

ségét vagy tervezett időpontját és a 

résztvevők tervezett számát, valamint 

e) a helyi lakosság közösségi tevékeny-

 * * * * * 20/2018. (VII. 9.) 

EMMI rend. 3. § (1), 

(2) 
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ségek megtervezésében, megvalósításá-

ban és értékelésében való részvételének 

módjait. 

100.  Éves szolgáltatási tervét a helyi lakosság 

és annak önszerveződő közösségei, va-

lamint - ha az adott településen működik 

- a Közművelődési Kerekasztal bevoná-

sával készíti elő. 

 * * * * * 20/2018. (VII. 9.) 

EMMI rend. 3. § (3) 

 

101.  Meghatározza a (3) bekezdésben foglal-

tak figyelembevételével, hogy az adott 

közművelődési alapszolgáltatáson belül 

mely szakmai feladatokat milyen módon 

és mértékben látja el. 

 * * * * * 20/2018. (VII. 9.) 

EMMI rend. 3. § (4) 

 

102.  Közművelődési alapszolgáltatások meg-

szervezésének helyszínén vagy a köz-

művelődési intézményben és közösségi 

színtérben biztosítania kell 

a) legalább egy, legalább 25 fő befoga-

dására, közösségi események, rendezvé-

nyek, tanácskozások, képzések megtar-

tására egyaránt alkalmas többfunkciós 

helyiséget, 

b) az a) pontban meghatározott helyiség 

méretének és funkciójának megfelelő 

számú asztalt és széket, 

c) polcrendszert, amely lehetővé teszi 

dokumentumok (könyvek, folyóiratok, 

szórólapok stb.) elhelyezését, 

d) legalább 1 db bemutatók, előadások 

megtartására alkalmas prezentációs esz-

közt, 

e) legalább 1 db audiovizuális anyagok 

lejátszására alkalmas eszközt, 

f) legalább 1 db számítógépet, illetve 

korlátozás- és térítésmentesen igénybe 

vehető internet kapcsolatot. 

 * * * * * 20/2018. (VII. 9.) 

EMMI rend. 4. § 

 

103.  Feladatellátóként a Kultv. 76. § (3) be-

kezdés a) pontja szerinti közművelődési 

alapszolgáltatását a felsőfokú közműve-

lődési szakképzettséggel vagy közösségi 

és civil fejlesztő szakember szakképzett-

séggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal vagy 

szakmai tapasztalattal rendelkező szak-

 * * * * * 20/2018. (VII. 9.) 

EMMI rend. 5. § 
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ember bevonásával valósítja meg. 

104.  Közösségi színtérben a közművelődési 

alapszolgáltatások zavartalan biztosítása 

érdekében legalább egy, legalább közép-

fokú közművelődési szakképzettséggel 

(szakképesítéssel) rendelkező szakem-

bert foglalkoztat. 

 * * * * * 20/2018. (VII. 9.) 

EMMI rend. 12. § (1), 

(2) 

 

105.  Művelődési ház a 4. §-ban foglaltakon 

túl rendelkezik legalább egy, legalább 

100 fő befogadására, a művelődő közös-

ségek, előadó-művészeti csoportok pró-

báinak, előadásainak, továbbá ünnepsé-

gek megtartására alkalmas, játszóhellyel 

rendelkező többfunkciós helyiséggel, 

valamint legalább egy kiállítótérrel. 

 * * * * * 20/2018. (VII. 9.) 

EMMI rend. 13. § (1) 

 

106.  Művelődési házban a közművelődési 

alapszolgáltatások zavartalan biztosítása 

érdekében szükséges létszámban köz-

művelődési szakmai munkakörben szak-

embert foglalkoztat úgy, hogy legalább 

egy, felsőfokú közművelődési szakkép-

zettséggel rendelkező szakembert teljes 

munkaidőben foglalkoztat.    

 * * * * * 20/2018. (VII. 9.) 

EMMI rend. 13. § (2) 

 

107.  Művelődési központban a közművelődé-

si alapszolgáltatások zavartalan biztosí-

tása érdekében szükséges létszámban 

közművelődési szakmai munkakörben 

szakembereket foglalkoztat úgy, hogy az 

intézmény vezetője mellett legalább egy 

felsőfokú közművelődési szakképzett-

séggel rendelkező szakembert teljes 

munkaidőben foglalkoztat. 

 * * * * * 20/2018. (VII. 9.) 

EMMI rend. 14. § (2) 

 

108.  Kulturális központban a közművelődési 

alapszolgáltatások zavartalan biztosítása 

érdekében szükséges létszámban köz-

művelődési szakmai munkakörben szak-

embereket foglalkoztat úgy, hogy az in-

tézmény vezetője mellett felsőfokú 

közművelődési szakképzettséggel ren-

delkező szakembereket teljes munkaidő-

ben foglalkoztat. 

 * * * * * 20/2018. (VII. 9.) 

EMMI rend. 15. § (2) 
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109.  Népfőiskolában a közművelődési alap-

szolgáltatások zavartalan biztosítása ér-

dekében szükséges létszámban felnőtt-

képzési vagy közművelődési szakmai 

munkakörben szakembert foglalkoztat 

úgy, hogy legalább egy, a felsőoktatás-

ban szerezhető képesítések jegyzékéről 

és új képesítések jegyzékbe történő fel-

vételéről szóló kormányrendelet szerint 

meghatározott felsőfokú andragógus 

vagy közművelődési szakképzettséggel 

rendelkező szakembert teljes munkaidő-

ben foglalkoztat. 

 * * * * * 20/2018. (VII. 9.) 

EMMI rend. 16. § (2) 

 

110.  Népi kézműves alkotóházban legalább 

egy, felsőfokú közművelődési szakkép-

zettséggel rendelkező szakembert teljes 

munkaidőben foglalkoztat. 

 * * * * * 20/2018. (VII. 9.) 

EMMI rend. 17. § (2) 

 

111.  Kulturális intézmény intézményvezetői 

munkakör betöltésére kiírt pályázati fel-

hívásban meg kell jelölni 

a) a betöltendő munkakör megnevezését 

és a munkakörbe tartozó lényeges fela-

datokat, 

b) a munkakör betöltésének feltételeit, 

c) a javadalmazásra, illetve annak meg-

állapításának módjára vonatkozó infor-

mációkat, 

d) a munkaviszony kezdő és befejező 

időpontját, 

e) a munkaviszony befejező időpontját 

követően - ha a munkáltatói jogkör gya-

korlója ezt a lehetőséget a pályázó szá-

mára biztosítja - a kulturális munkakör-

ben határozatlan időre történő tovább-

foglalkoztatás lehetőségét és annak fel-

tételeit, 

f) a pályázat benyújtásának feltételeit és 

elbírálásának határidejét.    

* * * * * * 39/2020. (X. 30.) EM-

MI rend. 5. § (1) 

 

112.  A kulturális intézmény intézményveze-

tői munkakör betöltésére kiírt pályázati 

felhívást közzé kell tenni a kulturális in-

tézmény, valamint fenntartójának hon-

lapján. A közzététel napjának a fenntartó 

vagy ennek hiányában a kulturális in-

* * * * * * 39/2020. (X. 30.) EM-

MI rendelet 5. § (2) 
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tézmény honlapján való megjelenést kell 

tekinteni. 

2. A képviselő-testület levéltárral kapcsolatos feladat- és hatáskörei 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Jóváhagyja az önkormányzati levéltár 

munkatervét, illetőleg beszámolóját. 

* * * * * * 1991. évi XX. tv. 116. § 

2.  Véleményezési jogot gyakorol a külön 

jogszabályban meghatározottak szerint az 

önkormányzati levéltári anyag végleges 

átadásával kapcsolatban, illetve egyetér-

tési jogot gyakorol a megszűnő önkor-

mányzati levéltár anyagának elhelyezé-

sével kapcsolatban. 

* * * * * * 1991. évi XX. tv. 118. § 

3.  Gondoskodik a közlevéltári feladatok el-

látásához szükséges szakképzett sze-

mélyzetről és technikai felszerelésről. 

 *     1995. évi LXVI. tv. 15. 

§ (1) a) 

4.  Gondoskodik a levéltári anyag rendszeres 

átvételét biztosító, zárt, tűzbiztos, száraz, 

megfelelő páratartalmú, és hőmérsékletű 

a levéltári anyag őrzésén kívül egyidejű-

leg más célra fel nem használható, a 

szakszerű őrzéshez szükséges tároló esz-

közökkel felszerelt raktárról (raktárak-

ról), kutatóteremről és a működéshez 

szükséges egyéb feltételekről. 

  * * * * 1995. évi LXVI. tv. 15. 

§ (1) b) 

5.  Közlevéltár vezetőjét pályázat útján a 

kultúráért felelős miniszter egyetértésé-

vel nevezi ki, illetve menti fel. 

 *     1995. évi LXVI. tv. 15. 

§ (3) b) 

6.  Közlevéltár vezetőjét pályázat útján a 

kultúráért felelős miniszter véleményé-

nek kikérésével nevezi ki, illetve menti 

fel. 

  * * * * 1995. évi LXVI. tv. 15. 

§ (3) c) 

7.  Általános levéltárat tart fenn.  *     1995. évi LXVI. tv. 16. 

§ (2) 

8.  Levéltára területi általános levéltárként  *     1995. évi LXVI. tv. 18. 
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közvetlen felügyelete és irányítása alatt 

működik. Ennek illetékességi körébe tar-

tozik a fenntartó önkormányzat, a Buda-

pest közigazgatási területén működő he-

lyi önkormányzatok és nemzetiségi ön-

kormányzatok képviselő-testületeinek, 

hivatalainak és intézményeinek, ezek 

jogelődeinek, valamint a fővárosi és ke-

rületi önkormányzatok többségi tulajdo-

nában álló gazdasági társaságoknak, to-

vábbá a központi államigazgatási szer-

vek, a rendőrség, a hivatásos katasztró-

favédelmi szerv és a büntetés-

végrehajtási szervezet területi szervei-

nek, valamint az alap- és középfokú 

köznevelési intézmények Budapest köz-

igazgatási területén keletkezett levéltári 

anyaga és minden olyan, Budapest terü-

letén keletkezett levéltári anyag, amely 

nem tartozik más levéltár illetékességi 

körébe.    

§ 
  

9.  Létesíthet közvetlen felügyelete és irányí-

tása alatt működő közlevéltárat a testüle-

te, hivatalai és intézményei, valamint 

ezek jogelődei továbbá a települési ön-

kormányzat közigazgatási területén mű-

ködő vagy működött, a települési önkor-

mányzat többségi tulajdonában álló gaz-

dasági társaság  levéltári anyagára kiter-

jedő illetékességgel. 

 * * * * * 1995. évi LXVI. tv. 20. 

§ (1) 

 

10.  Megszűnteti a levéltárat, ha annak műkö-

dését meghatározó feltételek megszűnnek 

és a miniszter hozzájárulását visszavonta. 

 * * * * * 1995. évi LXVI. tv. 20. 

§ (2) 

11.  Elhelyezi megszüntetett levéltárának 

anyagát a területileg illetékes megyei le-

véltárban és a levéltár céljait szolgáló va-

gyonát használatra átengedi a megyei ön-

kormányzatnak. 

 * * * * * 1995. évi LXVI. tv. 20. 

§ (3) 

12.  Közlevéltárat a jogszabályban meghatá-

rozott követelmények figyelembevételé-

vel tartja fenn 

 * * * * * 27/2015. (V. 27.) 

EMMI rend.  1. § (1) 
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1.  Sport hosszú távú fejlesztési koncepciójá-

ra figyelemmel: 

a) meghatározza a helyi sportfejlesztési 

koncepciót, és gondoskodik annak végre-

hajtásáról; 

b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel 

összhangban együttműködik a helyi 

sportszervezetekkel, sportszövetségekkel; 

c) fenntartja és működteti a tulajdonát 

képező sportlétesítményeket; 

d) támogatja az iskolai testnevelés és 

sporttevékenység gyakorlása feltételeinek 

megteremtését. 

* * * * * * 2004. évi I. tv. 55. § (1) 

 

2.  Támogatja az (1) bekezdésben foglalta-

kon kívül az iskolai sportkörök működé-

séhez, vagy az ezek feladatait ellátó diák-

sport-egyesületek feladatainak zavartalan 

ellátásához szükséges feltételek megte-

remtését. 

* * * * * * 2004. évi I. tv. 55. § (2) 

 

3.  Sportszervezési feladatai körében: 

a) segíti a területén tevékenykedő sport-

szövetségek működésének alapvető fel-

tételeit, 

b) közreműködik a sportszakemberek 

képzésében és továbbképzésében, 

c) segíti a sportági és iskolai területi ver-

senyrendszerek kialakítását, illetve az e 

körbe tartozó sportrendezvények lebo-

nyolítását, 

d) adottságainak megfelelően részt vesz a 

nemzetközi sportkapcsolatokban, 

e) 

f) közreműködik a sport népszerűsítésé-

ben, a mozgásgazdag életmóddal kapcso-

latos sporttudományos felvilágosító tevé-

kenység szervezésében, 

g) közreműködik a sportorvosi tevékeny-

ség feltételeinek biztosításában. 

* *     2004. évi I. tv. 55. § (3) 

 

4.  Ellátja illetékességi területén – adottsága-

inak megfelelően – a (3) bekezdésben 

meghatározott feladatokat. 

   *   2004. évi I. tv. 55. § (4) 
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5.  Rendeletben állapítja meg a helyi adott-

ságoknak megfelelően a sporttal kapcso-

latos részletes feladatokat és kötelezett-

ségeket, valamint a költségvetésükből a 

sportra fordítandó összegeket e törvény-

ben meghatározott feladatai alapján ha 

tízezernél több lakosa van. 

* * * * * * 2004. évi I. tv. 55. § (6) 

6.  Ha szervezett versenyek lebonyolítására 

alkalmas sportlétesítmény tulajdonosa, 

vagy üzemeltetője, az első verseny előtt 

legalább 30 nappal, évente legalább egy 

alkalommal közösen ellenőrzi. Értesíteni 

köteles az ellenőrzés időpontjáról – azt 

legalább 15 nappal megelőzően –, 

minden érintett szervezetet, ha a 

sportlétesítményt több sportszervezet 

használja. 

* * * * * * 2004. évi I. tv. 63. § (3), 

(3b) 

 

7.  Szervezőként – rendező szerv (rendező) 

alkalmazása esetén a szervező és rendező 

egyetemlegesen – felelős a sportrendez-

vény e törvényben, más jogszabályokban 

és a szakszövetség, illetve a sportági szö-

vetség szabályzatában meghatározott elő-

írásoknak megfelelő lebonyolításáért. 

* * * * * * 2004. évi I. tv. 66. § (1) 

8.  Szervezőként köteles megtenni vagy az 

illetékes hatóságnál kezdeményezni min-

den olyan intézkedést, amely a sportren-

dezvényen részt vevők személyi és va-

gyonbiztonságának megóvása, valamint a 

bűnmegelőzés érdekében szükséges. A 

szervező felelőssége a résztvevőknek a 

sportesemény helyszínén történő megje-

lenésétől addig tart, amíg a résztvevők a 

sportesemény helyszínét elhagyják. 

* * * * * * 2004. évi I. tv. 66. § 

(2)–(3) 

9.  Állami sportcélú támogatásokra támoga-

tási kérelmet vagy pályázatot nyújthat 

be, vissza nem térítendő költségvetési 

támogatás elnyerése érdekében. 

* * * * * * 474/2016. (XII. 27.) 

Korm. rend. 11. § 
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