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XII. Művelődési és sport ágazat 

1. A jegyző közművelődési és közgyűjteményi igazgatással kapcsolatos feladat- és 

hatáskörei 
 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Kihirdeti a helyben szokásos módon a 

Közművelődési Tanács megalakítását 

célzó határozatokat. 

  * * * * 1997. évi CXL. tv. 83. § 

(2) 

2.  Írásban szólítja fel a 30 napos határidő 

lejárta után a (2) bekezdés szerinti 

határozatot benyújtó szervezeteket 

Tanács megalakítására. 

  * * * * 1997. évi CXL. tv. 83. § 

(3) 

3.  Közzéteszi a helyben szokásos módon 30 

nappal korábban a Tanács működési 

idejének lejártát. 

  * * * * 1997. évi CXL. tv. 83. § 

(5) 

4.  Közzéteszi a helyben szokásos módon a 

Tanács tagjaira, szervezeti és működési 

rendjére, illetve megszűnésére vonatkozó 

dokumentumokat 

a) változás bejelentését követő 15 napon 

belül 

b) hivatali időn belül a település 

lakossága számára betekintésre, 

rendelkezésre bocsátja 

  * * * * 1997. évi CXL. tv. 83. § 

(11) a), b) 

5.  Értesíti haladéktalanul a felfedező 

bejelentése alapján, kormányrendeletben 

meghatározott hatóságot a mentőfeltárás 

elvégzése érdekében. 

  * * * * 2001. évi LXIV. tv. 24. 

§ (2) b) 

6.  Tájékoztatja a megyei múzeumot az 

önkormányzatnak muzeális gyűjtemény 

létesítését szolgáló gyűjtési tevékenység 

folytatására vonatkozó döntéséről. 

* * * * * * 20/1992. (I. 28.) Korm. 

rend. 1. § (1) a) 

7.  Tájékoztatja a kulturális örökség 

védelméért felelős minisztert a kulturális 

javak gyűjtésének megszüntetése 

tárgyában hozott önkormányzati 

döntésről. 

* * * * * * 20/1992. (I. 28.) Korm. 

rend. 1. § (1) b) 

 

8.  Közli a megyei múzeummal a muzeális 

gyűjtemény céljára gyűjtött anyaggal 

* * * * * * 20/1992. (I. 28.) Korm. 

rend. 1. § (1) c) 
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SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

kapcsolatban kért adatokat, és 

gondoskodik – a múzeumokkal azonos 

módon, a megyei múzeum által 

hitelesített leltárkönyvben – a 

gyűjtemény nyilvántartásáról. 

9.  Kikéri a kultúráért felelős miniszter 

véleményét a hivatásos művészeti 

intézmény (színház, szimfonikus zenekar, 

ének- és táncegyüttes), a közművelődési 

intézmény (művelődési otthon) 

létesítésével, megszüntetésével, illetőleg 

működésének szüneteltetésével, valamint 

az önkormányzat által fenntartott, kétszáz 

főt meghaladó befogadóképességű mozi 

(videomozi) megszüntetésével 

kapcsolatos önkormányzati döntés 

előkészítése során. 

* * * * * * 20/1992. (I. 28.) Korm. 

rend. 1. § (1) d) 

 

2. A jegyző természetvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörei 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Egyedi iratkezelési szabályzatot készít és 

ad ki az önkormányzati hivatal számára a 

Magyar Nemzeti Levéltárral, a 18. § (2) 

bekezdésében meghatározott esetekben 

Budapest Főváros Önkormányzata által 

fenntartott levéltárral és a fővárosi és 

megyei kormányhivatallal egyetértésben. 

* * * * * * 1995. évi LXVI. tv. 10. 

§ (1) c) 

3. A jegyző sportinformációs rendszerrel kapcsolatos feladat- és hatásköre 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Köteles 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 6. számú 

melléklete szerinti adattartalmú adatszolgáltatást az 

illetékes megyei (fővárosi) önkormányzat részére 

megküldeni minden év december 31-ig. 

* * * * * * 166/2004. (V. 21.) Korm. rend. 

4. § (6), 5. § (2) 
hatályon kívül helyezte: 

765/2021. (XII. 23.) Korm. 

rend. 
hatályát veszteti: 2022. január 

1. 
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SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

2.  A részére megküldött adatszolgáltatást ellenőrzi abból a 

szempontból, hogy az tartalmazza-e a mellékletben 

meghatározott valamennyi adatot. 

* *     166/2004. (V. 21.) Korm. rend. 

6. § (1) 
hatályon kívül helyezte: 

765/2021. (XII. 23.) Korm. 

rend. 
hatályát veszteti: 2022. január 

1. 
 

3.  Nyilvántartásba veszi az adatszolgáltatót, ha az 

adatszolgáltatás megfelel a mellékletben foglalt 

követelményeknek. 

* *     166/2004. (V. 21.) Korm. rend. 

6. § (3) 
hatályon kívül helyezte: 

765/2021. (XII. 23.) Korm. 

rend. 
hatályát veszteti: 2022. január 

1. 
 

4.  Kijavítja, illetve kiegészíti az adatokat az 

adatszolgáltatók kérelmére 15 munkanapon belül. 

* *     166/2004. (V. 21.) Korm. rend. 

6. § (4) 
hatályon kívül helyezte: 

765/2021. (XII. 23.) Korm. 

rend. 
hatályát veszteti: 2022. január 

1. 
 

5.  Felelős a helyi önkormányzatot terhelő adatszolgáltatás 

teljesítéséért. 

* * * * * * 166/2004. (V. 21.) Korm. rend. 

7. § (3) 
hatályon kívül helyezte: 

765/2021. (XII. 23.) Korm. 

rend. 
hatályát veszteti: 2022. január 

1. 
 

6.  Köteles legalább három évig megőrizni – ellenőrzés 

céljából – az adatszolgáltatással összefüggő 

nyilvántartásokat, iratokat. 

* *     166/2004. (V. 21.) Korm. rend. 

7. § (5) 

hatályon kívül helyezte: 

765/2021. (XII. 23.) Korm. 

rend. 
hatályát veszteti: 2022. január 

1. 
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