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13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladatok különösen:   
1. településfejlesztés, településrendezés; 
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, 
kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, 
közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és 
rágcsálóirtás); 
6. óvodai ellátás; 
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-
művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési 
tevékenység támogatása; 
8. *  gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 
8a. *  szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg; 
9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná 
válás megelőzésének biztosítása; 
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési 
lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 
15. sport, ifjúsági ügyek; 
16. nemzetiségi ügyek; 
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 
19. hulladékgazdálkodás; 
20. távhőszolgáltatás; 
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint 
a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 
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A helyi közművelődés 

A települési önkormányzatok közművelődési feladatai 
 
76. § *  (1) A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.   
(2) *  A települési önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatát a (3) bekezdés szerinti 
közművelődési alapszolgáltatások - a települési önkormányzat eltérő adottságaira figyelemmel történő - 
megszervezése, a 80. §-ban meghatározott pénzügyi támogatás biztosítása, valamint a közművelődés 82-
83. §-ban szabályozott helyi lakossági képviseletének biztosítása révén (a továbbiakban együtt: 
közművelődési feladatok) látja el. 
(3) A közművelődési alapszolgáltatások: 
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 
közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, 
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 



c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 
f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint 
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 
(4) *  Minden települési önkormányzat kötelező feladata a (3) bekezdés a) pontja szerinti 
közművelődési alapszolgáltatás megszervezése. Ennek keretében 
a) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége 
végzésének helyszínét biztosítja, 
b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt, 
c) fórumot szervez - ha az adott településen működik - a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a 
művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a 
feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat. 
(5) *  Az 1000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzat - a (6) és (7) bekezdésben foglaltak 
kivételével - a (4) bekezdésben foglaltakon túl a (3) bekezdés b)-g) pontjai szerinti közművelődési 
alapszolgáltatásokból legalább egy további közművelődési alapszolgáltatást szervez meg. 
(6) *  Az 5000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzat - a (7) bekezdésben foglaltak kivételével 
- a (4) bekezdésben foglaltakon túl a (3) bekezdés b)-g) pontjai szerinti közművelődési 
alapszolgáltatásokból legalább kettő további közművelődési alapszolgáltatást szervez meg. 
(7) *  A megyei jogú városban vagy a főváros kerületeiben a települési önkormányzat kötelező feladata a 
(3) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatások teljes körének megszervezése. 
(8) *  A miniszter rendeletben határozza meg a (3) bekezdés b)-g) pontjai szerinti közművelődési 
alapszolgáltatások körében ellátható szakmai feladatok részletes szabályait. 
77. § *  (1) A települési önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége 
érdekében, a 78/I. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közösségi színteret, illetve 
közművelődési intézményt biztosít.   
(2) A közművelődési intézmény, illetve a közösségi színtér fenntartója, működtetője az állam, települési 
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, valamint közművelődési 
megállapodás keretében egyház, egyéb szervezet vagy magánszemély lehet. 
(3) A közművelődési intézmény és a közösségi színtér 
a) segíti a közösségi tevékenységéket, a művelődő közösségek működését, ösztönzi a társadalmi 
összetartozást és a közösségek kulturális értékteremtésben való aktív részvételét, 
b) működése a közösségek öntevékenységén alapul, és azt ösztönzi, tevékenységét a közösségek 
érdeklődése, igényei és szükségletei alapján végzi, tevékenységének tervezésébe, értékelésébe a 
közösségeket bevonja, 
c) mindenki számára nyitott, mindenki számára hozzáférhető, 
d) együttműködik a civil, gazdasági és egyéb szervezetekkel, kulturális intézményekkel, más 
szakterületekhez tartozó intézményekkel, 
e) alaptevékenysége körében nem gazdasági haszonszerzés céljából jön létre, 
f) részt vesz a kulturális alapellátás kiterjesztésében. 
(4) Az állam, a települési önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat vagy az önkormányzati társulás 
által fenntartott közművelődési intézmény költségvetési szervként működik. 
(5) A közművelődési intézmény típusa - jogszabályban meghatározott szakmai, személyi és 
infrastrukturális feltételek megléte esetén - lehet: 
a) művelődési ház, 
b) művelődési központ, 
c) kulturális központ, 
d) többfunkciós közművelődési intézmény, 
e) népfőiskola, 
f) népi kézműves alkotóház, 
g) gyermek-, illetve ifjúsági ház, valamint 
h) szabadidőközpont. 



78. § *  (1) *  A művelődési ház a helyi közösségi művelődést szervező, legalább három közművelődési 
alapszolgáltatást biztosító közművelődési intézmény. Tevékenysége településrészre, kerületre, egy 
településre vagy több községre terjed ki.   
(2) A művelődési ház vezetője szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik. 
 

A közművelődési rendelet 
 

83/A. § *  (1) A települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális 
szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján - a 
Közművelődési Kerekasztallal és a települési nemzetiségi önkormányzattal való egyeztetést követően 
- rendeletben határozza meg az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint 
feladatellátásának formáját, módját és mértékét.   
(2) A települési önkormányzat a közművelődési rendeletét a - Közművelődési Kerekasztallal és a 
települési nemzetiségi önkormányzattal való egyeztetés keretében - legalább ötévente felülvizsgálja. 
(3) A közművelődési rendeletet az önkormányzat a közösségi színtérben vagy a közművelődési 
intézményben közzéteszi. 


