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Munkás és Ifjú Munkás kórusok megyei 
fesztiválja valamikor a 1980-as évek elején. 
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A települési önkormányzatok kulturális igazgatási 
feladatai 
2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi 
önkormányzatairól 

13. § (1)2 A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 
ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen (7. bek) 

kulturális szolgáltatás,  

 a nyilvános könyvtári ellátás  

filmszínház,  

előadó-művészeti szervezet támogatása,  (színház, táncművészet, zeneművészet) 

kulturális örökség helyi védelme; 

helyi közművelődési tevékenység támogatása; 

 

 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100189.TV#lbj1id26fd


A törvény nem írja elő az önkormányzatok számára:  

 

A közösségi tér biztosítását, saját fenntartásában 

A közművelődési feladatok helyben történő megvalósítását 

A közművelődési feladatok egyéni megvalósítását 

A közművelődési feladatok 100%-s finanszírozását 

A kötelező közművelődési feladatok elmaradása esetén a szankciókat 

 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési 
feladatainak támogatásának elosztási arányát 

A közművelődési feladatok tételes felsorolását 

 A közművelődési feladatok mikéntjét 

 

 



1997. évi CXL. Törvény a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
 
74. § A közművelődési intézmény szerepét betöltheti  

d.) minden olyan egyéb közművelődési szolgáltatást ellátó intézmény, amely a polgárok 
közösségi művelődését szolgálja, fenntartójától, működtetőjétől függetlenül. 

77. § A települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális 
szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok 
alapján rendeletben határozza meg, hogy a 76. §-ban felsoroltakból mit, milyen konkrét 
formában, módon és mértékben lát el. 

78. § (1) A települési önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos 
megvalósíthatósága érdekében közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt 
biztosít.   

(de nincs kikötve, hogy a saját településén!) 
 



Az önkormányzat a közösségi színtér vagy 
közművelődési intézmény fenntartójaként, illetve a 
közösségi színtér vagy közművelődési intézmény 
működtetésére irányuló közművelődési 
megállapodásban biztosítja, hogy a településen a 
lakosság önszerveződő közösségei megfelelő 
rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe a 
színtér vagy intézmény szolgáltatásait, és az 
igénybevétel idejére a minimális működési feltételek 
rendelkezésre álljanak. 



79. § (1) A települési önkormányzat az önkormányzati rendeletben 
meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására az e 
törvény követelményeinek megfelelő jogi személlyel, 
magánszeméllyel közművelődési megállapodást köthet 

Ebben az esetben nincs szükség: 

  Önálló közművelődési ügyintézőre a polgármesteri hivatalban 

  Az önkormányzat által fenntartott intézményre vagy közösségi 
színtérre 

82. § A közművelődés helyi, lakossági képviselete érdekében 
településenként, fővárosi kerületenként legfeljebb hároméves 
időtartamra egy-egy Közművelődési Tanács alakítható 

Ez csak lehetőség, de nem kötelező! 



2016. évi XC. törvény 
Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről 

IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK 
TÁMOGATÁSA 
d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak 

támogatása 

A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mötv.-

ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési 

feladatainak ellátásához. 

 ELŐIRÁNYZAT: 8 721,0 millió forint 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 140 forint/fő de 

településenkéntlegalább  

1 200 000 forint 



A minimálbér bruttó összege 2017-ben:  
127 500 Ft/hó az 1. 530 000 Ft/év 
Garantált bérminimum bruttó összege 2017-ben:  
161 000 Ft/hó az 1. 932 000 FT/év 
 
1694 fő lakosság szám alatt önmagában, 1 fő népművelő  
garantált bérminimuma nem garantálható. 
Az önkormányzat egyedül – ilyen lakosságszám mellett – önálló 
közművelődési politikát nem tud megvalósítani 
Az ország települései több mint felének (55,1%-ának) a lélekszáma 
1000 fő alatt marad 
Lakosságszám (2016) 9 830 485 fő 
Település szám (2016) 3 155  
Átlag lakosság szám/település: 3115 fő 
 
 



A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról 

Az állam, a települési önkormányzat vagy az önkormányzati társulás 
által fenntartott közművelődési intézmény költségvetési szervként 
működik.  

2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról  

Költségvetési intézmény alapítása 

2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

SZMSZ elfogadása 

 

 



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.  



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. 

Két  közösségi  épület található minden településen: 

1.Kocsma 

2.Templom 



(1) A kulturális központ a közművelődési alapszolgáltatások teljes körét 
biztosító közművelődési intézmény. Tevékenysége feladatai 
települési, kerületi szintű biztosítása mellett több egymással határos 
járásra, egy megyére vagy több egymással határos megyére terjed 
ki. 

A megyei önkormányzat jogköre korlátolt 

Ez egy új intézmény típus, ilyen jelenleg Magyarországon 
törvényalapján nincs 

A nem létező régió művelődési központja? 



78/C. § (1) A többfunkciós közművelődési intézmény olyan közös 
igazgatású művelődési ház, művelődési központ vagy kulturális központ, 
amely a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása mellett 
tevékenységének területén médiaszolgáltatási, sajtótermék-kiadási, 
turisztikai információ- szolgáltató feladatokat is ellát. 

 

Politikai – ideológiai – hatalmi központ, főleg, ha ez az intézmény 
gyakorolja majd a szakfelügyeletet 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
 

 

Dr. Bajor Tibor Ph. D.  

főiskolai tanár, egyetemi oktató  

bajortibor@gmail.com 


