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Tisztelt Közgyűlés!
2016. április 1-jén lesz Gulyás György karnagy születésének 100. évfordulója. Gulyás György
tevékenysége több szempontból is a város zenei kultúrájának intézményesített alapját adja: ugyanis
ő volt a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola egykori igazgatója, a Debreceni Egyetem
Konzervatórium építésének kezdeményezője és egykori igazgatója, a Debreceni Kodály Kórus
alapító karnagya, valamint a Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny életre hívója.
Az évforduló alkalmából Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a fent említett
intézményekkel közösen programsorozatot tervez, valamint Gulyás György özvegye Gulyás
Györgyné kezdeményezésére városunk a családdal együtt domborműves emléktáblát helyez el a
karnagy egykori debreceni lakóházának falára.
Kövér József szobrászművész által készített bronzból öntött dombormű 55x70 cm-es méretű, amely
egy 70x110 cm-es méretű márványból készített emléktáblára kerül fel. A dombormű Gulyás
Györgyöt ábrázolja.
Az emléktábla tervezett helye a 4024 Debrecen, Blaháné u. 8. szám alatt található épület homlokzati
fala. Ezen ingatlan volt Gulyás György lakóháza 1968-tól haláláig.
Az emléktábla elhelyezéséhez főépítészi állásfoglalás szükséges, melynek beszerzése folyamatban
van.
Az emléktábla elhelyezését a család és a város közösen vállalja. Az önkormányzatot terhelő költség
bruttó 400.000 forint.
Az emléktábla elhelyezésének tervezett időpontja: 2016. április.
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. §-a értelmében
művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való elhelyezéséről,
áthelyezéséről, lebontásáról a település önkormányzatának képviselőtestülete dönt, és gondoskodik
fenntartásáról és felújításáról. A döntéshez a műalkotás művészi értékére vonatkozóan
szakvéleményt kell beszerezni. Nem önkormányzati tulajdonú épületen lévő művészeti alkotásokat
az illetékes önkormányzat képviselőtestülete – szakvélemény kikérésével – védeni köteles, új
elhelyezés esetén véleményezési joga van.
Önkormányzatunk a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-t kérte fel a szakvélemény
elkészítésére. A szakvélemény – megtekinthető DMJV Polgármesteri Hivatala Kulturális Osztályán
(Debrecen, Kálvin tér 11. I. em. 118. sz. iroda) – a domborműves emléktábla elhelyezését
támogatja.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 8. pontja, valamint az 1991.
évi XX. törvény 109. §-a alapján, a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. szakértői
véleményére figyelemmel
1./ támogatja Gulyás György domborműves emléktáblájának elhelyezését a 8474 hrsz.-ú, a
valóságban 4024 Debrecen, Blaháné u. 8. szám alatti épület homlokzati falán, Kövér József
szobrászművész tervei szerint.
2./ Elfogadja az emléktáblára kerülő alábbi szöveget:
1968-TÓL ÉLETE VÉGÉIG E HÁZBAN ÉLT

GULYÁS GYÖRGY
(1916-1993)
KARNAGY, FŐISKOLAI TANÁR
A MAGYAR ZENEI ÉLET KIEMELKEDŐ SZEMÉLYISÉGE.
SZÜLETÉSÉNEK CENTENÁRIUMA ALKALMÁBÓL ELHELYEZTE
FELESÉGE GULYÁS GYÖRGYNÉ ÉS
DEBRECEN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016

3./ Az emléktábla elkészítéséhez szükséges bruttó 400.000.-Ft, azaz Négyszázezer forint összeget
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.25.)
önkormányzati rendelet 5. melléklet 14. „Közművelődési feladatok összesen” címen elkülönített
előirányzat terhére biztosítja.
4./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét az emléktábla elhelyezésével kapcsolatos további
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Kulturális Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2016. március 24.

Dr. Papp László
polgármester

