
 

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2016.(IV.1.) önkormányzati rendelete 

a közművelődési feladatokról 
 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott 
felhatalmazás és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. A rendelet célja 

1. § 

 
(1) A rendelet célja, hogy Gyula városa, a „Kultúra Magyar Városa” kulturális-közművelődési 

feladatainak ellátása érdekében, tiszteletben tartva az európai keresztény kultúrát, a város 
polgárainak művelődési és kulturális igényeinek figyelembevételével, kiemelten kezelve a 
helytörténeti ismeretek átadását – a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok 
alapján – meghatározza Gyula Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 
közművelődési feladatait. 
 

(2) A képviselő-testület meghatározza az általa támogatott közművelődési tevékenységek 
körét, azok ellátásának módját és feltételeit, a szakmai és finanszírozási alapelveket. 
Keretet teremt a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra 
biztosításához, a város hagyományainak ápolásához, a helyi társadalom kiemelkedő 
közösségei szerepének növeléséhez, a helyi kulturális értékek védelmének erősítéséhez, a 
helyi kulturális nyilvánosság és tájékoztatás fejlesztéséhez. 

 
(3) Az Önkormányzat feladatának tekinti a városban élő nemzetiségek kulturális értékeinek 

megismertetését, gazdagítását, a nemzetiségi hagyományok megélésének elősegítését. 
 

2. A rendelet hatálya 

2.§ 

 
E rendelet hatálya kiterjed Gyula városa területén működő azon intézményekre, gazdasági 
társaságokra, civil szervezetekre és magánszemélyekre, amelyek a rendeletben 
szabályozott feladatokat ellátják. 
 

3. Az önkormányzati közművelődési feladatellátásban résztvevő szervezetek 

3. § 

Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. 
 
(1) Az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. (a továbbiakban: 

Kulturális Kft.) Gyula Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló nonprofit 
gazdasági társaság, amely a közművelődési és kulturális feladatok ellátására kötött 
keretszerződés alapján látja el az önkormányzat (2) bekezdésben nevesített 
közművelődési feladatait. 

 
(2) A Kulturális Kft. nevesített feladatai a következők: 

a.) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban Kult. tv.) 76. §. (2) bekezdés b), c), g) 
és h) pontjaiban meghatározott közművelődési tevékenységek keretében az alábbi 
múzeumok és muzeális intézmények, kiállítóhelyek működtetése: 

 

1. Erkel Ferenc Területi Múzeum és Gyűjteményei  
2. Gyulai Vár 



 

3. Erkel Emlékház  
4. Ladics Ház  
5. Kohán Képtár 
6. Almásy-kastély Látogatóközpont  
 

b.) a Kult. tv. 76. § (2) bekezdés a), d), e), f), g) és h) pontjaiban meghatározott 
közművelődési tevékenységek keretében, illetve a 78. § (1) bekezdése alapján 
közösségi színtér fenntartása az alábbi helyszíneken: 

 

1. Erkel Ferenc Művelődési Központ 
2. Dénesmajori Közösségi Ház 
3. Vigadó 
 

c.) a Kult. tv 76. § (2) bekezdés c) és g) pontjaiban meghatározott közművelődési 
tevékenységek keretében az alábbi városi nagyrendezvények és ünnepségek 
megszervezése: 

 

1. Újévi polgármesteri fogadás  
2. Magyar Kultúra Napja 
3. Március 15-i ünnepség 
4. Városi gyermeknap 
5. „Végvári Napok” 
6. „Minden Magyarok Nemzetközi Néptáncfesztiválja” 
7. Augusztus 20-i ünnepség és tűzijáték 
8. Aradi Vértanúk Emléknapja (október 6.) 
9. Október 23-i ünnepség 
10. Városi Mikulás-ünnepség 
11. Városi Advent 
12. Karácsonyi hangverseny  
 

d.) a Kult. tv. 76. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott közművelődési tevékenység 
keretében szakmai felügyeletet lát el az alábbi gyűjtemények tekintetében: 
1. Cukrászmúzeum (5700 Gyula, Erkel tér 1.) 
2. Rádiómúzeum (5700 Gyula, Kossuth u. 7.) 
3. Húsipari Történet Kiállítása (5700 Gyula, Kétegyházi út 3/1.) 
4. Gyulai Süvegcukorbolt Gyűjtemény (5700 Gyula, Szt. István u. 38.) 

 
(3) A (2) bekezdésben nevesített feladatok ellátásához biztosított önkormányzati hozzájárulást 

az adott évi költségvetési rendeletében állapítja meg a képviselő-testület, mely alapján 
minden évben éves finanszírozási szerződést köt a Kulturális Kft.-vel a forrás 
rendelkezésre bocsátásának részletes feltételeiről. 

 
 

4. § 

A Gyulai Várszínház Nonprofit Kft. 
 
(1) A Gyulai Várszínház Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Várszínház Kft.) Gyula Város 

Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság, amely az 
előadó-művészeti és kulturális feladatok ellátására kötött keretszerződés alapján látja el a 
(2) bekezdésben nevesített feladatait. 

 
(2) A Várszínház Kft. nevesített feladatai a Kult. tv. 76. § (2) bekezdés f) – h) pontjaiban 

meghatározott közművelődési tevékenység keretében a következők: 
 



 

a.) a hathetes nyári évadban szabadtéri – kiemelten magyar alkotók darabjainak színpadra 
állításával – színházi előadások és bemutatók tartása, zenei és táncművészeti 
előadások szervezése; 

b.) nyári színházi és zenei fesztiválok szervezése; 
c.) az őszi-tavaszi időszakban befogadó színházként a Kamarateremben (Gyula, Kossuth 

u. 13.) színházi rendezvények, előadó-művészeti előadások, koncertek, filmvetítések, 
képzőművészeti kiállítások szervezése. 

 

(3) A (2) bekezdésben nevesített feladatok ellátásához biztosított önkormányzati hozzájárulást 
az adott évi költségvetési rendeletében állapítja meg a képviselő-testület, mely alapján 
minden évben éves finanszírozási szerződést köt a Várszínház Kft.-vel a forrás 
rendelkezésre bocsátásának részletes feltételeiről. 

 

 

5. § 

A Mogyoróssy János Városi Könyvtár 
 
(1) A Mogyoróssy János Városi Könyvtár (a továbbiakban: Könyvtár) Gyula Város 

Önkormányzata által alapított költségvetési szerv, mely a Kult. tv. 64. §. (2) bekezdés a) 
pontjában, valamint a 76. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott közművelődési 
feladatok keretében a Kult. tv. 55. § (1) bekezdésében és a 65. §. (2) bekezdésében 
meghatározott feladatokat lája el. 

 
(2) A Könyvtár működtetésére és feladatellátására az Önkormányzat az éves költségvetésében 

külön soron biztosítja a forrást. 
 

6. § 

A Gyulai Polgármesteri Hivatal 

 
(1) Az Önkormányzat a Gyulai Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Kulturális Osztályán 

foglalkoztatott köztisztviselő útján a következő közművelődési feladatokat látja el: 
 

a.) a Kult. tv. 76. § (2) bekezdés b), c), f), és g) pontjaiban meghatározott tevékenységek 
keretében az alábbi – kiemelt városi évfordulókkal kapcsolatos és jeles napokhoz 
kötődő – rendezvények előkészítése, szervezése: 

 

1. Újévi Hangverseny 
2. a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 
3. a Gyulai Tavaszi Fesztivál 
4. a Magyar Költészet Napja 
5. a Távközlés Világnapja - Gyulai Rádiómúzeum 
6. a Gyulai Hősök Napja - koszorúzás a hősi emlékműveknél 
7. Nemzeti Összetartozás Napja 
8. a kiváló gyulai diákok köszöntése 
9. Erkel Művészeti Napok 
10. Gyulai Nyári Művésztelep 
11. Gyulai Civil Hét 
12. Idősek Világnapja 
13. „Kézfogások” testvérvárosi rendezvény 
14. a Magyar Nyelv Napja 
15. a Szovjetunióba elhurcolt áldozatok emléknapja 
 

b.) a Kult. tv. 76. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott közművelődési tevékenység 
keretében a temetőkben lévő emlékhelyek, emléktáblák folyamatos gondozásának 



 

megszervezése, a városi védett sírhelyek, síremlékek nyilvántartásának folyamatos 
aktualizálása, valamint az értéktári feladatok ellátása; 

c.) a Kult. tv. 76. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott közművelődési tevékenység 
keretében önkormányzati emléktáblák, szobrok, emlékművek állításának, avatásának 
szervezése és fotódokumentáció készítése a város kulturális rendezvényeiről, 
eseményeiről; 

d.) a Kult. tv. 76. § (2) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott közművelődési 
tevékenység keretében a lakosság széles körét érintő, kiemelt eseményeket tartalmazó 
éves rendezvénynaptár elkészítése a közművelődés területén tevékenykedő 
intézmények, gazdasági társaságok, civil szervezetek és magánszemélyek 
bevonásával.  

 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatok megvalósításához szükséges forrást a képviselő-
testület az adott évi költségvetési rendeletében külön soron biztosítja. 

 

4. A közművelődési feladatellátás érdekében történő együttműködés és egyéb 

rendelkezések 

7. § 
 

(1) A 3-6. §-okban meghatározott, a közművelődési feladatellátásban résztvevő szervezetek 
kötelesek a hatékony, eredményes, a párhuzamosságokat kizáró és Gyula város érdekeit 
szem előtt tartó feladatellátás érdekében egymással szorosan együttműködni. Az 
együttműködés koordinálását Gyula város kultúráért felelős alpolgármestere és a Gyulai 
Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és kulturális osztálya végzi. 

 
(2) Az Önkormányzat a fentieken túl eseti jelleggel egyéb módon is megvalósíthat 

közművelődési tevékenységet, melyhez a szükséges forrást az adott évi költségvetésében 
rendelkezésre bocsátja. 

 
 

5. Záró rendelkezések 

8. § 

 
(1) Ez a rendelet 2016. április 4. napján lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 40/2002. (IX.27.) 
önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 2/2007.(I.29.), 42/2007. (XII.21.) és a 
4/2009.(II.27.) önkormányzati rendeletek. 

 

 
 

 
               Dr. Görgényi Ernő                                                         Becsyné dr. Szabó Márta  
                   polgármester                                                                   címzetes főjegyző 
 


