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Előterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2017. május 30-i ülésére 

 
Tárgy: Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára igazgatójának kérelmével 

kapcsolatos döntések meghozatala 
 
Ikt.sz: LMKOH./3428/2/2017. 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára (továbbiakban: Művelődési Ház) 
igazgatója az előterjesztés mellékletét képző kérelemmel fordul a T. Képviselő-testülethez. 
  

1.) A termek sötétítése több rendezvény, konferencia szempontjából is indokolt. A január 
20-án Lajosmizsén megtartott Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés, valamint a márciusi 
Helyismereti Konferencia során is tapasztalhattuk, hogy a teremben a délelőtt 
beáramló napfény nem teszi lehetővé a megfelelő vetítéseket. Az árnyékolók 
felszerelése megoldás ezekre a problémákra. 

  
2.) A városközpont egyik meghatározó épülete a Művelődési Ház, mely külső 

megjelenésével is hozzájárul akár az átutazókban kialakítandó pozitív megítéléshez. A 
homlokzati falak és a nyílászárók, valamint külső faburkolatok festése fontos az 
épület állagmegóvása érdekében, hiszen, ahogy a kérelemben is olvasható, némely 
faburkolat az 1999-es átadás óta még nem került festésre. A Számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény 3. § (4) bekezdésének 8. pontja szerint nem felújítás az elmaradt és 
felhalmozódó karbantartás egyidőben való elvégzése, függetlenül a költségek 
nagyságától, így a festés, mint karbantartási kiadás a Művelődési Ház részéről kerülhet 
megvalósításra. 

  
3.) A földszinti mosdók állapota néhány éve folyamatosan felmerülő kérdés. A 

városközpontban nincs nyilvános mosdó, így a lakosság nagy része a Művelődési Ház 
illemhelyét tudja igénybe venni. A fokozott használat során a napi igényeket még 
ugyan kielégíti, de a kiemelt rendezvények kapcsán a meghívott magas rangú állami és 
közigazgatási vendégek számára már negatív kicsengést kelt annak állapota. 
Rendszeresen vannak olyan programok az épületben, melyeken más település 
polgármesterei, államtitkárok, állami intézmények vezetői vesznek részt. Ilyen 
rendezvény akár a fent említett januári Megyei Közgyűlés, a Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetsége által szerevett szakmai fórumok, konferenciák, 
melyeken időnként nemzetközi vendégek is megfordulnak, de említhetjük a tavalyi 
helyi értékekről szóló konferenciát is, hiszen a Nemzeti Művelődési Intézet 
főigazgatója tisztelt meg bennünket jelenlétével. A település és önkormányzatunk 
megítélésének szempontjából, valamint az egészségügyi és higiéniai szempontokat 
figyelembe véve nem hanyagolhatjuk tovább ezen intézmény vizesblokkjának 
felújítását. 
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4.) A Művelődési Ház előtt elhelyezett hirdető tábla állapota már balesetveszélyes, ami 
önmagában is indokolja annak javítását. 

 
5.) A technikai fejlesztések során fontos szem előtt tartani, hogy a színpadi produkciók 

alkalmával a művészeknek különböző technikai feltételeket kell biztosítani. Ezek a 
hangtechnikai eszközök folyamatosan fejlődnek, és jelen esetben a meglévő 
keverőpult bővítéséhez lenne szükség egy digitboxra, így kompatibilis lesz a meglévő 
hangtechnikai eszközállományunk a vendégművészek által hozott eszközökkel, és 
nem kell bérlet útján biztosítanunk ezeket, így költségtakarékosabb működést 
valósíthatunk meg. 

 
6.) A szabadtéri programok során használt faházak a civil szervezetek, kézművesek 

számára kulturált bemutatkozási lehetőséget biztosítanak. Jelenleg 4 db van, melyek 
számát szükségszerű bővíteni az egyre nagyobb igényekre tekintettel. 

 
7.) A TV2 csoport megkeresett, hogy nyilvános zenei szórakoztató műsor televíziós 

felvételt szeretne megvalósítani településünkön, melyhez a Művelődési Házon 
keresztül biztosítani kell a rendezvény technikai hátterét. A médiában történő 
megjelenés jó lehetőség a településmarketing szempontjából. A programmal 
kapcsolatos önkormányzatot terhelő költségek csökkentése érdekében személyes 
egyeztetések vannak folyamatban, melynek eredményéről a Bizottsági üléseken 
tájékoztatást adok. 

 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 
 

I. Határozat-tervezet 
...../2017. (…..) ÖH. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
karbantartási feladataira forrás elkülönítése 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Művelődési Házban elvégezteti az alábbi feladatokat: 

-  árnyékolók beszerzése 579.120.- forint, 
- hirdető javítása 125.000.- forint, 
- egy db digitbox beszerzése 350.000.- forint, 
- egy db faház beszerzése 250.000 forint. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára részére az 1.) pontban szereplő feladatokra bruttó 
1.304.120.- forintot biztosít Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati 
rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai – 
Céltartalék részletezése táblázat 12. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási keret) sora 
terhére. 

3) A Képviselő-testület felkéri Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
igazgatóját a feladatok elvégzéséhez kapcsolódó valamennyi teendő megtételére és 
szükség esetén a szerződések megkötésére. 

Határidő: 2017. május 30. 
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 Felelős: Képviselő-testület 
 
 

II. Határozat-tervezet 
...../2017. (…..) ÖH. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
homlokzatának, faburkolatainak, valamint 
nyílászáróinak festése 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Művelődési Ház homlokzatának, faburkolatainak, valamint nyílászáróinak festését 
megvalósítja. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára részére az 1.) pontban szereplő feladatokra bruttó 
1.581.633.- forintot biztosít Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati 
rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai – 
Céltartalék részletezése táblázat 12. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási keret) sora 
terhére. 

3) A Képviselő-testület felkéri Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
igazgatóját a festési munkálatok elvégzéséhez kapcsolódó valamennyi teendő 
megtételére és a szerződések megkötésére. 

Határidő: 2017. május 30. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
 
 

III.  Határozat-tervezet 
...../2017. (…..) ÖH. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
földszinti mosdójának felújítása 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Művelődési Ház földszinti mosdójának felújítását megvalósítja. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban 
szereplő munkálatokra maximum bruttó ………………. forintot biztosít 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi 
költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklet 
Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai – Céltartalék részletezése 
táblázat 12. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási keret) sora terhére. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Basky András polgármestert a beszerzési 
szabályzat szerinti árajánlatok beszerzésére, a legkedvezőbb ajánlatot tevővel a 
vállalkozási szerződés megkötésére. 

Határidő: 2017. május 30. 
 Felelős: Képviselő-testület 
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IV.  Határozat-tervezet 
...../2017. (…..) ÖH. 
Hozzájárulás zenei szórakoztató 
műsor nyilvános televíziós felvételéhez 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
hozzájárul az előterjesztés melléklete szerinti zenei szórakoztató műsor nyilvános 
televíziós felvételéhez. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban szereplő 
feladatokra bruttó 1.436.100 forintot biztosít Lajosmizse Város Művelődési Háza 
és Könyvtára részére Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. 
melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai táblázat 1.5.4.1. 
Általános tartalék sora terhére. 

3.) A Képviselő-testület felkéri Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
igazgatóját az 1.) pontban meghatározott program megvalósításához kapcsolódó 
valamennyi teendő megtételére és szükség esetén a szerződések megkötésére. 

Határidő: 2017. május 30. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
 
Lajosmizse, 2017. május 24. 
 
         Basky András s.k. 
             polgármester 
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Előterjesztés melléklete 
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