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6. 
Előterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2019. november 21-i ülésére 

 
 
 
 
Tárgy: A XXVII. Lajosmizsei Napok programtervezetének és költségvetési tervének 

véleményezése 
 
 
 
 
             
 
Az előterjesztést készítette:                     Horváth Sándor 

pályázati referens 
Önkormányzati Iroda 
 
   
 
 
 

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: - Önkormányzati Bizottság 
- Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság 

 
 
 
 
 
 
 
 
Törvényességi ellenőrzésre megkapta:             Muhariné Mayer Piroska 
                                                                               aljegyző 
                                                                               
  
 
 
 
 
 
       dr. Balogh László s.k. 
         jegyző  
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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. november 21-i ülésére 
 
 
Tárgy: A XXVII. Lajosmizsei Napok programtervezetének és költségvetési tervének 

véleményezése 
 
Ikt.sz.: LMKOH/56-64/2019. 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 
31/2015. (XII. 18.) rendelete (továbbiakban: rendelet) 5. § (2) bekezdése alapján a Lajosmizsei 
Napok programtervezetét és annak költségvetését Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára a tárgyév január 5. napjáig küldi meg Lajosmizse Város Polgármestere részére, aki a 
januári soros Képviselő-testületi ülés elé terjeszti. 

 Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára igazgatója az előterjesztés melléklete 
szerinti program és költségvetési tervezetet készítette el a XXVII. Lajosmizsei Napok 
rendezvény kapcsán tekintettel arra, hogy a neves előadók az augusztusi kiemelt időszakban még 
lefoglalhatóak legyenek. 

A tervezetben egy-egy nap összköltségei láthatóak tekintettel arra, hogy az előadók 
árajánlataikban kikötötték, hogy azok harmadik fél részére át nem adhatóak és a benne foglalt 
információk üzleti titoknak minősülnek. 

Az augusztus 21-én péntek 20.20 órára és az augusztus 22-én szombat 20.00 órára 
tervezett előadások és koncertek közül meg kell jelölni, hogy melyek kerüljenek be a programba. 
A választható programok között célszerű rangsort állítani annak érdekében, hogy ha az előadók 
más által már lefoglalásra kerülnek a nyári kiemelt időszak országos rendezvényeire, akkor az 
intézmény a következő együttesel tárgyalásokat tudjon lefolytatni újabb képviselő-testületi 
tárgyalás nélkül. 

Az intézmény igazgatója jelezte, hogy a 2019-es programokhoz hasonlóan 2020. évre 
vonatkozóan is pályázatot kívánnak benyújtani a Lajosmizsei Napok programjainak 
finanszírozása érdekében. A pályázat benyújtásához szükséges a tervezett helyszín 
vonatkozásában tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot kiállítani arról, hogy az adott rendezvény 
az önkormányzati tulajdonban lévő területen megvalósuljon. 

 A rendelet 5. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a Lajosmizsei Napok végleges 
programtervét az Önkormányzat éves költségvetésével egyidejűleg fogadja el. 

Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet elfogadására teszek javaslatot. 
 



3 
 

Határozat-tervezet 
…../2019. (….) ÖH. 
XXVII. Lajosmizsei Napok program- és  
költségvetési tervezetének jóváhagyása 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XXVII. Lajosmizsei 
Napok választható programjai között az alábbi sorrendet alakítja ki: 

2020. augusztus 21-én 20.20 órára tervezett Szabadtéri filmvetítés:………. 
2020. augusztus 22-én 20.00 órakor tervezett koncert:…….. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XXVII. Lajosmizsei 
Napok program- és költségvetési tervezetét a határozat 1) pontjának figyelembe 
vételével az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja azzal, hogy a 
programok megvalósítására Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
pályázatot nyújtson be a TOP-7.1.1-H-113-2 azonosító számú, Hagyományos, 
kulturális és közösségi rendezvények, rendezvény sorozatok szervezése című TOP 
CLLD Helyi Felhívásra. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz hogy a 
XXVII. Lajosmizsei Napok Lajosmizse Város Önkormányzata 1/1 tulajdonában álló 
708/7 hrsz-ú ingatlanon (Iskola-tó partján) megrendezésre kerüljön és felhatalmazza a 
polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. november 21. 
 
Lajosmizse, 2019. november 14. 
    
 Basky András s.k. 
 polgármester 
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Előterjesztés melléklete 
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