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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. július 9-i rendkívüli ülésére 
 
 
Tárgy: A XXVIII. Lajosmizsei Napok programtervezetének és költségvetési tervének 

véleményezése 
 
Ikt.sz.: LMKOH/189-28/2020. 
 
 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 XXVIII. 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 20.00 órára tervezett koncertek közül meg kell jelölni, hogy 
melyik kerüljön 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 együttessel tárgyalásokat tudjon 
lefolytatni újabb képviselő-testületi tárgyalás nélkül. 

Az intézmény igazgatója jelezte, hogy a 2019-es és 2020-as programokhoz hasonlóan 
2021. 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. 
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Határozat-tervezet 
…../2020. (….) ÖH. 
XXVIII. Lajosmizsei Napok program- és  
költségvetési tervezetének jóváhagyása 
 

Határozat 
 

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

……………………….. 
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XXVIII. 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 
XXVIII. 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: 2020. július 9. 
 
Lajosmizse, 2020. július 6. 
    
 Basky András s.k. 
 polgármester 
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Előterjesztés melléklete 
  2021.augusztus 20. 

17 óra 

Városi Ünnepség - ünnepi műsor   

 
  

Szent István szobor koszorúzása   
Ünnepi kenyér dekoráció   

 
  2021. augusztus 21. 

9.00 óra Családi Főzőnap, Bográcsos főzőverseny, Pogácsa 
sütőverseny 

  

9.30 óra 

Művészeti csoportok fellépése: 
Mizsei Vadrózsák - (kicsik) 
Őszirózsa népdalkör, és a Rózsa Sándor citerazenekar 
Főnix Dance növendékei 
Mizsei Vadrózsák - (nagyok) 

  

9-12 óráig 
Kerékpár ügyességi verseny gyerekeknek 
Aszfaltkréta rajzverseny 
Puszta Olimpia - Ügyességi sportverseny gyerekeknek 
Sakkverseny 

  

9-12 óráig Kispályás labdarúgó kupa   

 10-17 óráig  
 Mesevilág játéksziget 
-Népi játékok 
-Arcfestés 
-Lézerharc/Buckó Paintball - mobil pálya  

  

10 óra 

Traktor és veteránjármű kiállítás, találkozó és 
felvonulás 
Traktor szépségverseny 
Veteránjármű szépségverseny 

  

11 óra Vitéz László és Vas Júliska bábelőadás   
14.00 óra Főzőverseny, vetélkedők eredményhirdetése   
16.00 óra Mátyás király szárnyai (Márkus Bábszínház)   

17.00 óra 
Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar 
Kifli zenekar 
Lóca Együttes 
Masni és pocó   

18.000 óra Kasza Tibi koncert    
19.00 óra Lajosmizsei kutyakiképző iskola bemutatója   

      

20.00 óra  
A változat - István a király   
B változat - Csík zenekar koncertje   
C változat - Csík zenekar koncertje   

22.00 óra Tűzijáték   
22.20-01.00 óráig Utcabál a Retroleum zenekarral   
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2021. augusztus 22. 
  Tuning fesztivál   

A változat - Kowalsky meg a vega   
B változat - Kowalsky meg a vega   
C változat - Bikini koncert    

    
Rendezvény technika:   
Mobil wc (2 nap)                     381 000 Ft  
Színpad bérlés (2 nap)                  4 000 000 Ft  
Mentőszolgálat - gyalogőr (2 nap)                     350 000 Ft  
security, rendezvény biztosítás (2 nap)                     850 000 Ft  
Sátor és sörszett bérlés (2 nap)                  1 000 000 Ft  
Szemét szállítás, takarítás (2 nap)                     100 000 Ft  
Áram kiépítés                     450 000 Ft  
Összesen:                  7 131 000 Ft  

   A) Összesen (bruttó Forintban):               23 729 100 Ft  
B) Összesen (bruttó Forintban):               18 659 100 Ft  
C) Összesen (bruttó Forintban):               15 549 100 Ft  

 


