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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. június 27-i ülésére 
 
 
Tárgy: XX. Lajosmizsei Napok programjának elfogadása 
 
Üsz.: I/5090/3/2013. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Lajosmizse 1993. szeptember 1-jén nyerte el városi jogállását, s ily módon ebben az esztendőben 
ünnepelhetjük Lajosmizse várossá válásának 20. évfordulóját. E jeles évforduló alkalmából az idei 
„Lajosmizsei Napok” programjai is az ünnep körül forognak.  

Az idei városi rendezvények között központi helyet foglalnak el a XX. Lajosmizsei Napok programjai. 
E napok rendezvénysorozata keretében olyan tematikus kiállítás megszervezése történik, amely méltán 
reprezentálja a városunkban működő üzleti-gazdasági szektor szereplőit, a helyi lakosság ellátásában 
szolgáltatásaikkal résztvevő közintézményi, nonprofit és profit érdekeltségű szervezeteket, a civil 
szférát, a sport-tevékenységet művelőket és a művészeti tevékenységet végzőket egyaránt. A kiállítás 
célja, hogy közismertté váljanak azok az egyéni vagy csoportos, szakmai-, gazdasági-, művészeti vagy 
sportsikerek, amelyek értékteremtő módon, méltán hozzájárulnak Lajosmizse hírnevének növeléséhez és 
elért eredményeikkel pozitív példát mutatnak a felnövekvő nemzedéknek. A cél, hogy az üzleti-szakmai 
kapcsolatok sokoldalú bővítése révén, a kiállítás ideje alatt előadások és fórumok szervezésével az 
Önkormányzat hozzájáruljon a gazdasági megújuláshoz, szakmai együttműködések és innováció 
kialakulásához. A Kiállítás címe: „LAJOSMIZSE - 2013” KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR, mely 2013. augusztus 
18-19 között kerül megrendezésre. A helyi mezőgazdasági sajátosságok kiállításán kívül számos érdekes 
kulturális, szórakoztató program várja az érdeklődőket. 

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára intézményvezetője elkészítette a 2013. évi augusztus 17-
20-án megrendezésre kerülő XX. Lajosmizsei Napok rendezvénysorozat programtervezetét, mely az 
előterjesztés 1. mellékletét képezi. 
 
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé. 
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.../2013.(...) ÖH 
XX. Lajosmizsei Napok programjának elfogadása 
 

 Határozat 
  

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 2013. évi 
augusztus 17-20-án megrendezésre kerülő XX. Lajosmizsei Napok program-tervezetét. A Lajosmizsei 
Napok programjának költségeit a Művelődési Ház költségvetése tartalmazza. 

 
Felelős: Képviselő-testület, Intézményvezető 
Határidő: 2013. június 27., ill. 2013. augusztus 18-20. 
 
Lajosmizse, 2013. június 17.       
                   Basky András sk. 
                    polgármester  
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