
1 
 

3. 
Előterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2017. március 9-i ülésére 

 
 
 
 
Tárgy: Testvérvárosi Találkozó támogatására irányuló pályázat benyújtásának jóváhagyása 
 
 
 
 
             
 
Az előterjesztést készítette:                     Horváth Sándor 

pályázati referens 
Önkormányzati Iroda 
 
   
 
 
 

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: - Önkormányzati Bizottság 
 
 
 
 
 
 
 
 
Törvényességi ellenőrzésre megkapta:             Muhariné Mayer Piroska 
                                                                               aljegyző 
                                                                               
  
 
 
 
 
 
       dr. Balogh László s.k. 
         jegyző  

 
 



2 
 

Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 2017. március 9-i ülésére 
 
Tárgy: Testvérvárosi Találkozó támogatására irányuló pályázat benyújtásának jóváhagyása 
 
Ikt.sz.: LMKOH/69/8/2017. 
 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 

2016-ban a Lajosmizsei Napok kiegészítő programja volt a Testvérvárosi Találkozó, 
mely a nyertes pályázatnak köszönhetően mindenki számára nagy megelégedéssel valósult meg. 

Az „Európa a polgárokért” program (2014-2020) keretében ismételten lehetőség nyílt 
Testvérváros-program támogatására pályázatot benyújtani. 

A 2017. július 1. és 2018. március 1. között megvalósítandó programok támogatására a 
pályázatokat 2017. március 1-ig kell benyújtani. 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 24. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján a 2017. évi Testvérvárosi Találkozó támogatására elkészített pályázat 
2017. március 1. napján került benyújtásra. 

A pályázati kiírásban meghatározott témakörökre tekintettel a projekt címe: „Hogyan 
tudunk a múltunkra jövőt építeni?” 

A program 2017. augusztus 18-21. között kerül megvalósításra. 
A pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok ellátására a HBF Hunagricum Kft.-vel 

kötöttünk szerződést. 
 
A pályázat keretében megvalósítandó program az előterjesztés mellékletét képzi.  
 

Határozat-tervezet 
…../2017. (….) ÖH. 
Testvérvárosi Találkozóra irányuló 
pályázat benyújtásának jóváhagyása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
polgármester által az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a Testvérvárosi 
Találkozóra irányuló pályázat benyújtását. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. március 9. 
 
 
Lajosmizse, 2017. február 27. 
 
 Basky András s.k. 
 polgármester 



3 
 

Előterjesztés melléklete 
 

Testvérvárosi Találkozó 2017. évi programja 

Hogyan tudunk a múltunkra jövőt építeni 

Dátum, 
időpont Program címe Program leírása Helyszín 

2017.08.18 

10:00 Érkezés 

A testvértelepülésekről megérkeznek 
a vendégek a Művelődési Házhoz, 
majd a szállással kapcsolatos 
információk átadását követően 
elfoglalják a település több pontján 
lévő szállásokat. 

Művelődési Ház, 
Szállások 

11:30 Ebéd 

Az ebéd kezdete előtt a Találkozó 
megnyitója (Basky András - 
Lajosmizse Város Polgármestere). Itt 
minden település delegációjának 
vezetője néhány gondolatot közvetít 
a programmal kapcsolatosan a 
jelenlévők felé. 

Iskolai ebédlő 

14:00 

Konferencia: 
Hogyan tudunk a 
múltunkra jövőt 
építeni 

Minden település lehetőséget kap 
múltjának, jelenének bemutatására és 
ebből merítkezve az elkövetkező 
időszak tervezett jövőképét is fel 
lehet vázolni. (A program a felnőtt 
résztvevőket érinti) 

Művelődési Ház, 
Díszterem 

14:00 
Lajosmizsei 
helytörténeti 
mustra 

Az a csoport, amely nem vesz részt a 
konferencián megtekinti a 
Lajosmizsei Helytörténeti 
Gyűjteményt. Tárlatvezetéssel 
mutatjuk be településünk múltját, 
melyet igény szerint kézműves 
foglalkozással egészítünk ki. 

Régi Városháza 

17:00 Vacsora 
A szabadtéri programokhoz 
kapcsolódó vendéglátós által 
biztosított étel a helyszínen 

Iskola-tó 

  
2017.08.19 

8:00 Reggeli 
A település különböző pontjairól a 
csoportok megérkeznek a közös 
reggeli helyszínére 

Iskolai ebédlő 
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10:00 
Nemzetközi 
Főzőnap 
megnyitója 

A vendég településekkel 
megismertetjük, hogy a 
hagyományos tarhonyás ételeink 
hogyan készülnek. A gasztronómiai 
program során minden település 
lehetőséget kap saját, tájjellegű 
ételének bemutatására. Itt kötetlen 
beszélgetést kezdeményezünk arról, 
hogy a hagyományos ételek hogyan 
épülnek be a mindennapi 
táplálkozásba 

Iskola-tó 

10:00 

Kerekasztal 
beszélgetés: 
"Településünk, 
Országunk, 
Európánk 
Jövőképe" címmel 

Kerekasztal beszélgetés keretében, 
animátor irányításával 
kezdeményezzük az ifjúság körében 
saját településük, országuk és Európa 
bennük kialakított jövőképének 
megvitatását. A helyszín alkalmas a 
helyi döntéshozatali folyamatokról 
való eszmecserére is, hiszen itt 
zajlanak Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-
testületének ülései. 

Városháza, 
Díszterem 

12:00 Ebéd 
A Nemzetközi Főzőnapon készült 
ételek útján ismertetjük meg a 
résztvevőkkel gasztronómiai 
hagyományainkat. 

Iskola-tó 

14:00 Európai 
Kultúrkavalkád 

A testvértelepülések hagyományőrző 
csoportjainak biztosítunk lehetőséget 
a bemutatkozásra. Projektünk 
témaköréhez híven nem csak a 
hagyományápoló előadások kapnak 
helyet ebben a programban, hanem a 
mai modern műsorok is, így 
bepillantást nyerhetünk más 
országok mai kulturális életébe. E 
program kapcsán lehetőség nyílik a 
kulturális együttműködések 
kialakítására. 

Szabadtéri 
színpad 

18:00 Vacsora   Iskolai ebédlő 
  

2017.08.20 
8:00 Reggeli   Iskolai ebédlő 



5 
 

9:00 Testvérvárosi 
Labdarúgó Kupa 

A testvértelepülések által delegált 
labdarúgó csapatok barátságos 
mérkőzéseket játszanak. A kötetlen 
beszélgetések és a közös 
sportélmény újabb kapcsolatok 
kialakítására ad lehetőséget. 

Labdarúgó 
Sportcentrum 

9:00 Értéktúra 

Azoknak a vendégeknek, akik nem 
vesznek részt a sportprogramon, egy 
másik szabadidős tevékenységet 
biztosítunk. A település külterületén 
található műemléki védettségű 
templomromhoz látogatunk, ahol a 
középkori történéseket elevenítjük 
fel. Innen természetjáró 3 km-es túra 
indul a Mizsei Óriás kocsányos 
tölgyhöz, mely a település 
legöregebb fája, ami még a pusztai 
tölgyesek büszke képviselője. 

Pusztatemplom 

13:00 Ebéd A focikupa helyszínén bográcsos 
ételeket lehet elfogyasztani. 

Labdarúgó 
Sportcentrum 

16:00 
Mizse Nádor 
színdarab 
megtekintése 

A külföldi vendégek megtekinthetik 
településünk fennállásának 140. 
évfordulója alkalmából szervezett 
színházi előadást. A program során 
meg kívánjuk mutatni, hogy a civil 
összefogás városunkban 
generációkon átívelő 
együttműködéseket tesz lehetővé. 

Művelődési Ház, 
Színház terem 

18:00 Vacsora 
  

Művelődési Ház, 
Díszterem, Iskolai 
ebédlő 

  
2017.08.21 

8:00 Reggeli   Iskolai ebédlő 

9:00 Programzáró 
eszmecsere 

A rendezvények, tapasztalatok, 
kapcsolatok és eredmények 
összegzésére kerül sor. 

Iskola Díszterme 

11:00 Hazautazás     
 


