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Előterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2019. március 14-i ülésére 

 
Tárgy: A TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 azonosító számú pályázat keretében elvégzett 

közösségi interjúk értékelésével és a projekt megvalósításával kapcsolatos döntés 
meghozatala 

 
Ikt.sz: LMKOH./19-18/2019. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 A Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson című, TOP-
5.3.1-16-BK1-2017-00021 azonosító számú projekt során elvégzett közösségi interjúk 
rávilágítottak arra, hogy a település lakossága szeretne többet tudni a település értékeiről, 
történelméről. Több megkérdezett javasolta, hogy a helyismereti gyűjtemény intézményi 
rendszerben működjön, rendszeres nyitva tartással, változó kiállításokkal. Arra is érkezett 
javaslat, hogy a gyűjteményt működtethetné a művelődési ház és könyvtár, szakember 
bevonásával. A helyi összevont intézmény Alapító Okiratában szerepel a múzeumi 
tevékenység, ugyanis a 2012. július 5-én megtartott képviselő testületi ülésen a 
104/2012.(VII. 05.) határozattal került módosításra Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára (továbbiakban: Intézmény) Alapító Okirata az alábbiak szerint: 
- Az intézmény telephelyként megkapta a Földeáki Csárda (régi városháza) épületét 
- Az intézmény alaptevékenységi szakfeladatai közé bekerült a 910201 Múzeumi, 
gyűjteményi tevékenység. 
Az Alapító Okirat ezen változata 2012. július 12. napján lépett hatályba. 
 
 A pályázathoz tartozó, a közösségi interjúkból készült összegzés az előterjesztés 1. 
mellékletét képzi 
 
 A projekt eredményes megvalósításához szükséges a helytörténeti gyűjtemény 
gondozójával az együttműködés kialakítása, mert a pályázatban megjelölt célok 
megvalósítása ezt elengedhetetlenné teszi. Célként került kitűzésre, hogy Lajosmizse 
történelmével kapcsolatosan a jelenlegi információk összegyűjtését követően, arra alapozva 
újabb kutatások, adatgyűjtések történjenek, melyek eredményeit félévente előadások és 
konferenciák keretében mutassuk be a lakosságnak és a nyilvánosságnak. 
 
 A helyismereti gyűjtemény helyzetének rendezésére az önkormányzat különböző 
lépéseket tett, melyek többek között az alábbiak voltak: 
 
1.) A 2011. november 24-i képviselő-testületi ülésre készült egy előterjesztés, mely 
összefoglalja a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel (továbbiakban: 
Egyesület) kapcsolatos önkormányzati döntéseket. Az akkori előterjesztésből az alábbi 
részletet emelem ki: 
„A Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület elnökének személyében változás 
következett be, az új elnök Skultéti Jánosné, aki 2011. szeptember 19-én kelt levelében (az 
előterjesztés 1. számú melléklete) tájékoztatott arról, hogy a Lajosmizsei Helytörténeti és 
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Kulturális Egyesület vezetősége szeretné új alapokra helyezni az Önkormányzat és az 
Egyesület között a korábbi feszült kapcsolatot.  
Az Egyesület elnöke levelében az alábbi kérésekkel fordult a T. Képviselő-testülethez:  
 a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület összes eddigi tartozásának 

elengedése 
 az Önkormányzat biztosítsa a LAHA részére az épület használatát határozatlan időre 
 az Önkormányzat vállalja fel a közüzemi számlák fizetését 
 a folyosó használatbavételéhez az Önkormányzat járuljon hozzá 
 a kőzetkiállítás megrendezésére kötött megállapodást az Önkormányzat hosszabbítsa 

meg 2014. december 31-ig 
 az Önkormányzat a hivatalos honlapján jelenítsen meg néhány fotót a kiállításról. A 

kérelem beérkezését követően a kérésnek eleget tettünk, melynek eredményeképpen a 
www.lajosmizse.hu/Városunk/Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület 
menüpont alatt, valamint egy különálló linkről érhető el az Egyesület programjai.  

 az Önkormányzat engedélyezzen egy kb. 2,5 m x 0,6 m-es tábla elhelyezését a régi 
Városháza udvarán 

 az Önkormányzat engedélyezzen Városháza kerítésfalán egy vitrin elhelyezését, mely 
az aktuális programokat tartalmazná. 

 
Az Egyesület elnöke levelében kitért arra, hogy amennyiben az Önkormányzatnak szüksége 
lesz a tulajdonában levő helyiségekre visszaadják azokat, és felajánlják az általuk beépített és 
vásárolt berendezéseket, valamint biztosítják a kiállítások láthatóságát.” 
 
2.) A 161/2011. (XI. 24.) határozattal az alábbi döntéseket hozta meg az önkormányzat: 

 Az Egyesület kérelme alapján az Egyesület tulajdonában lévő- és a kérelem 
mellékletét képező leltárban szereplő- berendezési és beépített tárgyakat 1.440.576 Ft 
- azaz egymilliónégyszáznegyvenezer-ötszázhetvenhat forint- értékben elfogadja.  

 Az Egyesület kérelme alapján a számított 425. 776 Ft.- azaz négyszázhuszonötezer-
hétszázhetvenhat forint- késedelmi kamat megfizetésétől eltekint.  

 Az Egyesület kérelmére a fennmaradó 1.656.748 Ft. – azaz 
egymillióhatszázötvenhatezer-hétszáznegyvennyolc forint - követelés megfizetésére 
3 évre kamatmentes részletfizetést engedélyez.  

 
 
3.) Egy év múlva, 2012. decemberében az önkormányzat 193/2012. (XII. 20.) 
határozatában az Egyesülettel szemben fennálló teljes önkormányzati követelésről az 
elvégzett munka értékére tekintettel lemondott. 
 
 A fenti döntésekhez kapcsolódóan az Intézmény részéről több alkalommal 
egyeztetések folytak a felek közötti megállapodás megkötéséről az épület használatára 
vonatkozóan. A megállapodás megkötésére az Egyesülettel még nem került sor. 
 
 A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése 
alapján „nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság 
közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra 
biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható 
vagyonkezelésbe.” 
 Fentiek alapján az Intézmény Alapító Okiratában a megjelölt tevékenység ellátásához 
a Régi Városháza épület telephelyként megjelölésre került, az ingyenes használatba van adva 
az Intézménynek. 
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 Tekintettel arra, hogy az Intézmény Alapító Okiratában szerepel az a közfeladati 
kormányzati funkció, ami az ingyenes használatot biztosítja, így két lehetősége van az 
Intézménynek: 
 

a.) A régi városházán, mint telephelyen saját maga látja el a feladatot. 
 

b.) Amennyiben a gyűjtemény kezelése az Egyesületnél marad, úgy a közfeladat ellátásra 
megállapodást kell kötni. Az Egyesület és az Intézmény csak abban az esetben tudna 
megállapodást kötni, ha az Egyesület vállalja, hogy a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és 
vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően kezeli a gyűjteményt (tárolás, 
kiállítás, gyűjtés, nyilvántartás stb.) 

 
 A b.) pontban foglaltaknak való megfelelés érdekében folyamatos egyeztetések voltak 
és vannak az Intézmény, az önkormányzat és az Egyesület között. Az Intézmény felajánlotta 
munkatársai segítségét a gyűjtemény gondozásában, az önkormányzat pedig anyagi forrásokat 
próbált biztosítani ehhez. Ezek a kezdeményezések még nem vezettek eredményre. 
 
 2018-ban is folyamatos egyeztetések zajlottak arra nézve, hogyan lehet optimalizálni a 
gyűjtemény kezelésének, látogathatóvá tételének kialakítását. Ezúttal nem csak az Egyesület 
elnökével, hanem az egyesületi tagokkal együtt történt az egyeztetés. Először tisztázni kellett 
pár félreértést, ami az egyesületi tagok, illetve az Intézmény, valamint az önkormányzat 
részéről állt fent. A félreértések tisztázása során közeledtek egymás felé az álláspontok. 
 
 A Kecskeméti Katona József Múzeum munkatársai, a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum munkatársai, valamint a Jászberényi Múzeum munkatársai is felajánlották a 
segítségüket a gyűjtemény rendezésével, időszaki kiállítások megtartásával. Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára munkatársai is részt vennének a munkában. 
 
 Az épület nincs fűtve, a riasztó rendszer a párásodás miatt meghibásodott, annak 
javítása önkormányzati források hozzárendelését igényli. A fűtés hiányában az épület levegője 
nehéz, a benne lévő gyűjteményi tárgyak és az épület állapota romlik. 
 
 Tekintettel arra, hogy az előterjesztés készítésének időpontjáig a fentiekben említett 
megállapodást még nem sikerült megkötni, javaslom a T. Képviselő-testület részére, hogy 
határidő kitűzésével hívjuk fel az Egyesületet a megállapodás megkötésére. 
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezet elfogadására teszek javaslatot. 
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Határozat-tervezet 
...../2019. (…..) ÖH. 
A régi városháza épületével kapcsolatos 
irányvonalak meghatározása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, valamint a Lajosmizsei 
Helytörténeti és Kulturális Egyesület közötti megállapodás megkötésének határidejét 
2019. március 31. napjában határozza meg. 

Határidő: 2019. március 14. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
 
Lajosmizse, 2019. március 05. 
             
 Basky András s.k. 
             polgármester 
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Előterjesztés 1. melléklete 
 

„A helyi identitás és kohézió erősítése Lajosmizsén” 
 

Top-5.3.1-16-BK1-2017-00021 
azonosító számú projekt 

 
 
 
 

 
 
 

Közösségi interjúk Lajosmizsén 
 
 
 
 
 
 
 



 7

BEVEZETÉS 
Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson című projekt célja, 
részben az, hogy felmérje azt, hogy Lajosmizse lakossága mennyire van tisztában annak a 
településnek az értékeivel, történelmével, ahol él. 
A felmérés után a projekt célja a helyi identitás erősítése, a közösség építése, a már meglévő 
cselekvő maghoz újabb emberek bevonása, valamint a településért és a közösségért is tenni 
képes és tenni akaró csoport kialakulásának, létrejöttének, működésének támogatása. 
Részcéljaink közé tartozik, hogy az eddig, a közösség számára nem elérhető, de a közösség 
tagjainál „megbújó” hagyományok, kulturális, természeti, gazdasági, szakmai tudást igénylő 
értékek feltárásra kerüljenek, integrálva legyenek a jelenleg birtokunkban lévő tudással, annak 
érdekében, hogy a közösség látható értékei minél gazdagabbá váljanak.  
A projekt több akciót, népismereti tábort, tanulókörök, kiállítások, konferenciák szervezését is 
tartalmazza.  
A közösségi interjúk elkészítése segítségünkre volt a kapcsolatépítéshez, az emberek 
ötleteinek, véleményének megismeréséhez, elképzeléseik összegyűjtéséhez.  
Célcsoportunk a teljes lakosság volt. 
 
A KÖZÖSSÉGI INTERJÚ CÉLJA 
A közösségi interjúk által a projektben a legfőbb célkitűzésünk a helyi identitástudat erősítése.  
A projekt célkitűzései között szerepel Lajosmizse lakosságának megismertetése saját 
kulturális értékeivel, helytörténeti dokumentumaival, tárgyaival, hagyományaival akár egy jól 
működő helytörténeti gyűjteményen keresztül. Szeretnénk, ha a projekt által létre jönne egy 
olyan aktív közösség, aki segítve a szakemberek munkáját aktívan részt venne a helyi 
identitástudat erősítésében, valamint a közösségi összefogásban példát mutatna, ezáltal 
ösztönözve a település többi lakóját az aktívabb részvételre. 
Ahhoz hogy a lakosságot megszólítsuk, véleményét megtudjuk, 3 kérdéses közösségi interjút 
készítettünk a településen. A kérdések a projekthez kapcsolódó sztenderd kérdések voltak, 
melyek a helyi közéletre, az egyén és a közösség kapcsolatára, a helyi identitás tartalmára, a 
közösségi fejlesztési elképzelésekre és a cselekvési kapacitásra kérdez.  
A közösségi interjúk válaszai segítséget és támpontot nyújtanak a közösségi beszélgetéseken 
megtárgyalandó fontosabb témákhoz, konkretizálva, kiemelve a legfontosabb igényeket, 
melyek megvalósítása a pályázat további részében következik. Valamint segítséget nyújt a 
kérdőívek összeállításához.  
 
A KÖZÖSSÉGI INTERJÚ KIVITELEZÉSE 
A közösségi interjúk elkészítését a projektben résztvevő két közösségfejlesztő, valamint a 
szakmai vezető végezte. Az interjú alanyok személyes felkeresés útján lettek meginterjúvolva. 
Az így végbemenő négyszemközti kötetlen beszélgetés által sok ötlet, tanács, segítség 
felajánlás érkezett be a projekt munkatársaihoz. A beszélgetések során sikerült közelebb 
kerülni a lakossághoz.  
Az interjú megfelelő mederben tartásához a fő kérdésekhez irányított segédkérdésekkel 
készültünk, hogy a projektünk témájának megfelelően kapjunk képet a lakosság 
véleményéről.  
 
A közösségi interjúk során az alábbi három kérdés köré csoportosítottuk a beszélgetést: 

 Mit jelent számára itt élni? (Mi a jó az itteni életben, és mi az ami kevésbé jó? 
 Min változtatna és hogyan? 
 Ön mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz? 
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Az interjúkészítés során azt tapasztaltuk, hogy a kezdeti tanácstalanság és néhány segítő 
kérdés, mondat elhangzása után az interjú alanyok egyre jobban belemelegedve mondták el 
véleményüket, javaslataikat. Az interjú vezetőjének feladta abban nyilvánult meg, hogy a 
beszélgetést a megfelelő mederben tartsa. Az interjúk végén megkértük az interjúalanyt, hogy 
javasoljon olyan személyt/személyeket, akiket felkereshetünk. 
Arra törekedtünk, hogy a pályázat célkitűzéseit szem előtt tartva a településen élők minél 
szélesebb korosztályát megkérdezzük.  
Az elvégzett interjúk összegzése alapján, kiindulópontként felhasználva azt, megkezdtük a 
közösségi felmérés összeállítását valamint a közösségi beszélgetés szervezését. 
A most következő összegzést 45 db közösségi interjú alapján írtuk.  
 
Mit jelent számára itt élni? (Mi a jó az itteni életben? Mi a rossz?) 
Az interjúk sok olyan problémára rávilágítottak, amire belsősként (önkormányzati és 
kulturális intézmény dolgozói ként) nem gondoltunk. Több olyan embert sikerült 
meginterjúvolni, aki tisztában van Lajosmizse értékeivel, egyediségével. Ezek az 
interjúalanyok későbbi programjaink, rendezvényeink magját alkotják. A válaszok alapján 
90% -ban szeretnek itt élni, mert a település megőrizte kisvárosias jellegét. 
Sokan tisztában vannak Lajosmizse értékeivel, hagyományaival, történelmével. Sajnos 
azonban az interjúalanyok között szép számmal előfordult olyan is, aki nincs tisztában 
Lajosmizse értékeinek jelentőségével. Azok, akik nincsenek tisztában ezekkel az értékekkel, 
többen is megjegyezték, hogy gyermekeikkel viszont szeretnék ezeket megismertetni. 
Az interjúk során kitértünk arra is, hogy van-e a településen olyan kiállítóhely, vagy 
gyűjtemény, ami helyi értékeket őriz. Sokan kiemelték a Tanyamúzeumot, mely 
megnyitásakor egyedülálló volt az országban. Többen tudtak a helyismereti gyűjteményről 
mely kezelését jelenleg egy egyesület látja el. Voltak olyanok is, akik összekeverték a két 
gyűjteményt. 
A Tanyamúzeumról nagyon pozitívan nyilatkoztak a megkérdezettek, évente többször is 
látogatják. A helyismereti gyűjteményről sajnos már kevesebb volt a pozitívum. A 
megkérdezettek 80%-a tisztában volt a létezésével, viszont azon kívül, hogy anno részt vettek 
a megnyitón, nem rendelkeznek róla sok információval. 
A megkérdezettek 2%-a tudta, hogyan lehet megtekinteni a helyismereti gyűjteményt, 10% 
járt az elmúlt pár évben a gyűjteményben. Azok az interjúalanyok, akik megtekintették a 
helyismereti gyűjteményt rendkívül értékesnek találták az anyagot.  
Többen kiemelték, hogy a gyűjtemény nem áttekinthető, raktárszerű. Hiányolták az időszaki 
kiállításokat, a gyűjtemény honlapját, a tájékoztatást, a rendszeres nyitva tartást. 
A művelődési ház és könyvtár rendezvényszervező munkájával 70%-ban elégedettek voltak a 
megkérdezettek. Sokan kiemelték, hogy számukra megfelelőek az itt megrendezésre kerülő 
programok. 
 
Min változtatna és hogyan? 
A megkérdezettek szép számmal javasolták, hogy a helyismereti gyűjtemény intézményi 
keretek között működjön, rendszeres nyitva tartással. Javasolták a gyűjtemény átrendezését, a 
kiállítások váltogatását, időszaki és vándorkiállítások szervezését. Szeretnék, ha a gyűjtemény 
megjelenne a helyi újságban, az interneten, a közösségi médiában. Szeretnének tájékozódni az 
emberek arról, hogy milyen rendezvények, kiállítások kerülnek megrendezésre a 
gyűjteményben. Ezekről a programokról szeretnének plakátokat, szórólapokat, postai és 
elektronikus meghívót kapni. 
Javasolták még, hogy a gyűjteménybe kapjanak nagyobb bejárást a diákok, illetve rendhagyó 
helyismereti órák megtartását is.  
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A megkérdezettek 90%-a szeretne többet tudni a településről ahol él, valamint gyermekeiknek 
is szeretnék ezeket az információkat átadni, ezért szívesen vennének helyismereti előadásokat, 
konferenciákat, kiadványokat ebben a témában. 
Valamint javasolták a gyűjtés folytatását. 
 
Ön mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz? 
A válaszadók 95%-a szívesen önkénteskedne rendezvények alkalmával, többféle 
„munkakörben”. Szívesen segítenének a gyűjtemény rendezésében, bemutatásában, 
rendezvényeken ellátnának foglalkozásvezetői feladatokat is. Sokan szívesen vállalnának 
közönségszervező feladatokat, illetve kiajánlanák a kiállításokat ismerőseiknek, rokonaiknak. 
A megkérdezettek majdnem 100%-a adományozna a gyűjtemény számára, fényképet, 
dokumentumot, tárgyat. 
A legnagyobb hozzájárulás talán mégis az lenne, hogy a megkérdezettek 100%-a 
rendszeresen látogatná a gyűjteményt. 
 
Összességében elmondhatjuk, hogy tanulságos, elgondolkodtató és iránymutató volt a 
megkérdezett emberek véleménye. Nagy segítséget és megerősítést kaptunk munkánkhoz, 
melyet a továbbiakban közösségi beszélgetések szervezésével, valamint kérdőívek 
kitöltetésével szeretnénk folytatni.  
 
 

Ez úton is köszönjük minden interjúalanyunknak a segítséget és az építőjellegű 
véleményformálást! 

 
 
 
 

 


