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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. augusztus 13-i ülésére 
 
 
Tárgy: Rendezvényekkel kapcsolatos döntések meghozatala 
 
Ikt.sz.: LMKOH/189-30/2020. 
 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 

I.  
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára (továbbiakban: Intézmény) az 

előterjesztés 1. mellékletét képező kérelemmel fordult Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselő-testületéhez. 

Guti Istvánné, az Intézmény igazgatója kérelmében megjelölte, hogy a TOP-7.1.1-H-
113-2 pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújtanak be Tavaszi hagyományőrző 
rendezvénysorozat Lajosmizsén címmel 2020. augusztus 31. napjáig. A pályázati felhívás 
alapján tulajdonosi hozzájárulása szükséges önkormányzatunktól a rendezvény helyszíne 
kapcsán tekintettel arra, hogy Lajosmizse Város Önkormányzat tulajdonában van. 

A rendezvény a tervek szerint az eddig megszokott helyszínen valósul meg (Központi 
Park 22/2 hrsz.), azonban, ha a Zöld város beruházás miatt a rendvényt nem lehet itt 
megvalósítani, úgy a Városház téren (706 hrsz.) kerülhet megtartásra. 

 
 

II.  
 A 173/2019. (XI.21.) határozattal döntés született a 2020-ban megrendezésre kerülő 
XXVII. Lajosmizsei Napok program- és költségvetési tervezetének jóváhagyása tárgyában. Az 
Intézmény a határozatban megjelöltek szerint a 2020. május 19. napján kelt támogatói döntés 
értelmében 14.995.937.- forint. összeg támogatást nyert a programsorozat megvalósítására. A 
Támogatói okirat az előterjesztés készítéséig még nem lépett hatályba. 
 A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 285/2020. (VI.17.) 
Korm. rendelet 2.§-ában foglaltak alapján a 2020 augusztus 20-23. között tervezett programok 
csak abban az esetben tarthatóak meg, amennyiben a rendezvény helyszínén a jelenlévők 
létszáma – beleértve az ott foglalkoztatott személyeket – egy időben nem haladja meg az 500 
főt. A 2020. július 30-31. között lefolytatott Képviselői egyeztetések alapján a fenti jogszabályi 
előírásokra és a vírus további terjedésének megelőzése érdekében a XXVII. Lajosmizsei Napok 
2020. augusztusában nem kerül megtartásra. A rendezvény 2021. évre - amennyiben a 
járványügyi szabályozások ezt lehetővé teszik - áthelyezésre kerül. Az augusztus 20-i ünnepi 
megemlékezés tekintettel a helyszín korlátozott befogadóképességére azonban megtartásra 
kerül. 
 

III.  
 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vásárokról és a piacokról 
szóló 32/2012. (X. 16.) önkormányzati rendeletének 3. § (2) bekezdése alapján „a heti 
állatvásár minden héten csütörtökön, a búcsúvásár minden év augusztus utolsó vasár-
napján kerül megrendezésre”. Az idei évben 2020. augusztus 30. napján kerülne 
megrendezésre, azonban a járványügyi korlátozásokra figyelemmel javaslom, hogy a 
Búcsúvásár ne kerüljön megtartásra. 
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IV.  
A 123/2020. (VII.09.) határozattal döntés született a XXVIII. Lajosmizsei Napok 

program- és költségvetési tervezetének jóváhagyásáról. A határozat 2) pontjában az Intézmény 
felhatalmazást kapott támogatási kérelem benyújtására vonatkozóan a rendezvénysorozat 
megtartása céljából. A támogatási kérelem előkészítése során felülvizsgálatra kerültek az eddig 
benyújtott támogatási kérelmek és a benyújtani tervezett pályázatok. A támogatási konstrukció 
által meghatározott maximális 85 millió forintos támogatási korlátozást figyelembe véve 
megállapításra került, hogy a 2021. évi Lajosmizsei Napok rendezvénysorozatra Lajosmizse 
Város Önkormányzatának célszerű támogatási kérelmet benyújtania, így a 123/2020. határozat 
módosítása vált szükségessé. 
 
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetek elfogadására teszek javaslatot: 
 

I. Határozat-tervezet 
.../2020. (...) ÖH 
Döntés tulajdonosi hozzájárulásról a 
Tavaszi hagyományőrző rendezvénysorozat 
Lajosmizsén című pályázat kapcsán 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Lajosmizse Város 

Művelődési Háza és Könyvtára „Tavaszi Hagyományőrző rendezvénysorozat 
Lajosmizsén” című támogatási kérelmében megjelölt célok megvalósításához a 
Lajosmizse 22/2 hrsz-ú ingatlanon és ehhez kapcsolódóan a tulajdonosi hozzájárulást 
megadja. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy amennyiben 
a Zöld város projekt megvalósítása miatt akadályba ütközik az 1.) pontban megjelölt 
rendezvény megvalósítása a 22/2 hrsz-ú ingatlanon, akkor a rendezvény a Városház 
téren, a Lajosmizse 706 hrsz-ú ingatlanon is megvalósítható. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. augusztus 13. 

 
 

II. Határozat-tervezet 
.../2020. (...) ÖH 
A XXVII. Lajosmizsei Napok programjainak 
áthelyezése 2021. évre 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. augusztus 20-23. 

között megrendezésre kerülő XXVII. Lajosmizsei Napok rendezvénysorozatot az 
augusztus 20. ünnepség és koszorúzás kivételével, figyelemmel a járványügyi 
készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 285/2020. (VI.17.) Korm. rendelet 
2.§-ában foglaltakra, 2021. évben kívánja megrendezni azzal, hogy ha ezt a járványügyi 
rendelkezések lehetővé teszik. 

Felelős: Képviselő-testület 



4 
 

Határidő: 2020. augusztus 13. 
 

III. Határozat-tervezet 
.../2020. (...) ÖH 
A 2020. augusztus 30-i Búcsúvásár megrendezése 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. augusztus 30. 

napjára tervezett Búcsúvásárt a járvány terjedésének megakadályozása érdekében nem 
tartja meg. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. augusztus 13. 
 

 
IV.  Határozat-tervezet 

.../2020. (...) ÖH 
123/2020. (VII.09.) határozat módosítása 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 123/2020. 
(VII.09.) önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XXVIII. Lajosmizsei 
Napok programtervezetét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja 
azzal, hogy a programok megvalósítására pályázat kerüljön benyújtásra 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 felhatalmazza a 
polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, 
sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat megkötésére és a 
pályázat megvalósításával kapcsolatosan a jövőben felmerülő dokumentumok 
előkészítésére és aláírására. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. augusztus 13. 
 
 
Lajosmizse, 2020. augusztus 3. 
 
 Basky András s.k. 
 polgármester
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Előterjesztés 1. melléklete 
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Előterjesztés 2. melléklete 

XXVIII. Lajosmizsei Napok 

2021. augusztus 20-21-22. 
 

2020. augusztus 20. (péntek) 

08.00 Szent István király ünnepi szentmise a Szent Lajos Római Katolikus Templomban 

17.00 Augusztus 20-i Városi Ünnepség 

Ünnepi köszöntőt mond Basky András polgármester 

Augusztus 20. Ünnepi Műsor Varga Miklós közreműködésével 

Elismerő oklevelek, és Környezetvédelmi díjak és elismerő oklevelek átadása 

Szent István szobor koszorúzása 

Helyszín: Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 

18.30 Ünnepi szentmise a MAGYAR HAZÁÉRT a Szent Lajos Római Katolikus 

Templomban 

 

Augusztus 21. (szombat) 

09.00 III. Benke Laci bácsi Emlékverseny megnyitója 

 Bográcsban készített ételek versenye 

 Pogácsasütő verseny 

09.30 Művészeti csoportok fellépése: 

 Mizsei Vadrózsák - (kicsik) 

 Őszirózsa népdalkör, és a Rózsa Sándor citerazenekar 

 Főnix Dance növendékei 

 Szenior örömtánc 

 Mizsei Vadrózsák - (nagyok) 

10.00-12.00 Sportvetélkedők: 

 Kerékpár ügyességi verseny gyerekeknek 

 Aszfaltkréta rajzverseny, Sakkverseny 

 Puszta Olimpia - Ügyességi sportverseny gyerekeknek, 

 Kispályás labdarúgó kupa 

 

10.00-17.00 Mesevilág játéksziget: 
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-Népi játékok 

-Arcfestés 

-Lézerharc - mobil pálya 

-Íjászat 

 

10.00 Traktor és veteránjármű kiállítás, találkozó és felvonulás 

Traktor szépségverseny 

Veteránjármű szépségverseny 

 

11.00 Vitéz László és Vas Juliska bábelőadás (Márkus Bábszínház) 

12.00-14.00 Ebéd 

 

14.00 Bográcsos Főzőverseny és a Pogácsasütő verseny eredményhirdetése 

Sport- és ügyességi vetélkedők eredményhirdetése 

 

16.00 Mátyás Király szárnyai (Márkus Bábszínház) 

17.00 Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar gyermek műsora 

19.00 Lajosmizsei Kutyakiképző Iskola bemutatója  

19.40 Tűzzsonglőr bemutató 

20.00 Csík zenekar koncertje 

22.00 Tűzijáték 

22.20 Utcabál a Retróleum Zenekar közreműködésével 

 

Augusztus 22. (vasárnap) 

10:00 Basky András polgármester köszöntője 

11:00 Gumihajító verseny 

12:00 Motoros bemutató 

14:00 Főnix Dance Táncklub bemutatója 

 Bűvész előadás 

 Kipufogó hangnyomás verseny 

 Műrepülő bemutató 

19.00 Ismerős Arcok koncert 

 


