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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 2017. november 22-i ülésére 
 
Tárgy: A XXV. Lajosmizsei Napok programtervezetének és költségvetési tervének 

véleményezése II. forduló 
 
Ikt.sz.: LMKOH/73/13/2017. 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 

I.  
  Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára igazgatója a programok 
szervezésének menetéről az előterjesztés 1. melléklete szerint tájékoztatást adott, melyből látszik, 
hogy a határozattal elfogadott műsorok és a rendezvényhez szükséges kitelepülés milyen 
költségekkel járnak. 

Az ülésen 154/2017. (X.26.) határozattal (előterjesztés 2. melléklete) döntés született a 
XXV. Lajosmizsei Napok programtervezetének fő elemeiről, valamint meghatározásra került, 
hogy a rendezvénysorozatra a 2018. évi költségvetésben jelen információk alapján 12.000.000.- 
forint kerüljön elkülönítésre. 
 

Augusztus 19-i és augusztus 21-i előadások 6.200.000.- 
Kitelepülés (augusztus 19-21.) 2017. évi költségek 
alapján 
/őrzés, mentők, mobil WC, nyomdaköltség, étkeztetés, 
hang-, fény-, színpadbérlés, szerzői jogdíjak/ 

3.400.000.- 

További programok (gyermek előadás, déli nótaműsor, 
esti sztárvendég előtti kisebb előadó, augusztus 20-i 
ünnepi műsor) 

1.500.000.- 

Összesen 11.100.000.- 

 Fenti táblázat a város XXV. évfordulója alkalmából tervezett EXPO és a pályázat 
költségeit nem tartalmazza. 

II.  
 A határozatban rögzítésre került, hogy a város XXV. évfordulójával kapcsolatos pályázat 
részletes felhívását és a javasolt díjazását is terjesszem a Képviselő-testület elé. A pályázati 
felhívás javaslata elkészült, amely az előterjesztés 3. mellékletét képzi. 
  

III.  
A városi évforduló alkalmából megrendezésre kerülő „LAJOSMIZSE - 2018” 

KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR felhívása az előterjesztés 4. mellékletét képzi. 
 
  
 Jelenleg döntést az előterjesztés II. és III. pontjában javaslok meghozni. 
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I. Határozat-tervezet 

…../2017. (….) ÖH. 
„Lajosmizse – 2018” című 
pályázati felhívás kiírása 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város XXV. 
évfordulójával kapcsolatban a település részére kiírandó pályázat részletes pályázati 
felhívását és a javasolt díjazást az előterjesztés 3. melléklete szerint elfogadja az alábbi 
kiegészítéssel: 
………………… 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 
2018. évi költségvetés előkészítésénél a határozat 1) pontjában meghatározott 
díjazások költségeit tervezze be. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. november 22. 
 
 
 

II. Határozat-tervezet 
 

…../2017. (….) ÖH. 
„LAJOSMIZSE - 2018” KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR 
 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város XXV. évfordulója 
alkalmából megrendezésre kerülő „LAJOSMIZSE - 2018” KIÁLLÍTÁS ÉS 
VÁSÁR felhívását az előterjesztés 4. melléklete szerint elfogadja az alábbi 
kiegészítéssel: 
………………… 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. november 22. 
 
 
Lajosmizse, 2017. november 15. 
 Basky András s.k. 
 polgármester 
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Előterjesztés 1. melléklete 
 

XXV. Lajosmizsei Napok 
programtervezet 

2018. 08. 18-21. 
 

2018. augusztus 18. (szombat) Lajosmizse 2018 - Kiállítás és Vásár kísérő programokkal a 
sportcsarnokban 
(részletes tervezet a következő oldalon) 

 
2018. augusztus 19. (vasárnap) Családi főzőnap   Helyszín: Iskola-tó partja 

10.00 Szabadtéri programok megnyitása 

A délelőtt folyamán a 70 éves Benke Laci bácsi köszöntése. Meghívott vendégek: Fehér 
Asztal Lovagrend tagjai 

12.00 Nótaműsor 
14.00 Főzőverseny eredményhirdetése 

15.00 Interaktív gyermekprogramok, kézműves foglalkozások 
19.00 Élő koncert - Republik együttes 
22.00 Rulett együttes fellépése 

  
2018. augusztus 20. (hétfő) Helyszín: Polyák Imre Sportcsarnok 

16.00 Szent István napi megemlékezés és koszorúzás 
Az ünnepi műsor után városi kitüntetések átadása, majd a Sportcsarnokban a kiállítás 
zárása 

  
2018. augusztus 21. (kedd) Helyszín: Iskola-tó partja szabadtéri színpad 

19:00 Zenei előadás a fő műsor előtt 

20.00 Ezeregy év – Történelmi tánc-show Experidance produkció 
21.30 Tűzijáték 
 
 
 

 
 Guti Istvánné 
 igazgató 
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Előterjesztés 2. melléklete 
 

Lajosmizse Város 
Önkormányzata 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. október 26-i  soros ülésének jegyzőkönyvéből 
 
Kihagyva a kihagyandókat! 
 
154/2017. (X.26.) ÖH. 
XXV. Lajosmizsei Napok program- és  
költségvetési tervezetének tárgyalása 
(I. forduló) 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XXV. Lajosmizsei Napok 
programtervezetének fő elemeit az alábbiak szerint fogadja el: 

2018. augusztus 18. (szombat)  
Lajosmizse 2018 - Kiállítás és Vásár kísérő programokkal 
Helyszín: Polyák Imre Sportcsarnok 

2018. augusztus 19. (vasárnap)  
Családi főzőnap és  szabadtéri programok 
19.00 Élő koncert - Republik együttes 
Helyszín: Iskola-tó partja 

2018. augusztus 20. (hétfő)  
Szent István napi megemlékezés és koszorúzás, városi kitüntetések átadása, a 
kiállítás zárása, elszármazottak találkozója 

 Helyszín: Polyák Imre Sportcsarnok 
2018. augusztus 21. (kedd)  

19:00 Zenei előadás a fő műsor előtt 
20.00 Ezeregy év – Történelmi tánc-show Experidance produkció 
21.30 Tűzijáték  
Helyszín: Iskola-tó partja szabadtéri színpad 

 
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XXV. Lajosmizsei Napok 

programjaira jelenleg 12.000.000.- Ft összegű keretet biztosít a 2018. évi költségvetés 
terhére, melyből a határozat 1) pontjában szereplő „Republik együttes”  és az „Ezeregy év – 
Történelmi tánc-show Experidance produkció” megrendelésére felkéri a Művelődési Ház és 
Könyvtár Igazgatóját. 

 
3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

soron következő ülésre terjessze elő a város XXV. évfordulójával kapcsolatban a település 
részére kiírandó pályázat részletes pályázati felhívását és a javasolt díjazást. 

 
4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 2018. évi 

költségvetés tervezésénél a határozat 2) pontjában meghatározottakat vegye figyelembe. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. október 26. 

 
Kihagyva a kihagyandókat! 

Kmf. 
  Basky András sk.          dr. Balogh László sk. 
    polgármester                          jegyző  



6 
 

Előterjesztés 3. melléklete 
 

„ LAJOSMIZSE - 2018” CÍMŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata felhívással fordul valamennyi Érdeklődőhöz: 
 
Lajosmizse várossá válásának 25. éves évfordulóját ünnepeljük 2018. évben. A jeles évforduló 

alkalmából Lajosmizse Város Önkormányzata „Lajosmizse 2018” címmel pályázatot ír ki, amelyre 
benyújtandó pályamű témája lehet gazdasági, környezetvédelmi, közigazgatási, kulturális, művészeti, 
oktatási, sport vagy bármely más, választott szakterület. Formáját tekintve lehet valóságos, vagy 
virtuális mű, hanganyag, film, CD vagy másfajta bemutatási mód. 

A pályázat célja, hogy közismertté váljanak azok az egyéni vagy csoportos, szakmai-, 
gazdasági-, művészeti, sport vagy más sikerek, amelyek értékteremtő módon, méltán hozzájárulnak 
Lajosmizse hírnevének növeléséhez és elért eredményeikkel pozitív példát mutatnak a felnövekvő 
nemzedéknek, vagy jövőbe mutató terv, elképzelés. A pályamű bemutatja városunk történelmi 
gyökereit, jelenét, hagyományait, erősíti identitásunkat. 

 
1./ Pályázhat lajosmizsei kötődésű természetes személy, vagy szervezet, vagy szervezeti 

forma/bejegyzés nélküli közösség, klub, kör, együttműködés. 
 
2./ A pályamű olyan új alkotás, kutatás, könyv, művészeti alkotás, produkció, kiemelkedő 

eredmény, projekt, fejlesztés, amely e felhívás során kerül a lajosmizsei közösség nyilvánossága elé és 
az alábbi jellemzők egyikével rendelkezik: 

 Méltán reprezentálja Lajosmizse múltját, jelenét, értékeit, jellegzetességeit. 
 Az egyéni vagy csoportos munka, eredmény létrehozatalában lajosmizsei személy 

közreműködött. 
 A pályamű eredményét/projektjét Lajosmizsén valósították meg. 
 Értékteremtő módon hozzájárul Lajosmizse megismeréséhez, hírnevének növeléséhez. 

 
3./ A pályázati beadási határidő: 2018. május 1. Amennyiben a pályamű alkalmas az on-

line megjelenítésre is, e határidőig át kell adni annak valamely számítástechnikai adathordózón 
szereplő verzióját is. A pályaműveket Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára által 
kijelölt személy veszi át (a továbbiakban: Szervező). 

 
4./ Értékelés: A felhívás nyomán, a határidőben beérkezett, a felhívásban előírt 

követelményeknek megfelelő pályaműveket zsűri értékeli. A pályaműveket értékelő zsűri a 
Lajosmizsei Önkormányzat……..Bizottsága/ Helyi Értéktár Bizottság, amelynek tagjai javaslatot 
tesznek a díjak odaítélésére. Javaslatuk megtételekor felhívhatják az általuk kijelölt pályázót arra, 
hogy pályaművét mutassa be. Amennyiben a pályamű alkalmas és méltó az  on-line bemutatásra, a zsűri 
javaslatot tesz annak nyilvános megjelentetésére a Szervező Face-book oldalán.. A megjelentetett 
pályaművekre személyenként egyszer szavazni lehet, amelynek eredményét a zsűri, javaslatának 
megtételekor figyelembe vehet. A legsikeresebbek a 2018-as lajosmizsei Expón bemutatkozási/kiállítási 
lehetőséget és/vagy díjat kapnak.  

 
Lajosmizse Város Önkormányzata a pályaműveket az alábbi kategóriákban díjazza: 
A./ Innováció kategória  
B./ Kulturális kategória 
C./ Művészeti kategória 
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A díjak:  
 
1 db Fődíj, amelynek nyertese 100 000 Ft pénzjutalomban részesül.  
 
További díjak:  
 
3 db, kategóriánként 1-1 Kategória díj, amelynek nyertesei egyenként 50-50 000 Ft 
pénzjutalomban részesülnek. 
 
Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy az arra érdemesnek további díjakat 
adományozzon. Az elnyert összegek nettó összegek, a nyertes/k által szabadon felhasználhatók. 
 
5./ Eredményhirdetés ideje:  
 
2018. augusztus 18. „ LAJOSMIZSE - 2018” KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR nyitó napja. 

 
6./ A pályázatról tájékoztatást adó kontakt személy: …………………………Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára, elérhetőségei:………………………………………………………… 
 

 
 

 Basky András 
 Lajosmizse Város Polgármestere 
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Előterjesztés 4. melléklete 
 

FELHÍVÁS 
 

„ LAJOSMIZSE - 2018” KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata felhívással fordul valamennyi Érdeklődőhöz: 
 
 

Lajosmizse 1993. szeptember 1-én nyerte el városi jogállását, s ily módon 2018-ban 
ünnepelhetjük a várossá válás 25. éves jubileumát. E jeles évforduló méltó megünneplésére 
készülünk. A főbb programokat tartalmazó rendezvénynaptár a www.lajosmizse.hu honlapon is 
elérhető lesz.  
 

A rendezvényeink között központi helyet szánunk a XXV. Lajosmizsei Napoknak. 
E rendezvénysorozat keretében tervezünk olyan tematikus kiállítás megszervezését, amely 
méltán reprezentálja a városunkban működő üzleti-gazdasági szektor szereplőit, a helyi 
lakosság ellátásában szolgáltatásaikkal résztvevő közintézményi és közüzemi, nonprofit és 
profit érdekeltségű szervezeteket, a sportot, a művészeti világot, a civil szférát. 
 

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. Célunk az is, hogy az üzleti-szakmai kapcsolatok sokoldalú bővítése 
révén, az Önkormányzat segítse a kezdő vállalkozásokat, hozzájáruljon a gazdasági 
megújuláshoz, a szakmai együttműködések és innováció kialakulásához. Mindezt oly módon 
kívánja tenni az Önkormányzat, hogy nem feledkezik el városunk történelmi gyökereiről sem, 
ápolja a hagyományokat és lehetőséget teremt új, értékteremtő események, rendezvények 
létrejöttéhez, identitásunk erősödéséhez. 
 

A rendezvény megnevezése: „LAJOSMIZSE - 2018” KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR 
A rendező megnevezése: LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
A kiállítás tervezett ideje: 2018. AUGUSZTUS 18-19-20. 
A jelentkezés módja: a kiállítást szervezőnél történő írásos regisztráció. 
A jelentkezés határideje: 2018. MÁJUS 1. 
Helyszín: LAJOSMIZSEI POLYÁK IMRE SPORTCSARNOK.  
A részvétel feltétele: A kiállító gondoskodik saját installációja megvalósításáról, a 
paraván bérlési és egyéb felmerülő költségei viseléséről.  
A kiállítást díjazzuk a Rendező és a látogató Közönség szavazatai alapján. A 
szavazatokat összeszámlálja és az eredményt ismerteti a Rendező Önkormányzati 
Bizottsága. 
A kiállítást szervező kontakt személy: Józsáné Dr. Kiss Irén, elérhetősége:  
Tsz.:06-30/395-2575, jozsanekissiren@gmail..com. 

 
 
 Basky András 
 Lajosmizse Város Polgármestere 
 


