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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Önkormányzati Bizottsága 
 
Ikt. sz: LMKOH/9507-9/2021. 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Önkormányzati Bizottsága 2021. szeptember 15-én megtartott  

nyílt soros üléséről 
 

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 

6/2021. (IX. 15.) ÖB hat.  Szolgálati lakás iránti kérelem 
 
7/2021. (IX. 13.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-

testületének …/2021. (…) önkormányzati 
rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. 
(II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
8/2021. (IX. 15.) ÖB hat.  Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön- 

kormányzati Ösztöndíjrendszerhez 
 
9/2021. (IX. 15.) ÖB hat.  Beszámoló a Lajosmizsei Települési Értéktár 

Bizottság munkájáról 
 
10/2021. (IX. 15.) ÖB hat. Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 
 
11/2021. (IX. 13.) ÖB hat. Beszámoló a Lajosmizse város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetésről 
szóló 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 
alapján az önkormányzat és intézményei 
költségvetésének 2021. 01.01-06.30 időszakra szóló 
teljesítéséről 

 
12/2021. (IX. 15.) ÖB hat. Döntés városközponti telekalakításról és iskolai 

vagyonkezelés változásairól 
 
13/2021. (IX. 15.) ÖB hat. Döntés a Kecskeméti Tankerületi Központ 

beruházásában épült új iskola épületszárnnyal 
kapcsolatban 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Az Önkormányzati Bizottság 2021. szeptember 15-én, (szerdán) Lajosmizse 
Városháza Dísztermében reggel 8.00 órakor megtartott  n y í l t   bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak: Belusz László bizottság elnöke 
   Sebők Márta    bizottság tagja  

Bagó István  bizottság tagja 
 

Borbély Ella  és Sápi Tibor bizottsági tagok bejelentéssel vannak távol az ülésről. 
  

 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 

Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Farkasné Őze Angéla pénzügyi irodavezető 
      Szilágyi ödön Önk.Iroda irodavez. 
      Rostásné Rapcsák Renáta vezetői referens
      dr. Tóth Andrea Jegyzői Irodavez. 
      Dodonka Csaba pályázati referens 
      Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
      Óber Roland Műv. Ház igazgató 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Belusz László ÖB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van. Borbély Ella és 
Sápi Tibor igazoltan vannak távol. 
A meghívót mindenki megkapta az abban foglalt napirendi pont mindenki előtt ismert. 
Kérdezem, hogy van-e még valakinek kiegészítésre, illetve módosításra javaslata. 
Amennyiben nincs, nekem lenne. Egy plusz napirendi pont felvételre kerülne, a 
városközponttal kapcsolatos döntések, és egy zárt ülési napirendi pont, az első lakáshoz 
jutók támogatása. Aki ezzel a kiegészítéssel elfogadja a meghívó szerinti napirendi 
pontok tárgyalását, kérem, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pont        Előadó 
1./ Szolgálati lakás iránti kérelem      Belusz László 
          ÖB elnök 
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2./ Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-testüle-  Basky András 
     tének …./2021. (….) önkormányzati rendelete a 2021. évi     polgármester 
     költségvetésről szóló 4/2021. (II. 25.) önkormányzati ren- 
     delet módosításáról 
 
3./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Basky András 
     Ösztöndíjrendszerhez       polgármester 
 
4./ I. Beszámoló a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság mun- Basky András 
     kájáról         polgármester 
     II. Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának Basky András 
     módosítása        polgármester 
 
5./ Beszámoló a Lajosmizse város Önkormányzata Képviselő-tes- Basky András 
     tületének a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 25.) ön- polgármester 
     kormányzati rendelet alapján az önkormányzat és intézményei 
     költségvetésének 2021. 01.01-06.30. időszakra szóló teljesí- 
     téséről 
 
6./ Döntés városközponti telekalakításról és iskolai vagyonkezelés Basky András 
     változásairól                  polgármester 
 
7./ Egyebek – 2021. évi Lajosmizsei Napok értékelése és a 2022.  Basky András 
     évi Lajosmizsei Napok egyeztetése     polgármester 
 

Zárt ülés 
 
1./ Első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelem 
 
1./ Napirendi pont 
Szolgálati lakás iránti kérelem 
Belusz László ÖB elnök 
Rubos Anett a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Adócsoportjának dolgozója 
kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy továbbra is bérbe szeretné venni a 6050 
Lajosmizse, Dózsa György út 95. I./3. szám alatti, 79 m2 alapterületű, összkomfortos 
komfortfokozatú szolgálati lakást az önkormányzattól. 2015. óta béreli a lakást, s 
szeretné meghosszabbítani. Erre van lehetőség. A jelenlegi rendelkezésünk alapján 
2023. október 31-ig jogosult használni a jelenlegi bérlakást. Kérdés, észrevétel van-e? 
Nincs. Aki támogatja a kérelmet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
6/2021. (IX. 15.) ÖB hat. 
Szolgálati lakás iránti kérelem 
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HATÁROZAT 
 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága Rubos Anett kérelmét 
elfogadja és engedélyezi a Lajosmizse, Dózsa György út 95. I./3. önkormányzati 
szolgálati lakás bérbeadását 2023. október 31-ig. 
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága megbízza a 
polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
 
 
Felelős: Önkormányzati Bizottság, polgármester 
Határidő: 2021. szeptember 16. 
 
 
 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2021. (….) 
önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 25.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Belusz László ÖB elnök 
Ismertette a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztést. Néhány dolgot kiemelt az 
anyagból. 
A 406.000.- Ft vízelvezetési költség a Bem József utcában. Mit kell itt csinálni? 
Basky András polgármester 
Vízáteresztőt kell csinálni. 
dr. Balogh László jegyző 
A kamera rendszerrel kapcsolatban voltak kétségek, megkérdeztem a parancsnok urat, 
hogy hogyan látja a problémát. Ő optikai kábelt szeretne. Kértünk rá árajánlatot, nem 
érkezett meg. A Művelődési Háztól lehetne szálat vinni. Olyan kábelt szeretnének, ami 
nem internetfüggő. Megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy hol megy ilyen szál. A sötét 
szál 2 millió forintba kerülne. 
Belusz László ÖB elnök 
Célszerűbb lenne a 2 millió forintot rákölteni, mert ha az utcáról kötjük, akkor ennek 
10-20.000.- Ft-os havi díja lesz, s ez pedig 10-20 év alatt megtérülne. 
dr. Balogh László jegyző 
Kb. 300 m-re van a Művelődési Ház a Rendőrség kapujától. Ez lenne az optikai 
megoldás, vagy az utcáról lekötni. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e még kérdés, hozzászólás a napirendhez? Nincs. Aki elfogadja Lajosmizse Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 25.) 
költségvetési rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
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7/2021. (IX. 13.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2021. (…) 
önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 25.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
  kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
  tületnek Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
  a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 25.(II. 25,.) önkormány- 
  zati rendeletének módosítását. 
  Határidő: 2021. szeptember 16. 
  Felelős:     ÖB 
 
 
3./ Napirendi pont 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez 
Belusz László ÖB elnök 
Minden évben csatlakoztunk a Bursa rendszerhez. Kétféle pályázat van „A” típusú, ami 
10 hónapra kérhető, és a „B” típusú, ami 3x10 hónapra. Az önkormányzat csatlakozik 
az általános helyzetű szociális felsőoktatási hallgatók támogatásához 10.000.- Ft/hó 
összeggel. Ezt minden évben megtettük. 
Sebők Márta ÖB tag 
El kellene gondolkodni, hogy ezt emelni kellene valahogyan. Nagymértékű volt az 
infláció is. Nem olyan sok a létszám. Kb. hány fő volt? 
Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
4-5 fő volt. 
Belusz László ÖB elnök 
A keretbe nem fértek bele? 
Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
Az egy főre jutó jövedelem 75.000.- Ft-ot nem haladhatta meg, ez volt a kerethatár. 
Belusz László ÖB elnök 
A 75.000.- Ft-on kellene emelni, hogy több diákot tudjunk támogatni és a 10.000.- Ft-
ot is lehetne emelni. Én 85.000.- Ft-ra javasolnám emelni az egy főre jutó jövedelem 
határt. A 10.000.- Ft-on tudunk emelni? 
Sebők Márta PEB elnök 
12.000.- Ft-ra kellene emelni. 
Basky András polgármester 
Lehetséges az emelés. 
Belusz László ÖB elnök 
A 75.000.- Ft-ot megemelnénk 85.000.- Ft-ra, a 10.000.- Ft-ot 12.000.- Ft-ra. Köszönjük 
az észrevételeket. Fontos, hogy tudjuk támogatni fiataljainkat. 
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A megbeszéltek szerint 85.000.-Ft-ot külön rendeletben tudjuk módosítani. 
Csatlakozunk a Bursa rendszerhez, nem 10.000.- Ft-ot, hanem 12.000.- Ft-ot tudunk 
biztosítani a fiatalok részére. 
Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
8/2021. (IX. 15.) ÖB hat. 
Csatlakozás a Bursa Hungarica  
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
   csatlakozzunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
   ösztöndíjrendszerhez, s a támogatási összeg 12.000.- Ft/hó/fő le- 
   gyen. 
   Határidő: 2021. szeptember 16. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
4./ Napirendi pont 
I. Beszámoló a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság munkájáról 
II. Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
Belusz László ÖB elnök 
A Települési Értéktár sport kategóriába két érték került rögzítésre, Józsa Vendel és 
Páldeák János fogathajtó. 
Az Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát is módosítani kell, mert a 
tagjai között változás történt, a Műv. Ház igazgatója Óber Roland lett, s így az új tag ő 
lett. 
A Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság tagjai: 
Elnök: Lajosmizse város mindenkori Polgármestere 
Tagjai: Lajosmizse Város Művelődési Ház és Könyvtár mindenkori igazgatója 
            dr. Csire Gézáné  
  Sólyom János 
  Rimóczi László 
Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Nincs. Köszönöm a Települési Értéktár 
Bizottság munkáját, elfogadásra javaslom a beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
9/2021. (IX. 15.) ÖB hat. 
Beszámoló a Lajosmizsei Települési Értéktár 
Bizottság munkájáról 
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HATÁROZAT 
 

 Lajosmizse Város Önkormányzat a Képviselő-testületének Önkormány- 
 zati Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek hogy a Lajosmizsei Te- 
 lepülési Értéktár Bizottság munkájáról készült beszámolót fogadja el. 
 
      Határidő:  2021. szeptember 16. 
      Felelős:      ÖB 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki elfogadja az Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
10/2021. (IX. 15.) ÖB hat. 
Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabály- 
   zatának módosítását. 
   Határidő: 2021. szeptember 16. 
   Felelős:     ÖB 
5./ Napirendi pont 
Beszámoló a Lajosmizse város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi 
költségvetésről szóló 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet alapján az 
önkormányzat és intézményei költségvetésének 2021. 01.01-06.30 időszakra szóló 
teljesítéséről 
Belusz László ÖB elnök 
Az Önkormányzat bevételei a módosított előirányzathoz képest 71,32 % a kiadások a 
módosított előirányzathoz viszonyítva 34,38 %-ra teljesültek.  
Az intézményi felhasználások időarányosan teljesültek.  
A KÖH bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 49,26 %-ra, a kiadások a 
módosított előirányzathoz viszonyítva 44,4 %-ra teljesültek. 
Az IGSZ bevételei a módosított előirányzathoz képest 45,88 %,-ra, a kiadások a 
módosított előirányzathoz viszonyítva 50,5 %-ra teljesültek. 
A Művelődési Ház bevételei a módosított előirányzathoz képest 74,45 %-ra, a kiadások 
a módosított előirányzathoz viszonyítva 37,62 %-ra teljesültek. 
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A táblázatban lévő adatokkal kapcsolatban azt kérném, hogy a számoknak az értékét pár 
gondolatban egy szöveges formátumban meg kellene magyarázni, rengeteg a szám és 
nehéz összehasonlítani. A számok nem beszédesek, aki nem ezzel foglalkozik. 
Basky András polgármester 
Ebben tudunk segíteni. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönöm. Nagyon szép beszámoló, elfogadásra javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
11/2021. (IX. 13.) ÖB hat. 
Beszámoló a Lajosmizse város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi 
költségvetésről szóló 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet alapján az 
önkormányzat és intézményei költségvetésének 2021. 01.01-06.30 időszakra szóló 
teljesítéséről 

HATÁROZAT 
     
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testültének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek Lajosmizse Város Önkormányzata és Intézményei 2021.  
                                 I.féléves költségvetési beszámolóját.   
   Határidő: 2021. szeptember 16. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
6./ Napirendi pont 
Belusz László ÖB elnök 
Telekátalakítás átvezetést kellett végezni az alábbi területeken: 
 
1. az iskola és az óvoda között az iskola telkének (700/1 hrsz) és kisebb részben az 
Iskola-tónak (708/7 hrsz) a területén kialakult átjáró sétány jelenleg nem önálló ingatlan; 
 
2. az óvoda melletti párhuzamos parkolás lehetővé tétele érdekében az óvoda kerítése 
kisebb mértékben beljebb került (a kerítés még a Zöld várost megelőzően került 
áthelyezésre); 
 
3. a 2. pont miatt, hogy az óvodaudvar területe ne csökkenjen, a hátsó kerítés az Iskola-
tóhoz kismértékben közelebb került áthelyezésre, szintén korábban; 
 
4. a változások miatt a Városház tér telke is korrigálásra került, a kialakított parkoló 
vonalába áthelyezve a korábbi telekhatárt. 
 
Az első határozat-tervezetben a változásokról kell dönteni. 
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A második határozat-tervezetben pedig a polgármester urat kell meghatalmazni, hogy a 
tankerületi központ által felépített iskola, amit a mi területünkön épített fel, átadásra 
kerülhessen, s a polgármester úr alá tudja írni a szerződést, s ne kelljen a testületet 
összehívni. Örülünk, hogy Lajosmizsén létesült egy iskola. 
Elfogadásra javaslom. Kérdezem bizottság tagjait, hogy elfogadják-e? 
Aki elfogadja az előterjesztés I. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
12/2021. (IX. 15.) ÖB hat. 
Döntés városközponti telekalakításról és 
iskolai vagyonkezelés változásairól 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2021. szeptember 16. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki elfogadja az előterjesztés II. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
13/2021. (IX. 15.) ÖB hat. 
Döntés a Kecskeméti Tankerületi Központ 
beruházásában épült új iskola épületszárnnyal 
kapcsolatban 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2021. szeptember 16. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
7./ Napirendi pont 
Egyebek – 2021. évi Lajosmizsei Napok értékelése és a 2022. évi Lajosmizsei Napok 
egyeztetése 
Belusz László ÖB elnök 
Lajosmizsei Napokkal kapcsolatban kinek mi az álláspontja, véleménye? 
Sebők Márta ÖB tag 
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A 2021. augusztus 20-i rendezvények nagyon szimpatikusak voltak, rendezettek voltak, 
a Művelődési Ház igazgató részéről köszönet, hogy ilyen színvonalasan került 
lebonyolításra a rendezvény. 
Bagó István ÖB tag 
Teljesen rendben lementek a programok, p robléma nem volt. Egy-két lakónak volt 
problémája, hogy a retró zene hangos volt. Elégedett volt mindenki. 
Basky András polgármester 
Én is ezt hallottam. 
Belusz László ÖB elnök 
Én is ezt hallottam vissza, hogy mindenkinek tetszett a Lajosmizsei Napok rendezvénye. 
Köszönet a szervezőknek, így tovább, hogy jövőre is hasonlóképpen legyen. Kérném 
Óber Roland Művelődési Ház igazgatót, hogy mondjon néhány szót a jövő évi 
Lajosmizsei Napok programtervezetéről. 
Óber Roland Műv. Ház igazgató 
Konténer WC-t szeretnénk jövőre a Toi-toi WC helyett, mert gazdaságosabb.  
Polgármester úrral egyeztettünk, hogy a városi ünnepséget 2022. augusztus 19-én 
délután szeretnénk megtartani, vagy Varga Miklós, vagy Dr. Turpinszky Gippert Ben 
közreműködésével kórust is hozna. Lehetne még a MASZK a Városi Kamarakórus 
közreműködésével. Kérdés, hogy mit enged a költségvetés. 
2022-ben Varga Miklóst is érdemes lenne lehozni. 
 
A főbb előadókat kellene meghatározni. Már most vannak foglalások. Augusztus 20-án 
Neoton és Edda Együttest nem tudunk lehozni. Augusztus 28-ra lehetne. 
Augusztus 20-án főzőnap lenne, hasonlóan, mint 2021-ben. Pénteken az ünnepi műsor 
köszöntőkkel, díjátadásokkal. Utána a fogadás a Művelődési Házban és az iskola 
konyháján. 
Csodálatos színháztermünk lesz addigra már. 
Nemzetközi Főzőnapra terjesztenénk ki a főzőnapot, a testvérvárosokat is próbálnánk 
behívni. 
esti programok, báb előadások, gyermekkoncertek. 
250-350.000.- Ft-ért jönnek a főzősók sztárjai, akik bemutatót tudnának tartani. 
Basky András polgármester 
Az augusztus 20-i rendezvények zsúfoltak. Érdemes lenne hosszú távon átgondolni, 
hogy más időpontra kellene tenni ezeket a rendezvényeket. 20-án megtartanánk az 
ünnepet és a lajosmizsei búcsú napján pedig a rendezvényeket. Könnyebb lenne az 
együtteseknek a leszervezése. 
Óber Roland Műv. Ház igazgató 
Nagyon elszálltak az árak előadóművészek tekintetében. Amit kérni szeretnék, hogy a 
nagy előadók közül melyik irányba induljak el, ezt el kellene dönteni. Utána 
előterjesztést fogok készíteni. 
Belusz László ÖB elnök 
Teljes mértékben el tudom képzelni, hogy a búcsúval egy időbe tesszük a Lajosmizsei 
Napokat. Már jövőre is át lehetne csúsztatni. 
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Basky András polgármester 
A főzőnapnál is az augusztus 20-a problémás, mert sokan akkor nyaralnak. A 
Lovagrendek is tudnának hívni településeket a főzőnapra, mivel sokfelé járnak. 
A tűzijátékra javasolnám, hogy 21.00 órakor kezdődne a kisgyermekek érdekében. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Szeptember 1-vel nem lehetne összekapcsolni ezt a rendezvényt, ekkor lett Lajosmizse 
város. Ez szeptember első hétvégéje lenne. 
Óber Roland Műv. Ház igazgató 
A kerekegyházi és a lajosmizsei nagy rendezvény is egybe esik, akkor a rendőrség nem 
tudja biztosítani a biztonságot. Kérdés még az is, hogy maradjon a 3 napos rendezvény? 
Basky András polgármester 
A bábszínházi előadást rábíznám a Művelődési ház igazgatójára. 
A zenés műsorok közül Csonka András, vagy Hevesi Tamás jó lenne. 
Óber Roland Műv. Ház igazgató 
Lehetne magyar nóta est is, Fejős Jenő és csapatával. 
Sebők Márta PEB tag 
Ha ez lenne, akkor, lehet, hogy az operett műsor most nem is kellene. 
Óber Roland Műv. Ház igazgató 
Nagy koncertek is fel vannak sorolva. 
Sebők Márta PEB elnök 
Lehetne a Magna Cum Laude is. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Nagyon jó a Well Hello is, mert a fiatalok körében nagyon népszerű, csak nagyon drága. 
Basky András polgármester 
A két nagy koncert lehetne az EDDA, vagy a NEOTON. Én a NEOTON-t szeretném. 
Óber Roland Műv. Ház igazgató 
Ezt megpróbálom egyeztetni a mai napon, felhívom a két együttest, hogy hogyan ér rá. 
Bábszínháznak és javasolnám a Fabula Bábszínház előadását. 
Biztosítani kell a rendezvény technikáját is, ami nem kevés pénz. Van, ahol lehet egy 
kicsit lefaragni a költségből, például a konténer díjából, és az őrző védő cégnek a díjából, 
de a színpad bérlése már magában nagyon sok, 2 napra 4.00.000.- Ft. A konténer WC 
azért lenne jó, mert azt rá lehet kötni a csatornára. 
Én már 2023-ban is gondolkodtam, hogy nagy együttesként a Kowalsky mega Vega is 
jó ötlet lenne, annál is inkább, mert egyszer már voltak Lajosmizsén, és nagy érdeklődés 
volt irántuk. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Jó ötlet a búcsú időszakára áthelyezni a 
rendezvényt, augusztus 20-a maradna, s a MASZK a Városi Kamarakórus 
közreműködésével adná az ünnepi műsor kíséretét. 
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A Helytörténeti és Kulturális Egyesület kimondta, hogy átadná a helytörténeti 
gyűjteményt a városnak. Ezt köszönjük, és elfogadjuk. Felkérjük, hogy ezzel 
kapcsolatban készítsék elő az anyagot a testületi ülésre. 
Basky András polgármester 
Kiderült, hogy az elkészített leltár nem felel meg az elvárásoknak, szakértőt kell hozzá 
találni, hogy beazonosításra kerüljenek a gyűjtemények. Dr. Csire Gézáné Anikó is 
jelezte, hogy dr. Csire Géza gyűjteményét ő is átadná a városnak. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Előterjesztés készülne, hogy elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata a gyűjteményt 
és felkéri a polgármester urat az átadással kapcsolatos teendők intézésére. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Az egyebek pontokat végig is tárgyaltuk. 
Megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai nyílt ülésünket berekesztem 9.25 órakor, 
s munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
  Belusz László    Sebők Márta 
  ÖB elnök     ÖB tagja 
        jkv. aláírója   
   
  

 
 
 
 
 
 
 


