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Készült: A Művelődési és Oktatási Bizottság 2010. április 26-án, du: 13.00 órakor a  
                Városháza Dísztermében megtartott  N y í l t bizottsági ülésről 
 
Jelen vannak:  Dr. Cserényi Péterné bizottság elnöke 
   Dr. Csire Gézáné  bizottság tagja 
   Nagy Erzsébet  bizottság tagja 
   Oláh Attila   bizottság tagja 
   Kocsis Györgyné  bizottság tagja 
   Nagyszabóné Borbély Ella bizottság tagja 
   Guti Istvánné   bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  Basky András polgármester 
       Dr. Gazdag Judit vezetői referens 
       Nagy Judit irodavezető 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Márton Györgyné 
 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai Nyílt bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, 
hogy ülésünk határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból mind a 7 fő jelen van. A 
meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi 
pont tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti nyílt 
ülési napirendi pontok tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
zárt ülési napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok       Előadó 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-  Basky András 
     testületének …../2010. (….) rendelete a közmű-  polgármester 
    velődési feladatokról 
2./ „Szamócás vásári forgatag” elnevezésű rendezvény Basky András 
     támogatása       polgármester 
3./ Együttműködési megállapodás megkötése a Lajos-  Basky András 
     mizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel  polgármester 
4./ Pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei Önkor-  Basky András 
     mányzat által kiírt rendezvények támogatására  polgármester 
5./ A Kecskeméti kistérségben működő Közkincs   Basky András 
      Kerekasztal tagjai által létrehozott Kulturális stratégia polgármester 
      rövid távú operatív programjának elfogadása   
6./ Egyebek 
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1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010. (…) rendelete 
a közművelődési feladatokról 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Az előterjesztést Nagy Judit irodavezető készítette. Kérdezem, hogy a kiküldött 
anyaggal kapcsolatban van-e hozzáfűznivaló. 
Nagy Judit irodavezető 
Nincs hozzáfűznivalóm. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Az előterjesztés 4. oldalának 3. pontjából hiányolom, hogy a költségek fedezetének 
forrása nincs megjelölve. Mert ha nem önkormányzati rendezvény, akkor az 
önkormányzatnak ne legyen kötelezettsége a finanszírozást illetően, mert a 
költségvetést pedig érinti. 
A másik észrevételem, hogy az 5. paragrafusnál hivatkoznék a 3. §-ban a határidő 
betartására. 
Nagy Judit irodavezető 
Az 5. pontban meg van jelölve a határidő, másik pontban nem kell erre 
visszahivatkozni. 
Az önkormányzat a rendezvénynaptárral pénzügyi kötelezettséget nem vállal. A 
rendezvény szervezőjének nyilatkoznia kell arról, hogy a rendezvény 
megszervezésének pénzügyi fedezetét biztosítja. 
Oláh Attila bizottsági tag 
A 8. pont tartalmazza, hogy a Képviselő-testület a rendezvénynaptár tartalma 
változtatásának jogát fenntartja. Kérdezem, hogy milyen esetben lehet jogos egy 
rendezvénynek a kiiktatása, bármikor, vagy vissza is vonhat rendezvényt, ami bekerült 
a rendezvénynaptárba? 
Nagy Judit irodavezető 
A polgármester Úr kérése volt, hogy később is lehet olyan rendezvény, amit bele 
kellene venni, de olyan is, amit ki kell venni. 
Basky András polgármester 
Igen, ez így van. Cél az, hogy legyen lehetőség új programot hozzátenni. 
Oláh Attila bizottsági tag 
Nekem az aggályom abban van, hogy ha egy rendezvényre ráhangolódnak, s akkor 
vonják vissza, az nem szerencsés. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Más észrevétel, javaslat van-e? 
Aki a határozat-tervezettel egyetért, hogy ezt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra 
és elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy a 3. pontba kerüljön bele, hogy 
amennyiben nem önkormányzati rendezvény kerül bele a rendezvénynaptárba, a 
rendezvény szervezőjének nyilatkoznia kell arról, hogy a rendezvény 
megszervezésének pénzügyi fedezetét biztosítja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
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10/2010. (IV. 26.) MOB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képvi- 
selő-testületének …../2010. (….) rendelete a  
közművelődési feladatokról 

HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság Lajosmizse Város Önkor- 
  mányzata Képviselő-testületének a közművelődési feladatokról  
  szóló rendelet-tervezetét elfogadja, megtárgyalásra és elfogadás- 
  ra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi kiegészítéssel: 
  A rendelet-tervezet II. részének 3.) pontja egészüljön ki a követ- 
  kező javaslattal: 

-Amennyiben nem önkormányzati rendezvény kerül bele a 
rendezvénynaptárba, a rendezvény szervezőjének nyilatkoznia kell arról, 
hogy a rendezvény megszervezésének pénzügyi fedezetét biztosítja 

  Határidő: 2010. április 28.   
  Felelős:     Bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
„Szamócás vásári forgatag” elnevezésű rendezvény támogatása 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Nagy Judit irodavezető készítette az anyagot, június 5.-6-án kerülne a rendezvény 
megrendezésre. Bizottsági tagoknak van-e észrevételük a napirendi ponttal 
kapcsolatban? 
Basky András polgármester 
Amikor a kérelem megérkezett, hozzám jöttek, gondolván arra, hogy a közterület 
foglalás hozzám tartozik. Volt egy érvényes rendeletünk, s annak nincs módja arra, 
hogy a közterületi foglalás benne legyen. A rendeletet módosítottuk. Ha a 
rendezvényeket tudjuk, az önkormányzathoz beérkeznek a javaslatok, akkor a 
májusi testületi ülés pontot tesz rá, elfogadja a rendezvényt. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Ezzel a rendelet-módosítással kapcsolatban azt szeretném kérdezni, hogy döntési 
hatáskörével él-e a polgármester Úr, vagy elő lesz terjesztve a Képviselő-testület 
elé a közterület foglalási engedélykérelem. 
Basky András polgármester 
Ne a polgármester hatásköre legyen kimondani, hanem a Képviselő-testület döntse 
el. 
Oláh Attila bizottsági tag 
Nem szerepel a beadványban, hogy szeretnének áramvételi lehetőséget. Ez a 
Művelődési Házat, vagy az önkormányzatot terheli? A másik dolog, hogy a 
Magyarok Szövetségének támogatásával szeretnék megvalósítani. Ebből nem lesz 
probléma? Egyébként jó ötletnek tartom, hogy színesíti Lajosmizse rendezvényeit. 
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Basky András polgármester 
Aki áramvételi igénnyel áll elő, az kifizeti annak költségét. A Magyarok 
Szövetsége nem politikai párt. 
Dr. Svébisné Gombkötő Gizella 
A Magyarok Szövetségében mindenféle pártformájú emberek vannak, olyanok is, 
akik nem párttagok. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök: Lesznek-e kinn jelképek? 
Dr. Svébisné Gombkötő Gizella: Árpádsávos zászló kinn lesz. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök: Akkor ez politikai rendezvénynek minősül. 
Dr. Csire Gézáné bizottsági tag: A kettős kereszt történelmi jelentőségű. 
Dr. Svébisné Gombkötő Gizella: Az összes szamócatermelő megvan, s a 
Magyarok Szövetsége segít ebben. 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
Több kérdésem felmerült. Egyik, hogy lehet-e kettéválasztani a Magyarok 
Szövetségét a szamócás vásártól. Melyik lenne hangsúlyosabb, a szamóca, vagy a 
Magyarok Szövetsége és az egyéb vásárosok? A szakma, a helyi termelők egy 
emberként állnak e mögött? Ha egy-két emberről van szó, akkor nem tudnánk 
városi rangra emelni. Akkor tudnánk ebben igazán részt venni, ha mi is ott 
lehetnénk. Én még nem tudok róla, hogy bárkit is megkerestek volna közülünk. 
Dr. Svébisné Gombkötő Gizella 
100 %-os megkeresést nem akartam addig, amíg itt nem kapok arra választ, hogy 
lehet-e, vagy sem. A szamóca termelőknek abban kell részt venni, hogy kihozzák a 
szamócájukat. Nem az a lényeg, hogy mennyi ember áll ki, hanem az, hogy mennyi 
árúja lesz. Nem a szamócásokra akarok támaszkodni, mert akkor közülük 
szponzorokat kellene keresni, hanem a Magyarok Szövetségére. Azt szeretném, 
hogy a magyar gazdaságot fellendítsük, hírnevet szerezzünk, mert a magyar 
gazdaság nagyon mélyen van. A termelők országos gyűlése 10 ha-on volt 
megszervezve, 1000 szamócás volt, lovasok voltak, kézművesek. Az emberek 
önerőből szervezték meg. Ha a magyar ember arra képes, dicséretre méltó. Akkor a 
lajosmizseiek felállítottak egy kemencét, ami ott áll még most is. Szamóca miatt 
nem sokan jönnének el, kell mögé egy körítést tenni. Pusztakocsikázást akarunk, 
megnézetni az emberekkel, hogy hogyan termelik a szamócát. 
Oláh Attila bizottsági tag 
Arra még nem kaptunk választ, hogy az áramfelhasználás kinek a terhére történik. 
Basky András polgármester 
A rendezőnek a költsége legyen, aki igényli. Én arról az oldalról közelítem meg, 
hogy június 5-6 –án lehet egy olyan rendezvény, ami a magyarságtudatot erősíti 
meg. A Magyarok Szövetsége ha ezt megrendezi, én nem érzem azt, hogy egy 
pártpolitikai rendezvény lenne. Ez a hagyományainkat erősíti, én úgy gondolom. 
Külön jó, hogy nem önkormányzati rendezvény, hanem csak területet vesznek 
igénybe. Én támogatnám ezt a rendezvényt, mert ez sok embert érintene. Én nem 
félek attól, hogy ez pártpolitikai rendezvény lenne. Egy színes programmal több 
valósulna meg Lajosmizsén. 
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Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Nagyon sajnálom, hogy ilyen mederbe ment ez a beszélgetés. Ez a levél lényegesen 
elmondja, hogy kik szeretnék, és miért. Minden esetre nekem az a véleményem, 
hogy nagyon jó, hogy olyan kezdeményezés, olyan ötlet lát napvilágot, amit az 
itteni lajosmizseiek látják, hogy ennek helye van és rólunk szól. Amikor a 
barackfesztiválról volt szó, azt döntöttük, hogy külső ember és a barack nem is áll 
hozzánk közel. A rendezvénynek kulturális kicsengése van, ezért azok a 
programok, amiket a Gizike felsorolt és elmondott, Lajosmizsének az ilyen szintű 
rendezvény megjelenése nagy hírnevet jelentene. Én voltam már Kecskeméten 
ilyen Magyarok Szövetsége által szervezett vásáron, volt ott mindenféle ember. 
Azok az emberek, akik árulták az áruikat, olyan légkört teremtettek, amit csak 
olyan ember tud nyújtani, aki saját kezével készíti az áruját, aki pedig odamegy, 
olyan érzelmet kap, ami emlékezetes lesz. Amit hozzátennék, azt gondolom, hogy 
amit Gizike elmondott, hogy a Magyarok Szövetsége segítségével szeretné ezt 
megvalósítani, azzal nincs semmi probléma. 
Azt bele lehet tenni, hogy a Képviselő-testület kéri, hogy politikai s 
pártsemlegesnek kell lenni, s azon politikai jelképek nem jelenhetnek meg. Ha azt 
vállalja a szervező, akkor így jó lesz. Amennyiben ezt nem tartja be a rendező, 
akkor mi történik, ezt bele kellene tenni. A másokban kiváltandó aggodalmat ezzel 
ki lehetne védeni. Kár lenne Lajosmizsén azt a fajta hozzáállást erősíteni, hogy ki 
milyen pártnak a szellemével szimpatizál, illetve azt átvinni olyan közösségi 
szellembe, mint ez a rendezvény is, nem lenne egészséges. Egymás érdekét, 
egymás iránti tiszteletből ezek ne rontsák el ennek a rendezvénynek a sikerét. 
Támogatom ezt  a rendezvényt, ha a határozat-tervezetben foglaltakat betartják. 
Dr. Csire Gézáné bizottsági tag 
MOB bizottsági ülés van, ebbe a közművelődés is beletartozik. Örömmel olvastam 
ezt a levelet. Mivel nem ez az első nekifutása, én mindenképpen támogatom, hogy 
sikerüljön, mert ez olyan vásár, ami sokféle érdeklődést szolgál. Jól szokott 
sikerülni, ez a tapasztalat más települések információi alapján. Régen is volt ehhez 
hasonló rendezvény. Most itt van egy szervező, mögötte áll egy csapat, nem anyagi 
támogatást kért, hanem erkölcsi támogatást. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A Művelődési Ház és Könyvtár a rendezvény lebonyolításához a segítséget hol 
kezdje és fejezze be? 
Dr. Svébisné Gombkötő Gizella 
Ha esik az eső, és ha van szabad hely, akkor némely dolgot be kellene vinni az eső 
elől. Az épületet nem gondoltuk lefoglalni. 
Guti Istvánné Műv. ház igazgató 
Június 6-án annak nincs akadálya, 5-én van kórustalálkozó. A két rendezvény 
erősítheti is egymást. A technikai segítség csak korlátozott mennyiségben áll 
rendelkezésre. 
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Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
Konkretizáljuk a jelképeket, Nagy Erzsébet bizottsági tag azt kérte. 
Basky András polgármester 
Magánembereknek, akik eljönnek a rendezvényre, azt nem lehet befolyásolni, hogy 
mit vegyenek fel. Ha nem adunk teret annak, hogy önmagukban képviseljék az 
emberek a saját munkájukat, az nagyon nagy probléma. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Hány lajosmizsei kézműves lesz jelen a rendezvényen előreláthatólag? 
Dr. Svébisné Gombkötő Gizella  
A lajosmizsei vállalkozók nem mutattak nagy vállalkozói szellemet, inkább a 
környező települések mutattak nagyobb érdeklődést, amit én igen szomorúnak 
tartok. Környező települések jegyzőivel beszélgettem e rendezvényről. 
Nagy Judit irodavezető 
A határozat-tervezetet ki lehet egészíteni azzal, hogy a parkban levő órát le lehet 
olvasni a rendezvény előtt és utána is, és a különbözetet a rendezőknek kell 
kifizetni. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Hány órától hány óráig lesz a vásár és lesz-e WC? 
Dr. Svébisné Gombkötő Gizella  
Igen, az is meg lesz oldva. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e még a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a módosító javaslattal a határozat-tervezetet megtárgyalásra és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – 1 tartózkodással – 
Nagyszabóné Borbély Ella – és  - egy nem szavazattal – Dr. Cserényi Péterné – az 
alábbi határozatot hozta: 
11/2010. (IV. 26.) MOB hat. 
„Szamóca  vásári forgatag” elnevezésű rendez- 
vény támogatása 

HATÁROZAT 
   A Művelődési és Oktatási Bizottság a „Szamóca vásári forgatag” 
   elnevezésű rendezvény támogatására vonatkozó határozat-terveze- 
   tet elfogadja, s javasolja  a Képviselő-testületnek elfogadásra az  
                           alábbi kiegészítéssel: 
 

- A parkban levő villanyórát a rendezvény megtartása előtt is, és  
   utána is le kell olvasni, és a különbözetet pedig a rendezőknek 
   kell kifizetni. 
 
Határidő: 2010. április 28. 
Felelős:     A bizottság 
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3./ Napirendi pont 
Együttműködési megállapodás megkötése a Lajosmizsei Helytörténeti és 
Kulturális Egyesülettel 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Dr. Gazdag Judit vezetői referens készítette az előterjesztést, kérdezem, hogy van-e 
kiegészítenivaló, hozzáfűznivaló az anyaghoz? 
Dr. Gazdag Judit vezetői referens 
2010. március 25-én a régi Városháza épületét a LAHA visszaadta az önkormányzat 
részére. Két helyiséget használnak raktár címén. 2010. márciusában kelt levelében az 
Egyesület elnöke felvázolta a terveiket. Két kiállítást javasolnak megvalósítani, egyik 
a Dr. Szebenyi család kiállítása és egy tárlatlátogatás.  
A kiállítás Lajosmizse XIX-XX. Századi történetét dolgozná fel, amit szeretnének 
megvalósítani. Egy évre szólna a megállapodás, az önkormányzat lenne jogosult egy 
év elteltével meghosszabbítani, ha úgy gondolja, hogy a LAHA az Ő általa is előírt 
feladatokat is teljesítette. 
3 M/Ft-os perköltség terheli a LAHA-t, kérdés, hogy mekkora legyen az az összeg, 
amit meg kellene fizetnie a LAHÁ-nak. 
Az önkormányzat vállalásai között szerepel az is, hogy a többi követeléséről lemond. 
A vegyes rendelkezések 2. pontjában szerepel, hogy bármely vállalását nem teljesíti, 
ez a megállapodás azonnali hatállyal felmondásra kerül. 
Guti Istvánné bizottsági tag 
Volt-e felajánlás, hogy mit tudnának megtéríteni? 
Dr. Gazdag Judit vezetői referens 
Nem tudok róla. 
Guti Istvánné bizottsági tag 
A LAHA adott vissza kulcsot? 
Basky András polgármester 
A régi Városháza épületének túlsó felén a kiállítást meg lehet szervezni. Azt kértem, 
hogy ami az Egyesület tulajdona, azt a saját kulcsukkal zárják be. Ami az 
önkormányzat birtokában van, az pedig legyen a mi kulcsunkkal bezárva. A riasztó 
berendezés nem szakaszolt. A fő cél az, hogy olyan kiállítás jöjjön létre, ami a 
Lajosmizsei Helytörténetiből megszervezhető. Azokat a kiállításokat, amiket vállaltak, 
megtarthatják, mert a polgármesterrel való egyeztetés után megkaphatják azt a 
helyiséget, amiben meg akarják szervezni a kiállítást. Kérés, hogy ezek a kiállítások a 
nyári hónapokra essenek, hogy fűtés nélkül megoldható legyen. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Visszakapják az épületet, nem fizetik ki az összegeket, mi fizetjük a költségeket és 
csinálnak egy kőzetkiállítást. További terveik között szerepel Lajosmizse XIX.-XX. 
századi történeti kiállításának a megszervezése. Feltételes módba helyezte ezt a 
kiállítást a LAHA.  
Ezek után döntsön a bizottság úgy, ahogy akar, én nem kívánok szavazni e  témában. 
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Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Sikertelen történetnek tartom a MOB részéről, hogy még itt tartunk a LAHA témában. 
Nincs Lajosmizsének egy kiállító terme, ahol a településen élő emberek életét, 
népszokásait, mindenféle különlegességet bemutatnának a településsel kapcsolatban, 
ez szomorú. Sok minden zajlott az elmúlt négy év alatt. A magam részéről azt 
javaslom, hogy keressünk megoldást arra, hogy a kiállítások megtartásra kerüljenek, 
mert Lajosmizsének van egy értékes épülete, ami maximálisan alkalmas arra, hogy  
kiállításokat szervezzenek. Ott vannak olyan tárgyak, amik értékesek és egyediek. A 
törvényeket be kell tartani. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy minden egyéb, - a 
kultúra is többek között – pénzzel jár. Most is ki kellene nyitni a pénztárcáját az 
önkormányzatnak, mint ahogy más esetekben is kinyitjuk. Lehet, hogy meg kellene 
nézni azt is, hogy a Művelődési Háznak és a múzeumnak a feladatköre, célcsoportjai 
és egyéb szervezeti formái hasonlóak, s akkor lehet, hogy érdemes lenne a Művelődési 
Háznak a munkaerő állományát megnézni és ott átszervezéssel biztosítaná az 
önkormányzat a felügyeletet. A rezsiből is részt kell vállalni az önkormányzatnak 
komolyabban és erősebben, mert ez egy nagyon áldatlan állapot, hogy kétféle kulcs 
van. A cél, amit meg kellene valósítani, hogy Lajosmizsének legyen múzeuma és 
állandó kiállítása. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Szó sem lehet múzeumról. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Ha így állunk hozzá, akkor biztos nem. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Dr. Kürti László nem vállalja be a kiállítás megszervezését.  
Guti Istvánné bizottsági tag 
Ez a cél nagyon nemes és tarthatatlan ez az állapot. Át tudnánk szervezni a munkaidőt, 
de attól félek, hogy ezzel együtt az Egyesület elnöke is a mi terhünkre maradna. Ha 
már két testület nem tudott együttműködni vele, én nem érzek magamban annyi erőt, 
hogy együtt tudjak vele dolgozni. 
Basky András polgármester 
Eddig is kinyitotta a pénztárcáját az önkormányzat. Bármelyik egyesülettel meg 
merném csinálni azt, hogy adjunk segítséget, de a LAHA elnökével szemben nem 
merem megtenni. Nincs bizalmam vele szemben. Mindenki mással szemben van 
bizalmam, de Dr. Kürti Lászlóval szemben elfogyott. A rezsit bevállaltuk, a 
felügyeletet nem merném bevállalni. Ami a kötelessége, hogy április 30-ig meg kell 
rendeznie a kiállítást. 
Egyetértek Nagy Erzsébet bizottsági tag azon véleményével, hogy bármelyik 
településen van olyan kis helyiség, ahol a település nevezetességeit meg lehet 
tekinteni. Egyetértek az alpolgármester Úrral, hogy azt nem tehetjük, hogy az összes 
követelésünkről lemondjunk. Valamekkora részt vissza kellene fizetni. Kérdés, hogy 
mekkora összeg legyen? A LAHA elnökének mandátuma év végéig szól. 
Dr. Csire Gézáné bizottsági tag 
Mi a biztosíték arra, hogy a jövő évben nem szavazzák meg vezetőnek Dr. Kürti 
Lászlót? 
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Basky András polgármester 
Az épület visszaadását majdnem minden LAHA tag megszavazta egy kivétellel. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Az előterjesztés 7. oldalának III. pontjához javaslatként kellene beírni, hogy ki kellene 
találni olyan összeget, amit 2011. április 31-ig meg kellene fizettetni a Helytörténeti 
Egyesülettel. 
Basky András polgármester 
Én a megfizettetéshez 10 %-ot javasolnék, ami kb. 300.000.- Ft. 
Guti Istvánné bizottsági tag 
Mi van abban az esetben, ha ezt az összeget sem fizeti meg? 
Basky András polgármester 
Akkor felmondásra kerül a szerződés, s az eredeti tartozását, a 3.000.000.- Ft-ot 
követeljük tőle. 
Guti Istvánné bizottsági tag 
Mi van a gyűjteménnyel ekkor? 
Dr. Gazdag Judit vezetői referens 
Ezt viheti magával. 
Basky András polgármester 
Végrehajtást rendelhetünk el az ott lévő vagyonokra. A III/3-as pontot javítsuk ki. úgy, 
hogy a 3./ pontban szereplő „egy éves időtartamra” kifejezés mellé kerüljön be „2011. 
április 31-ig”   
Azt is el kellene dönteni, hogy meddig kelljen megfizetni a 3.000.000.- Ft-ot. 
Célszerűnek tartanám, hogy július 31-ig, vagy augusztus 31-ig. 
Osbáth Barna Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Ezt az épületegységet a közoktatási intézmények a Művelődési Házzal közösen meg 
tudnák tölteni tartalommal és élettel. Itt áll a város központjában, rengeteg olyan 
dolgunk van, amit meg tudna oldani az épület bizonyos helytörténeti programmal. 
Basky András polgármester 
Meg kellene határozni egy összeget. Véleményem szerint a 3.000.000.- Ft-nak a 10 %-
a 300.000.- Ft elfogadható lenne, amit 2010. június 30-ig kérnénk megfizetni a 
Lajosmizsei Helytörténeti Egyesülettől. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Más egyéb kérdés, vélemény, észrevétel van-e még? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért, s a megállapodás II. fejezetének 1. 
pontját javasolja kiegészíteni azzal, hogy a perköltség összegéből az egyesület 2010. 
június 30. napjáig egy összegben 300.000.- Ft-ot megfizet, s a III/a. pont módosuljon 
úgy, hogy az „egy éves időtartamra” kifejezés mellé kerüljön be, hogy „2011. április 
31-ig” időpont, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – egy tartózkodással: Oláh Attila – 
és egy nem szavazattal: Dr. Cserényi Péterné – az alábbi határozatot hozta: 
12/2010. (IV. 26.) MOB hat. 
Együttműködési megállapodás megkötése a  
Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egye- 
sülettel 
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HATÁROZAT 

 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztés határozat-terve- 
  zetét elfogadja úgy, hogy az előterjesztés mellékletét képező megál- 
  lapodás az alábbiakkal kerüljön kiegészítésre, illetve módosításra: 
 
  - Megállapodás II. pontja: Az egyesület vállalja, hogy: 
  „a Kecskeméti Városi Bíróság 19.P.20.650/2009/6. szám alatti jog- 
  erős ítéletében az önkormányzat javára megítélt 2.997.324.- Ft tőke 
  és 100.000.- Ft perköltség összegéből 2010. június 30. napjáig egy- 
  összegben megfizet 300.000.- Ft-ot.  
  
  - III. Az önkormányzat vállalja, hogy 
  3. az egyesület birtokában lévő tárgyak raktározásához térítésmentesen 
  helyet biztosít a jelen megállapodás megkötésétől számított maximum 

egy éves időtartamra (2011. április 31-ig),  
 
Határidő: 2010. április 28. 
Felelős:     A bizottság 

 
4./ Napirendi pont 
Pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által kiírt 
rendezvények támogatására 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
E pályázat a hagyományőrző rendezvények támogatására kerül benyújtásra. Az elmúlt 
években is beadásra került a pályázat.  
Guti Istvánné bizottsági tag 
A tűzijátékra vonatkozóan kaptam egy javaslatot 256.000.- Ft+ÁFA értékben. 
Oláh Attila bizottsági tag 
Támogatom a tűzijátékot. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Más kérdés, vélemény, észrevétel van-e még? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a pályázat benyújtását a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által kiírt 
rendezvények támogatására vonatkozóan elfogadja, s javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadásra az előterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
13/2010. (IV. 26.) MOB hat. 
Pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat által kiírt rendezvények tá- 
mogatására 
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HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság a pályázat benyújtását a  
  Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által kiírt rendezvények 
  támogatására elfogadja az előterjesztés határozat-tervezete sze- 
  rint, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
  letnek. 
  Határidő: 2010. április 28. 
  Felelős:     A bizottság 
 
5./ Napirendi pont 
A Kecskeméti kistérségben működő Közkincs Kerekasztal tagjai által 
létrehozott Kulturális stratégia rövid távú operatív programjának elfogadása 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Nagy Judit irodavezető készítette az előterjesztést. Kérdezem, hogy a bizottság 
tagjai részéről van-e hozzászólás? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a Kecskeméti kistérségben működő 
Közkincs Kerekasztal tagjai által létrehozott Kulturális stratégia rövid távú operatív 
programját. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az 
alábbi határozatot hozta: 
14/2010. (IV. 26.) MOB hat. 
A Kecskeméti kistérségben működő Közkincs  
Kerekasztal tagjai által létrehozott Kulturális 
stratégia rövid távú operatív programjának 
elfogadása 

HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság a Kecskeméti kistérségben  működő 
  Közkincs Kerekasztal tagjai által létrehozott Kulturális stratégia rövid tá- 
  vú operatív programját elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasol- 
  ja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2010. április 28. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
6./ Napirendi pont 
Egyebek 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Kérdezem Guti Istvánnét a Lajosmizsei Napok program-tervezettel kapcsolatban. 
Guti Istvánné Műv. ház igazgató, biz.tag 
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz pályázatot nyújtottunk be 
egy napos falunapi programra. Az augusztus 21-i napot jelöltük meg. Ez a 
programsorozat tervezet csak abban az esetben valósul meg így, ha nyerünk a  
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pályázaton. Szűkebb költségvetésünk esetén rövidebb rendezvényre lesz csak 
lehetőségünk 
Március 11-én kellett volna, hogy megjelenjen a pályázati lista, de ez a mai napig 
nem történt meg. Amíg nincs meg az elutasítás, ehhez a programhoz kell 
ragaszkodni. Ha a parkba lenne a rendezvény megtartva, annak, nagy járulékos 
költsége lenne.  
Ha a Lovas Napok idén is meg lesz tartva, annak helyszínén is meg lehetne 
szervezni, vagy a Művelődési Házban és annak udvarán. Azzal, hogy a Művelődési 
Házban, illetve az udvarban lennének tartva a rendezvények, szűrni lehetne a 
közönséget. 
Azok a programok, amiket csak akkor tudunk megcsinálni, ha nyert a pályázat, úgy 
kellene szervezni, hogy akkor kimaradnának a programból. 
A veterán motoros találkozó programjának van költségvonzata. Ők szeretnék a 
központi parkot megtölteni programmal, s csak Ők lennének ott. 
A lovas program kinn lenne a szokott területen. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, véleménye, bejelentenivalója. 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai nyílt ülésünket 
ezennel berekesztem, munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk. 
 

K.mf. 
 

Dr. Cserényi Péterné sk.  
MOB elnök. 

 
  Márton Györgyné sk. 
   jkv.vez. 
 
 
 

 
 
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


