
 

Tárgy: Csatlakozás „Magyarország legszebb konyhakertje” program 2021. évi fordulójához 

 

81/2020. (XII.14.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, Magyarország 

Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel elrendelt 

veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben 

eljárva az alábbi határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata csatlakozni kíván „Magyarország legszebb 

konyhakertje” program 2021. évi fordulójához. 

2. A szándéknyilatkozat, valamint a csatlakozási szerződés aláírásáról saját hatáskörben 

gondoskodom, illetve a győztesek díjazására minimum 100.000 Ft-ot biztosítok a 2021. 

évi költségvetésből. 

3. Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-

testületnek.  

 

INDOKOLÁS 

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan, az idei évben ismét meghirdetésre került a „Magyarország 

legszebb konyhakertje” országos program 2021. évi fordulója, amely a vidéken élő lakosság 

kertgondozási kultúrájának ösztönzését szolgálja. A program célja sokrétű, de alapvető fontosságúnak 

tartja, hogy az udvarok, kertek gondozása terén a szemléletváltást segítsen elő.  

Az országossá váló mozgalomhoz Önkormányzatunknak ismét lehetősége van csatlakozni. 

Segítséget jelent az a tény, hogy városunkban méltán megbecsülést kivívott Szathmáry Sándor 

Kertbarát Egyesület vezetése is támogatja, kéri a programhoz való csatlakozásunkat. 

 2021-es évben ismét meghirdethetjük „A legszebb konyhakertek” pályázatot helyi szinten is, 

melynek legeredményesebb pályázóit országos fordulóra is benevezzük.  

A pályázat lebonyolítását a korábbi négy évhez hasonlóan a Szathmáry Sándor Kertbarát 

Egyesülettel közösen végeznénk, azonban ez az Önkormányzatnak megközelítőleg 100.000 Ft-os 

anyagi terhet jelent, melyet a kategóriagyőztesek díjazására fordítanánk. 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a 

polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem 

foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. Magyarország Kormánya a vészhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt Képviselő-

testületi ülés nem tartható, továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor szűnik meg. 

Határozatomat a fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében 

biztosított hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban. 

 

Kiskunhalas, 2020. december 14. 

 

 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 


