ELŐTERJESZTÉS
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete
2018. január 25-i ülésére

Tárgy: Csatlakozás „Magyarország legszebb konyhakertje” program 2018. évi fordulójához
Az előterjesztést készítette: Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző
Előadó: Fülöp Róbert polgármester
Bizottsági felülvizsgálatra megkapta:

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és
Településfejlesztési Bizottság

Elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Törvényességi felülvizsgálatra megkapta:

Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző helyett:

Kollárné dr. Lengyel Linda s.k.
aljegyző

Pénzügyi, gazdálkodási szempontból felülvizsgálta:

Csendes Ildikó s.k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

Kiskunhalas, 2018. január 16.

Kiskunhalas Város Polgármesterének

ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület 2018. január 25-i ülésére
Csatlakozás „Magyarország legszebb konyhakertje” program 2018. évi fordulójához
tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!
Karcag város koordinálásában az elmúlt évekhez hasonlóan, az idei évben ismét
meghirdetésre került a „Magyarország legszebb konyhakertje” országos program 2018. évi
fordulója, amely ismét 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. Ösztönzi a lakosságot, hogy kertjükben,
udvarukban termeljék meg a maguk és családjuk számára szükséges konyhakerti növényeket,
melyen keresztül felélesztjük a már valamilyen szinten feledésbe merült népi kultúrát,
hagyományos technikákat.
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 messzemenőkig támogatja, kéri a
programhoz való csatlakozásunkat.
Amennyiben önkormányzatunk kifejezi csatlakozási szándékát, úgy a 2018-as évben
ismét meghirdethetjük „A legszebb konyhakertek” pályázatot helyi szinten is, melynek
legeredményesebb pályázóit országos fordulóra is benevezzük. A 2017. évben volt több
kiskunhalasi versenyző, aki az országos fordulóban ért el helyezést, ezzel is elismerést
szerezve településünknek.
A pályázat lebonyolítását a korábbi négy évhez hasonlóan a Szathmáry Sándor
Kertbarát Egyesülettel közösen végeznénk, azonban ez az Önkormányzatnak megközelítőleg
50.000 Ft-os anyagi terhet jelent, melyet a kategóriagyőztesek díjazására fordítanánk.
Határozati javaslat:
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni
„Magyarország legszebb konyhakertje” program 2018. évi fordulójához.

kíván

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Róbert polgármestert a
szándéknyilatkozat, valamint a csatlakozási szerződés aláírására, illetve a
győztesek díjazására minimum 50.000 Ft-ot biztosít a 2018. évi költségvetésből.
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Baics Tamás környezetvédelmi referens
Határozatról értesül:
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető
Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző,
Kószó József elnök, Szathmáry Sándor Kertbarát Egyesület, Sétáló u. 7. I. em. 2.

Kiskunhalas, 2018. január 8.
Fülöp Róbert s.k.

