
 
ELŐTERJESZTÉS 

 
„A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei 2017. évi 

programhoz történő csatlakozás 
 
1. előterjesztés száma: 2/2017 
2. előterjesztést készítő személy neve: Kollár-Vincze Viktória 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet – határozati javaslat 
- 2. melléklet – felkérő levél 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 
- Humánerőforrások Bizottság 
- Gazdálkodási Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: -  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
 
Kovács Szilvia programigazgató - Karcag város alpolgármestere - „A legszebb 
konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei 2017. évi programban való 
részvételre hívja fel Magyarország valamennyi településének kertművelőit, önkormányzatát, 
intézményeit, civil szervezeteit, közösségeit! 

A program célja, hogy minél többen műveljenek konyhakertet és az a tudás, amely 
eddig évszázadok során összegyűlt, tovább öröklődhessen a generációk között. Szeretnék, 
ha minél több településen lefolytatnák a helyi versenyt és összegyűjtenénk mindazokat a 
kertművelőket, akik még e tudáskincs birtokában vannak, őrzik mindazt, amit nagyszüleiktől 
tanultak, vagy olyan technikákat alkalmaznak, amellyel egészséges, szép zöldségek-
gyümölcsök termesztésére képesek kertjeikben. 

Csatlakozásra hívják mindazon határon innen és határon túl lévő összes település 
önkormányzatát, intézményét, civil szervezetét, közösségét, akár magánszemélyét, akik 
kedvet és erőt éreznek magukban ahhoz, hogy részesei legyenek ennek a programnak: 
megmutassák kertjeiket és esélyt kapjanak a Magyarország legszebb konyhakertje országos 
díj elnyerésére. 

Céljuk: 
 A kertművelő ember megbecsülése 
 A kertművelés hagyományainak megőrzése, fenntartása, népszerűsítése 
 A díszkertek ágyásaiba visszavinni, bejuttatni a konyhakerti növényeket. 
 Az öröklődő tudás összegyűjtése, visszatanítása 
 Gyerekeinknek megadni azt a tudást, amellyel képesek lehetnek önfenntartásra 
 Unokáink is megismerjék milyen a frissen szedett zöldség és gyümölcs zamata 
 Egészséges, friss zöldség/gyümölcs fogyasztásának népszerűsítése. 



A csatlakozással az önkormányzat vállalja, hogy a programban megfogalmazott 
célkitűzéseket támogatja, a megjelölt kategóriákkal, elvárásokkal, bírálati szempontokkal 
egyetért. 
Javasolom, hogy programvezetőnek Bálint Istvánné Alpolgármester Asszony jelölését.  
A program lebonyolítására szabályzat készült, amely szerint zsűri tagokat kell kijelölni bíráló 
bizottságnak. Javasolom 3 fős bizottság felállítását, amelybe Bálint Istvánné alpolgármester 
asszonyt, Iványi Ferenc Tivadarné képviselőasszonyt és Nagy Attila igazgató urat javaslom 
megválasztani. 
Minden kategória helyezettje egy országosan egységes oklevelet kap, feltüntetve rajta az 
oklevél tulajdonosának a nevét, az elért helyezését és a dátumot. Ezen kívül a képviselő-
testületnek döntenie kell arról, hogy hogyan, milyen módon díjazza a résztvevőket. 
A korábbi évekhez hasonlóan javaslom a programhoz csatlakozást a határozati javaslat 
elfogadásával. 
 
Bicske, 2017. január 10. 
 
 

Tisztelettel: 
 

Pálffy Károly 
polgármester 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. melléklet a 2/2017. számú előterjesztéshez 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 
Tárgy: „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei 2017. évi 
programhoz történő csatlakozás 
 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei programhoz 
2017. évben csatlakozik.  
 

2. Az erről szóló hirdetményt a Bicskei Újságban közzéteszi és ezzel egyidőben a 
jelentkezési lapot a www.bicske.hu önkormányzati honlapon is elhelyezi és biztosítja 
a jelentkezési lap Bicskei Polgármesteri Hivatalban, a Bicskei Egységes Művelődési 
Központ és a Könyvtárban való terjesztését és leadásának lehetőségét.  
 

3. Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozáshoz szükséges dokumentumok aláírására.  
 

4. a pályázatokat 2017. 08. 15-ig a következő bizottság bírálja el: 

 Bálint Istvánné alpolgármester asszony  

 Iványi Ferenc Tivadarné képviselőasszony  

 Nagy Attila igazgató úr 
 

5. Ünnepélyes átadásra a Szent Mihály napi rendezvényen kerül sor. 
 

6. az I. helyezettet 15.000.- Ft-os, a II. helyezettet 10.000.- Ft-os, III. helyezettet 5.000.- 
Ft-os ajándékutalvánnyal díjazza, amely a helyi gazdaboltban vásárolható le. 

7. a költségeket az önkormányzat 2016. évi költségvetés pénzmaradvány terhére 
biztosítja keret jelleggel 250.000.- Ft összegben. 

 
 

Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: polgármester 
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