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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
 
 

ELQTERJESZTÉSE 
a KépviselQ-testület 2022. november 24-i ülésére 

Csatlakozás >Magyarország legszebb konyhakertje= program 2023. évi fordulójához 
tárgyában 

 
 
Tisztelt KépviselQ-testület! 

 
  Karcag város koordinálásában az elmúlt évekhez hasonlóan, az idei évben ismét 
meghirdetésre került a >Magyarország legszebb konyhakertje= országos program 2023. évi 
fordulója, amely a vidéken élQ lakosság kertgondozási kultúrájának ösztönzését szolgálja. A 
program célja sokrétq, de alapvetQ fontosságúnak tartja, hogy az udvarok, kertek gondozása 
terén a szemléletváltást segítsen elQ. 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 lehetQsége van csatlakozni. 
Segítséget jelent az a tény, hogy városunkban méltán megbecsülést kivívott Szathmáry Sándor 
Kertbarát Egyesület vezetése is messzemenQkig támogatja, kéri a programhoz való 
csatlakozásunkat. 
 Amennyiben Önkormányzatunk kifejezi csatlakozási szándékát, úgy a 2023-as évben 
ismét meghirdethetjük >A legszebb konyhakertek= pályázatot helyi szinten is, melynek 
legeredményesebb pályázóit országos fordulóra is benevezhetjük.  

A pályázat lebonyolítását a korábbi évekhez hasonlóan a Szathmáry Sándor Kertbarát 
Egyesülettel közösen végeznénk. Önkormányzatunknak megközelítQleg 120.000 Ft-os anyagi 
terhet jelent, melyet a kategóriagyQztesek díjazására fordítanánk. 
 
Kérem a Tisztelt KépviselQ-testületet az alábbi határozati javaslat megtárgyalására és 
elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testülete csatlakozni kíván 
>Magyarország legszebb konyhakertje= program 2023. évi fordulójához. 

2. A KépviselQ-testület egyetért a szándéknyilatkozat aláírásával, valamint 
felhatalmazza Fülöp Róbert polgármestert a csatlakozási szerzQdés aláírására, 
illetve a gyQztesek díjazására minimum 120.000 Ft-ot biztosít a 2023. évi 
költségvetésbQl. 

 
FelelQs: Fülöp Róbert polgármester 
HatáridQ: 2022. november 24. 
Határozat végrehajtásáért felelQs: Farkas Zsófia környezetvédelmi ügyintézQ 

Határozatról értesül: 
 Tóth Péter osztályvezetQ (Városfejlesztési, Üzemeltetési és FQépítészi Osztály) 

 Farkas Zsófia környezetvédelmi ügyintézQ, 
 
Kiskunhalas, 2022. november 10. 
 

                                                                                 Fülöp Róbert s.k. 


