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1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Kovács Szilvia, Karcag Város polgármestere januárban levélben kérte fel önkormányzatunkat, hogy
csatlakozzunk az általa 2012-ben indított „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei programhoz. A program célja, hogy a versenynek köszönhetően a kertművelők munkája
kapjon kellő elismerést, és példájuk nyomán minél többen műveljenek konyhakertet, hiszen így az
évszázadok során összegyűlt tudás, tapasztalat tovább öröklődhet a generációk között. Az elmúlt
években 605 településről közel 56.000 kertművelő munkáját értékelték és 311 db Magyarország legszebb konyhakertje országos díjat adtak át.
Csatlakozás esetén Szándéknyilatkozatot kell kitöltenünk a nevezés adatairól, majd Együttműködési
Megállapodást kötünk a szervezőkkel. Ezután helyben meg kell hirdetnünk hat kategóriában (mini,
normál, zártkert1 (zöldséges), zártkert2 (gyümölcsös), zártkert3 (vegyes), közösségi) a versenyt,
melyre a jelentkezési határidő május 31. A nyár folyamán lezsűrizzük a kerteket és az eredményhirdetést követően kategóriánként a győzteseket nevezhetjük az országos döntőbe (aug. 15-ig). Ezt követően az összes országos díjra jelölt kert közül az Országos Zsűri dönt arról, kik kapják
a Magyarország legszebb konyhakertje országos díjat.
A települések és a díjazásra kerülő kertek számára az Országos Díjat és az Elismerő Oklevelet Kovács Szilvia programigazgató mellett várhatóan az agrárminiszter, vagy miniszteri megbízott államtitkár adja át.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a határozati javaslatot!
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
Költségvonzata a díjazás összege, kb. 90.000.- Ft környezetvédelmi alapból
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Humánügyi bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolta.
6. HATÁROZATI JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019. (II. 27.) határozata „A legszebb
konyhakert” – Magyarország legszebb konyhakertjei programhoz való csatlakozásról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „A legszebb konyhakert” –
Magyarország legszebb konyhakerjei programhoz csatlakozni kíván. Felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására és felkéri a Humánügyi bizottság elnökét a helyi verseny koordinálására.

Őrbottyán, 2019. február 5.
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