
ELŐTERJESZTÉS 
 

„A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei 2020. évi 

programban való részvételről 

 
1. előterjesztés száma: 19/2020. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Schulman Izabella 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Tuba Gabriella  

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

 1. melléklet: határozati javaslat 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 

- Humánerőforrások Bizottság 

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: -  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! 

 

Sári Kovács Szilvia programigazgató - Karcag város alpolgármestere - az elmúlt évekhez 

hasonlóan a 2020. évre is meghirdette „A legszebb konyhakertek” – Magyarország 

legszebb konyhakertjei 2020. évi programot.  

Városunk – a kezdetektől fogva – 2020. évben immár nyolcadik alkalommal részese, 

megvalósítója a programnak. 

A program célja, hogy a kertművelők munkája a versenynek köszönhetően kapjon kellő 

elismerést, és példájuk nyomán minél többen műveljenek konyhakertet, hiszen így az 

évszázadok során összegyűlt tudás, tapasztalat tovább öröklődhet a generációk között.  

2019. évben 378 település több mint 21.000 kertművelője vett részt a programban. 

Az önkormányzat vállalja, hogy a programban megfogalmazott célkitűzéseket támogatja, a 

megjelölt kategóriákkal, elvárásokkal, bírálati szempontokkal egyetért. 

 

Javasolom programvezetőnek dr. Lovasné Báder Katalint megválasztani. 

A program lebonyolítására szabályzat készült, amely szerint zsűritagokat kell kijelölni bíráló 

bizottságnak. Javasolom a következő személyeket megválasztani: 

• Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági tagot, 

• Sulyokné Guba Judit képviselő asszonyt, 

• Dr. Lovasné Báder Katalin képviselő asszonyt, 

• Döme Lászlóné bizottsági tagot, 

• Szabó Attila intézményvezető urat, 

• Lukács Róbertet a Bicskei Kertbarátok részéről, 

• Berta Pálnét a Bicskei Kertbarátok részéről 

 

 

 



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. Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. 

 

Bicske, 2020. február 20. 

Tisztelettel: 

Bálint Istvánné 

  polgármester 

 

 

 

 

1. melléklet a 19/2020. előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tárgy: „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei 2020. évi 

programban való részvételről 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei 2020. évi 

programban való részvételét támogatja. 

 

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. A pályázatokat 2020.08.16. napjáig a következő személyekből álló bizottság bírálja el: 

• Iványi Ferenc Tivadarné 

• Sulyokné Guba Judit 

• Dr. Lovasné Báder Katalin 

• Döme Lászlóné 

• Szabó Attila 

• Lukács Róbert 

• Berta Pálné 

 

4. Ünnepélyes ajándékutalvány átadásra a Szent Mihály napi rendezvényen kerül sor. 

 

5. Az I. helyezettet 15.000.- Ft-os, a II. helyezettet 10.000.- Ft-os, III. helyezettet 5.000.- 

Ft-os ajándékutalvánnyal díjazza, amely a Farmer Center Kft. 2060 Bicske, Szent 

István út 86. szám alatti gazdaboltban vásárolható le. 

http://www.bicske.hu/


 

6. A költségeket az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a dologi kiadások terhére 

biztosítja keret jelleggel 250.000.- Ft összegben. 

 

Határidő: 2020.09.29. 

Felelős: polgármester 


