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Előterjesztés

„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei című országos kertművelő
programra vonatkozó együttműködési megállapodás módosításáról 

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata az idei évben is részt vett az Első Magyar Kert Szövetkezet által meghirdetett
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programon.

A program célja a vidék régi arculatának visszaszerzése, a hagyományok ápolása, a kertkultúra, a zöldség- és
gyümölcstermesztés  ifjabb  nemzedékekre  való  átörökítése.  A programba  jelentkező  kertgazdák  közül  a
legszebb kertek művelőit díjazzuk, a legjobbak pedig az országos megmérettetésen is részt vehetnek.

A 2017.  február  3-án  kelt,  már  több  alkalommal  módosított  együttműködési  megállapodás  módosítása,
valamint egy szándéknyilatkozat benyújtása szükséges ahhoz, hogy Hatvan Város Önkormányzata a 2023.
évben is részt vehessen az országos programban.

Az  együttműködési  megállapodást  módosító  okirat,  valamint  a  szándéknyilatkozat  az  előterjesztés
mellékletét képezik.

Kérem a Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy szíveskedjen a  fenti  előterjesztést  megtárgyalni  és  az  alábbi
határozati javaslatot elfogadni.

Határozati   javaslat:  
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  Első  Magyar  Kert  Szövetkezettel  (5300  Karcag,
Kossuth  tér  1.)  megkötött  „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei  országos
programra vonatkozó együttműködési megállapodást módosítja a határozat melléklete szerint.
A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodást módosító
okirat aláírására.

Határidő: 2022. december 31. (együttműködési megállapodás módosításának aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján.

Hatvan, 2022. december 8.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző



Együttműködési Megállapodás Módosítása

mely létrejött egyrészről
Első Magyar Kert Szövetkezet
címe/székhelye: 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Cégjegyzékszám: 16-02-001988
Adószám: 24904520-2-16
képviselője: Sári Kovács Szilvia – Igazgató Elnök

másrészről

Hatvan Város Önkormányzata
címe/székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
adószáma: ……………………………
képviselője: Horváth Richárd - Polgármester 

a  továbbiakban  együttesen,  mint  Szerződő  felek  között  az  alulírott  helyen  és  időben  az
alábbiak feltételekkel:

1. Szerződő  felek rögzítik,  hogy  közöttük  2017.február  3. napján  Együttműködési
Megállapodás jött létre, mely évente meghosszabbításra került 2021. december 31-ig.

2. Szerződő  felek az  Együttműködési  Megállapodás  6.  pontját  az  alábbiak  szerint
módosítják:
2.1.  Jelen  Megállapodást a  Felek további  1  évvel,  2023.  december  31.  napjáig

meghosszabbítják.

3. Szerződő felek kölcsönösen rögzítik, hogy az Együttműködési Megállapodás egyéb
rendelkezéseit változatlanul hagyják.

4. Szerződő felek a fenti Együttműködési Megállapodás módosítását elolvasás és értelmezés
után,  mint  akaratukkal  és  jognyilatkozataikkal  mindenben  megegyezőt  jóváhagyólag
aláírták.

Kelt: 2022. december …..

........................................................ ........................................................
Első Magyar Kert Szövetkezet Hatvan Város Önkormányzata

képviseletében képviseletében
Sári Kovács Szilvia Horváth Richárd

Igazgató Elnök Polgármester 
Karcag Hatvan



Horváth Richárd Hatvan
Polgármester 

Hatvan Város Önkormányzata
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
37/542-338
polgarmester@hatvan.hu

Nagyné Csergei Dóra
37/542-306

                   csergei.dora@hatvan.hu
Hatvan, 


