
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8281 Szentbékkálla, Kossuth Lajos utca 1.

Szám: Krs/208-7/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Dürnten Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. június 22. napján 9:00 órakor megtartott 
rendkívüli közös üléséről. 

Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzata Könyvtár

Jelen vannak:

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről

Molnár Endre  polgármester
Sárvári Attila alpolgármester
Bőczi Ernő  képviselő
Németh Ottó Béla képviselő
Sárvári Tamás képviselő

Dürnten Község Képviselő-testülete részéről:
Peter Jäggi, polgármester    
Roman Braun, képviselő  
Cornelia Benedetti, képviselő
Luigi Boccadamo, képviselő
Urs Roth, képviselő                         
Lukas Leibundgut, képviselő
Brigit Frick, stv. aljegyző
Daniel Bosshard, jegyző

Tanácskozási joggal megjelent:

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző 

A jegyzőkönyvet készítette: Horváth Tamásné jegyzőkönyvvezető

Meghívottak részéről:

Foolke Molnár tervérkapcsolat referense

Molnár Endre polgármester: Német nyelven is köszönti a megjelenteket. Tisztelettel és 
szeretettel köszönti a megjelenteket ezen mai rendkívüli ülésen. Külön köszönti Dürnten 
Község Képviselő-testülete részéről megjelent vendégeket. 
Megállapítja, hogy a testület teljes létszámban megjelent, így határozatképes. Ismerteti a 
napirendi pontot. Aki egyet ért a napirendi ponttal, kéri, kézfeltartással jelezze.
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Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

53/2019. (VI. 22.) HATÁROZATA

Napirend elfogadásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. június 22-i rendkívüli ülés 
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1. Testvérfalu megállapodás megszüntetése
Előterjesztő: Molnár Endre, polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.  Testvérfalu megállapodás megszüntetése
Előterjesztő: Molnár Endre, polgármester

Molnár Endre polgármester: Elmondja, hogy két évente voltak találkozások a 
testvértelepülés képviselőivel, ez a mai az utolsó találkozás is egyben. Elmondja, hogy az 
előkészítés során tisztázták az eltelt 18 év után a két települést között, és akik vállukon vitték 
és csinálták ezt a „kapcsolatot”, ezek az emberek már nincsenek, illetve Szentbékkálla 
községben is a fiatalok száma annyira lecsökkent, hogy a célul kitűzött kulturális kapcsolatok 
intenzitását nem tudják továbbra fenntartani. Hasonló a helyzet a testvértelepülésnél is, az 
érdeklődés lecsökkent. Úgy gondolja, hogy az elmúlt években sikeres kapcsolatuk volt. Nem 
látnak további fejlődési lehetőséget. Szeretnék akkor ezt az együttműködést közösen lezárni.

Peter Jäggi, polgármester német nyelvű beszédét Molnár Endre polgármester 
tolmácsolta: Szívélyesen üdvözöl mindenkit, és megköszönte, hogy ismét találkoztak és 
együtt lehettek. Ez mindig nagy élmény volt idejönni a községbe, ezt a szép környéket 
megismerni, és velünk kapcsolatba lépni. Gyakran beszéltek és vitatkoztak egymással a 
különböző politikai, illetve az ehhez kapcsolódó társadalmi feladatokról, és a tapasztalataikat 
kicserélték. Az idő nem áll meg, mindig változik minden, az embernek meg kell próbálni 
lépést tartani a fejlődéssel, változással, ez a kapcsolatukra is vonatkozik. Szentbékkállának a 
többi településsel való összekapcsolódásáról nagyon sokat beszéltek egymás között. Náluk is 
vannak hasonló kezdeményezések, sokkal nagyobb települést képviselnek, de ott is ebbe az 
irányba megy, hogy tovább koncentrálódjanak ezek a települések. Egyszerre nevetős és sírós 
szemmel állnak most kapcsolatuk befejezése előtt. A nevető szem a szép emlékeknek szól, a 
kedves vendéglátásnak, az országnak és azoknak, akiket megismerhettek. A síró szem pedig a 
kapcsolat befejezése miatt értelmezhető, ami 2001-ben kezdődött és 2019. évben most véget 
ér. Mindenkinek szeretné megköszönni, aki ebbe a testvérkapcsolatban közreműködött és a 
kapcsolat éljen tovább, ha nem is hivatalos formában, az emberek szívében. 

Molnár Endre, polgármester:  Kérdezi, hogy van-e ezzel kapcsolatosan kérdése valakinek? 

Sárvári Attila, alpolgármester: Kérdése a partnertelepülés képviselőitől, hogy tudják-e, 
hogy mi volt a rendszerváltás Magyarországon 1990. környékén?
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Molnár Endre polgármester: Német nyelvre fordítva a kérdést tolmácsolja.

Peter Jäggi, polgármester német nyelvű beszédét Molnár Endre polgármester 
tolmácsolta: Keveset tudnak róla.

Sárvári Attila, alpolgármester: Az az időszak nagyon jelentős fordulat volt az életükben, az 
akkori aktív korosztálynak. Arra szeretne rávilágítani, hogy a rendszerváltás után alig 10 
évvel kezdődött a partnerkapcsolatuk. Ez a partnerkapcsolat nagyon sok szempontból fontos 
volt, hiszen az első igazán komoly benyomást ott szerezték a kapcsolat elején, hogy hogyan 
működnek náluk a dolgok. 

Molnár Endre, polgármester: Német nyelvre fordítva az elhangzottakat tolmácsolja.

Sárvári Attila, alpolgármester: Ő ezt úgy élte meg, hogy nekik nagyon fontos volt, és 
nagyon hasznos ez a partnerkapcsolat akkor, és most is természetesen.

Molnár Endre, polgármester: Német nyelvre fordítva az elhangzottakat tolmácsolja.

Peter Jäggi, polgármester német nyelvű beszédét Molnár Endre polgármester 
tolmácsolta: Neki különösen örvendetes, ha ebben segíteni tudtak nekünk, és rálátást kaptak, 
és ismereteket szerezhettek, hogy hogyan működik egy piac alapú demokrácia. Az idő 
változik, és az új helyzetben, új feladatok jönnek, a demokrácia ezt hozta, hogy nagyon rossz 
rendszer, csak jobbat nem találtak ki. Sajnálatos módon az egyesület feloszlott, aki a civil 
oldalról ezt a folytatná, megköszöni az egyesület munkáját.

Molnár Endre, polgármester: Visszatérve a hivatalos részére a mai ülésnek, aki egyetért a 
megállapodás megszüntetésével, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

54/2019. (VI. 22.) HATÁROZATA

Testvértelepülési megállapodás megszüntetéséről

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2001. április 21. napján Dürnten 
Város Önkormányzatával (CH8635- Dünten, Rütistrasse 1.) (képviseli: Peter Jäggi 
polgármester) kötött testvértelepülési megállapodás - a testvértelepüléssel közös 
megegyezéssel - 2019. szeptember 30. napjával történő megszüntetését és az arról  szóló 
megállapodást elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megszüntetéséről szóló 
megállapodás aláírására.

Felelős: Molnár Endre
Határidő: azonnal
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A döntést követően a két testület részéről a polgármesterek és a jegyzők aláírják a 2001. 
április 21. napján kelt testvérfalui megállapodás megszüntetéséről szóló megállapodást.

Molnár Endre polgármester: Megköszöni a megjelenését megjelent képviselő-testületek 
tagjainak, és a rendkívüli ülést 9:20 órakor bezárja. 

Kmft.

Molnár Endre Tóthné Titz Éva
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző
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