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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2008. december 17-én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 
15. 00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak: Fajka János, Fazekas Józsefné, Gerhát Károly, Kobela Margit, Menyhárt Ernő, dr. Pap 
Béla, Szaszkó Béla, Szűcs Gergely, Túróczi Béla – képviselők  
Szűcs Lajos   - polgármester 
Turóczi Istvánné  - jegyző 
Lakosság részéről jelen van 3 fő. 
Az ülés határozatképes, jelen van 10 fő képviselő. 
 

A képviselőtestület a meghívóban közölt napirendet tárgyalja. 
1.Napirend 
 Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről 
 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester  
 

Szűcs Lajos: A Strandfürdő korszerűsítésére kiírt közbeszerzési eljárás lebonyolításra került. 
Megtörtént a pályázat befogadása, bontása, és a döntés is megtörtént. December 19-én köthetünk a 
kivitelezővel szerződést. Pénteken 10,00 órakor kerül sor a strandfürdő fejlesztésével kapcsolatos 
szerződés aláírására.  
- Ebben az évben is megszerveztük a 0-3 évesek mikulás ünnepségét. Az ünnepségre december 

4-én, csütörtökön 15,00 órától a Tornacsarnokban került sor. Az ünnepségen az iskolások 
műsort adtak elő. Ezért köszönetemet fejezem ki az iskola tanulóinak és tanárainak. A mikulás 
ünnepséget az önkormányzat 180.000,- Ft-tal támogatta.  

- A Boldogházi Földtulajdonosok Közössége már második alkalommal, év végén vacsora 
keretében köszönte meg az önkormányzat támogatását. 

- A Szociális Bizottság december 10-én megtartotta utolsó ülését, melyen közel 300.000,- Ft-ot 
osztott szét a szociális alapon  rászorulók részére. Egyszeri pénzbeni támogatással és 
élelmiszer csomaggal támogatták a rászoruló családokat. 

- Az Egyháztanács megkeresett, hogy rendezzük a novemberben átadott Erzsébet Parkkal 
kapcsolatos további teendőket. Túróczi Béla Önkormányzati képviselőt, a Civil Szervezetek 
Tanácsnokát, és a Faluvédő és Szépítő Egyesület tagját kértem meg, hogy járjon utána, hogy a 
Faluvédő és Szépítő Egyesület által létre hozott műtárgy miképpen fogja a lakosság hasznát 
szolgálni, és ki lesz a karbantartója.  Bízom benne, hogy az egyesülettől megkapok a 
nyilatkozatot, mint tulajdonos és karbantartó fogja kezelni a létesítményt. 

- December 11-én ünnepélyes keretek között az iskolai ebédlőben aláírásra került a Strandfürdő 
fejlesztésével kapcsolatos pályázati támogatási szerződés. Az ünnepségen minden képviselő 
részt vett. Ezek után már semmilyen akadálya nincs annak, hogy a tavasszal megkezdődjön a 
beruházás. Jelenleg folynak az ehhez szükséges hitelszerződés, és a támogatási szerződés 
módosításai, melyek szükségesek az eljáráshoz. 

Röviden ennyiben kívántam beszámolni a november 26-i soros ülés óta eltelt időszak 
eseményeiről.  
 

 A képviselőtestület 9 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

117/2008. (XII. 17.) Önkormányzati Határozat 
A két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről.  
 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta a két ülés között történt 
eseményekről, intézkedésekről szóló tájékoztatót. 

Határidő: 2008. december 17. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  
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2.Napirend 
Előterjesztés a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Tanácsa által 2009. 
évi lakossági hulladékszállítási és ártalmatlanítási díjra 

 Előadó: Szűcs Lajos  
 
Szűcs Lajos: Írásban megkapták a képviselők a javaslatot. 33 település társulása állapítja meg a 
hulladékkezelési, szállítási, ártalmatlanítási díjat. Kb. 500,- Ft+áfa az emelés.  Amelyik önkormányzat 
ezt nem fogadja el rendeletben, és nem fizetteti meg a lakossággal, abban az esetben az 
önkormányzatnak kell megfizetni. A javasolt összeget lakásonként meg kell fizetni. Szociálisan 
rászorult egyedül álló lakosok kérhetik a 40 %-os kedvezményt. Ezt az önkormányzatnak kell 
megfizetni, mely negyedévente 200.000,- Ft.  
 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi rendeletet hozta: 
 
11/2008. (XII. 31.) Önkormányzati Rendelet 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
3.Napirend 
 Előterjesztés a községi önkormányzat 2009. évi átmeneti gazdálkodására 
 Előadó: Szűcs Lajos - polgármester 
 
Szűcs Lajos: A jogszabály előírja, hogy minden évben az önkormányzat költségvetését február 15-ig 
kell a Képviselőtestületnek megtárgyalnia és elfogadnia. Addig az időszakig a gazdálkodásra külön 
határozatot kell hozni. Az átmeneti gazdálkodásról a képviselőtestület előtt el kell számolni, a 
beszedett bevételeket és kiadásokat az új költségvetési rendeletbe kell beépíteni. 
 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

118/2008. (XII. 17.) Önkormányzati Határozat 
Az Önkormányzat 2009. évi átmeneti gazdálkodásáról 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.tv. 77.§(1) és (2) bekezdése alapján a Képviselőtestület 
megbízza a polgármestert, hogy 2009. évi költségvetési rendelet elfogadásáig az előző évi szintnek 
megfelelően biztosítsa az Önkormányzat gazdálkodását. A rendelet elfogadásakor számoljon be az 

átmeneti időszak gazdálkodásáról. 
 

Határidő: 2009. évi költségvetési rendelet elfogadása 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

Turóczi Istvánné – jegyző 
Kókai Györgyi – gazdasági tanácsos 

 
4.Napirend 
 Előterjesztés a községi önkormányzat Képviselőtestületének 2009. évi munkatervére 
 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester  
 
Szűcs Lajos: Az írásbeli anyagot a 2009. évi ülés – és munkatervről minden képviselő megkapta. A 
jogszabály által előírtakat tartalmazza a javaslat. A Közmeghallgatás pontos idejét nem tartalmazza a 
javaslat. A közmeghallgatás időpontját külön közhíreljük, és a lakosságot meghívjuk. Más javaslat 
van-e? Ezen kívül rendkívüli ülések megtartására is biztosan szükség lesz. Mindig adódnak előre be 
nem tervezhető napirendek, amit meg kell tárgyalnunk. A rendkívüli ülések a munkatervben nem 
szerepelnek.  
 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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119/2008. (XII. 17.) Önkormányzati Határozat 
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. évi Ülés- és munkatervéről 
 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta a Jászboldogháza Községi 
Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. évi Ülés- és munkatervét.  

(A munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

Turóczi Istvánné – jegyző 
Képviselőtestület tagjai 

 
5.Napirend 
  Aktuális kérdések 
 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester  
 
Szűcs Lajos: Háziorvosi ellátás biztosítása 2009. január 1-től. A Doktornő, akinek a pályázatát 
eredményesnek minősítettük és elfogadtuk novemberben, beadta pályázatát Tápiógyörgye 
Önkormányzatához is. A testület alkalmasnak találta és kiválasztotta, és a háziorvosi állást 
közalkalmazotti viszonyban tölti be. Az általunk meghirdetett pályázattól visszalépett. A határozatlan 
időre szóló kinevezést nem vállalja. 2 településen nem lehet főállású orvos. Ezt követően Dr. Pap Béla 
alpolgármesterrel leültünk tárgyalni a Doktornővel. Úgy nyilatkozott, hogy amennyiben meg tudunk 
egyezni, úgy szívesen elvállalná, és hosszabb távon gondolkodik azon, hogy a Tápiógyörgyei praxisa 
mellet a jászboldogházi háziorvosi praxist is elvállalja helyettesítéses formában. Hétfőtől Péntekig, 
mind az 5 nap vállal rendelést, 3-4 órában.. Ezt még pontosítani szükséges, hogy hogyan tudja 
összeegyeztetni a 2 település ellátását. Ragaszkodtunk, hogy mindennap legyen rendelés. A háziorvosi 
Szolgálat működési engedélyét kell módosítanunk. Sajnálatos, hogy az eddig helyettesítő Dr. Csontos 
Gábor háziorvos elhunyt. Vállalkozási formában kaphat az önkormányzattól háziorvosi teendők 
ellátására megbízást. Mivel helyettesítésről van szó, ezért csak határozott időre köthetünk szerződést. 
Javaslom, hogy 1 éves szerződést kössünk vele. Ugyanazt a bért tudom részére javasolni, mely Dr. 
Kiss Imre részére volt megállapítva. Erről tájékoztattam a Doktornőt, és úgy nyilatkozott, hogy 
elfogadja. Finanszírozással kapcsolatosan semmi nem változik. Az önkormányzat kapja ezután is a 
támogatást. Az önkormányzat vállalja ugyanúgy a rezsi költséget, és az asszisztensek bérét. 
Kiemelném, hogy nagyon fontosnak tartom azt a tényt, hogy ebben változás történjen. Jánoshidán is új 
orvos kezdi meg működését január 1-től. Ott 5-600 betegkártya van. Arra kell törekednünk, hogy 
visszajöjjenek a településünkre, és mi kapjuk meg a finanszírozást utánunk. Éves szinten 3 millió 
forintot jelent. Ez hiányzik abból, hogy a finanszírozás fedezze a működést. Az egészségügy 
biztosításából ez az összeg a normatívákból hiányzik. Bízok benne, ha ez a döntés megszületik, akkor 
emelkedik a helyi praxis betegeinek a száma. A Doktornővel történt egyeztetések alapján úgy 
döntöttünk, hogy Dr. Kiss Imrével a kapcsolatot nem kívánjuk megszüntetni. Javaslom, hogy 
maradjon a működési engedélyünkben helyettes orvosként. Az ellátásra kaphat feladatot. A Doktornő 
Bt-ben kívánja ellátni a praxist, így elképzelhető az a variáció is, hogy sikeres megállapodás esetén 
hetente pár napot Dr. Kiss Imre rendelne. A praxist 2 helyettesítő orvossal látnánk el. Ez teljesen 
jogszerű és megvalósítható, és az orvosok megállapodásán múlik. Nem szerettem volna előre erről 
tárgyalni, mert tapasztalatom már történt ezzel kapcsolatban, és a pályázatát visszavonta a pályázó 
orvos, aki jött volna ide dolgozni. Ezek alapján javaslom, hogy bízzuk meg Dr. Borsodi-Nagy Ágnes 
Erzsébetet,- akinek a pályázati anyagát már ismeri a testület -, a háziorvosi feladatok ellátásával 2009. 
január 1-től 1 év határozott időtartamra. A bérére 320.000,- Ft./hó vállalkozói díjat javaslok. A 
megállapodás a két orvos együttműködésén történik majd. Van-e kérdés?  
Turóczi Béla: Ha a vállalkozóval kötünk szerződést, a másik orvost hogyan fizetjük? 
Szűcs Lajos: BT-vel kötünk szerződést, és a Doktornő fizeti, külön megállapodás szerint. Dr. Kiss 
Imrével nem leszünk anyagilag kapcsolatban.  
Fazekas Józsefné: Az eddigiekben ismertetettekkel kapcsolatosan Dr. Kiss Imrét megkérdezték már? 
Az üzemorvosi ellátást ki végezné a továbbiakban? Az ügyelet hogyan lenne ellátva? Ha várjuk 
Jánoshidáról vissza az 500 betegkártyát, és Tápiógyörgyén is van 1800 betegkártyája, hogyan tudja a 
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Doktornő ezt 3 órában ellátni, és még az ügyeletet is? A napokban volt egy forró példa, amikor 
csütörtökön ünnepeltünk a karácsonyi ünnepségen, akkor délután van csütörtökön rendelés, és délelőtt 
történt az eset egy beteggel, ha nincs helyben az orvos, már nem él. Hiába van itt a Doktornő 3-5 perc 
alatt, az emberi élet pillanatokon múlik. A Doktornőt úgy szavaztuk meg, hogy itt helyben kinevezett 
orvos legyen. Nem helyettesítő orvosként. Végső soron:  Dr. Kiss Imre a helyettesítést eddig is ellátta. 
45 éves munkaviszony után úgy kellett volna a Képviselőtestület elé vinni a témát, hogy egyeztetni a 
Doktornőnek Dr. Kiss Imrével. Ezt megérdemelte volna. Nem Ő hagyta a 22 cm ollót az ember 
gyomrába.  Emberek vagyunk. Vannak hibáink. Szakmailag még nem volt probléma. Nem tartom 
etikusnak, hogy  egy személy közel 3500 kártyát próbál csinálni. Anyagi megfogást látom benne, 
minthogy az ellátás tökéletes legyen.  Semmi kifogásom a Doktornő ellen. Jöhet, de állandó jelleggel. 
Én ezt javaslom. Köszönöm. 
Szűcs Lajos: Mi etikus? Mi nem? Az elmúlt 5-6 évben minden évben ki volt írva a pályázat. Több 
esetben a pályázó orvost a döntés előtt leültettem Dr. Kiss Imrével, hogy próbáljunk megegyezni, 
hogy hogyan lesz ez után. Doktor Úr szépen addig csűrte-csavarta, hogy a pályázó orvosok szépen 
visszamondták a pályázatukat. Elmentek. Addig kavart, hogy nem tudtak megegyezni. 3 évvel ezelőtt 
ugyanígy lett volna már orvosunk. Hetente 2-3 napot rendelhetett volna Doktor Úr és a többi napokon 
a pályázó orvos. Én a döntés előtt már nem ülök le egyezkedni, a fenti indokok miatt. A döntés után 
nagyon szívesen, és mindent megteszek azért, hogy Dr. Kiss Imre kapjon még feladatot.  
Nagyon örülök, hogy a Doktor Úr ennyire fontosnak tartja a készenlétet, és helyben rendelkezésre 
álljon. Biztos vagyok benne, hogy a pályázó Doktornő fel fogja neki ajánlani a készenlétet. Legyen itt 
állandóan készenlétben. Fontos, hogy menjen ki a betegekhez. 
Turóczi Béla: De fontos, hogy menyjen ki. 
Szűcs Lajos: Tudjuk, hogy az elmúlt években milyen panaszok érkeztek a lakosság részéről. Nem 
kívánok most ebbe belemenni. Amennyiben megszületik a döntés, akkor le fogunk ülni, és meg fogjuk 
beszélni. A Doktornő rugalmasan áll a dolgokhoz, és biztos, hogy tárgyalóképes lesz. Nem 
ragaszkodik ahhoz, hogy mindent Ő végezzen. Az a kérdés, hogy a Doktor Úr tárgyalóképes-e? Amíg 
nincs döntés, addig a Doktor Úr nem tárgyalóképes. Ezt már tapasztaltam. 
A foglalkozás egészségügyi ellátással kapcsolatosan bárkivel köthetünk szerződést. Azt sem zárom ki, 
hogy vele kössünk szerződést.  
Anyagiakban is kell gondolkodnunk, ami nem folyik be a kasszába, mely havi 300.000,- Ft. Nem csak 
ez, hanem az emberi oldala is. Én csak 5-6 éve próbálkozom, és nincs pályázó orvos. Ha úgy dönt a 
testület, hogy változtatunk, nem veszítünk el semmit. Mindkét orvos, ha továbbiakban vállalja, a 
működési engedélyben szerepel. Ha az egyik nem felel meg, még mindig tudunk változtatni. Ez nem 
kinevezés. Azért nem értek Önnel ebben egyet, mert ha kinevezünk valakit, és nem jól végzi a 
munkáját, akkor nehezebben tudunk azon változtatni, mintha csak helyettesítéssel. Ez saját 
véleményem. Központi ügyeletben semmi nem változik. Doktor Úr sem vett részt az ügyeletben. A 
készenlétet is a Doktornőnek kell ellátni. 
Fazekas Józsefné: A továbbiakban nem lesz pályázati kiírás? 
Szűcs Lajos: Lehet pályáztatni. Most az önkormányzatnak az a fontos, hogy legyen szerződés a 
háziorvosi ellátásra. A szerződésben vállalt kötelezettséget az orvosnak kell teljesíteni. Ez már legyen 
az Ő dolga, hogy hogyan teljesíti. Az OEP-pel az önkormányzat köt szerződést. A működési engedélyt 
módosítást a Doktornő adataival meg kell kérnünk az Ántsz-től. Doktor Úr is közalkalmazott volt 
eddig, 2008. január 1-től vállalkozó. A Doktornő másodállásban, vállalkozásban kívánja ellátni a 
településen a háziorvosi teendőket.  
Dr. Pap Béla: Ha a Bt-vel kötünk szerződést, bárki elláthatja a munkát?  
Szűcs Lajos: Csak az végezheti, aki a mi működési engedélyünkben szerepel. Azért kértem, hogy 
hagyjuk meg ugyanígy helyettesítőként Dr. Kiss Imrét is.  
Fajka János: Meddig láthatjuk el helyettesítéssel a háziorvosi státuszt? Van-e erre határidő? 
Szűcs Lajos: Nincs. Van országos szervezete az Orvosi Kamarának, aki időnként megkeres bennünket, 
hogy megkérdezik, hogyan történik az ellátás? Ki van-e írva a pályázat? Betöltetlen az állás, de 
helyettesítéssel ellátásra kerül a háziorvosi ellátás. A helyettesítésnek egy hátránya van. Ha egy évre 
kötjük meg a szerződés, akkor 1 évre van biztosítva az ellátás. A határidő letelte után újra kell 
tárgyalnunk, és dönteni kell. 
 
A képviselőtestület 7 igen, 1 nem, 2 tartózkodó szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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120/2008. (XII.17.) Önkormányzati Határozat 
A háziorvosi ellátásról – 12 hónapra 
 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta a 
 betöltetlen háziorvosi álláshely  

2009. január 1. - 2009. december 31. közötti ellátásának kérdését. 
 

A betöltetlen álláshely helyettesítésével megbízza határozott időtartamra  
Dr. Borsodi-Nagy Erzsébet Ágnes (Budapest, 1975. 03. 06.) 
 vállalkozó háziorvost. 
 
Az ellátás díját 320.000,- Ft/hó, azaz Háromszázhúszezer Ft/hó összegben 
 határozza meg. 
A Képviselőtestület felhatalmazza Szűcs Lajos polgármestert a szerződés aláírásával.  

 
Az önkormányzat a háziorvosi működési engedély módosítását a Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat Jászberény Városi Intézetétől kérje meg. 
 

          Határidő: 2008. december 31. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

Turóczi Istvánné – jegyző 
Kókai Györgyi gazdálkodási tanácsos 

Dr. Borsodi-Nagy Erzsébet Ágnes – 2767 Tápiógyörgye, Táncsics u. 57. 
 
Szűcs Lajos: Lengyel Jaworze testvértelepülési kapcsolat kérdése. Az utóbbi 2 évben kialakult helyzet 
miatt, amilyen irányban a testvértelepülési kapcsolat elment, nem látom értelmét a további kapcsolat 
folytatásának. 2 évvel ezelőtt voltak ott is az önkormányzati választások. A Kulturális Bizottság 
elnöke, aki Jászboldogházán többször járt, aki fontosnak, kiemeltnek tartotta, hogy ezt a kapcsolatot 
megfelelően ápoljuk, Őt az önkormányzat vezetéséből háttérbe került. Nem válaszolt már 2 éve a 
leveleimre. Kaptam jelzéseket, hogy a leveleim nem jutnak azokhoz a személyekhez, akik tudnának 
érdemben válaszolni. 2004. áprilisában, amikor a lengyelek – 9 lengyel településről jöttek 
testvértelepülési kapcsolatot létesíteni magyar településekkel – már amikor Szolnokon leszálltak a 
buszról, Jaworze településről 2 delegáció érkezett, már akkor elkezdtek versengeni, hogy melyik 
településsel milyen kapcsolatot tudnak létesíteni? Kezdettől fogva ki is nyilvánították, hogy a 
Kulturális Bizottság elnöke, aki Jászboldogházára hozta a delegációját, mindig valamilyen ellenállásba 
ütközött a polgármesterrel, mindig valamiféle versengés volt köztük. A Jaworze Polgármestere, ha 
Magyarországra jött, akkor mindig Jászszentandrásra ment. Ide egyszer sem jött el. Zygmondot 
kiszorították, ezzel a testvértelepülési kapcsolat annyira leamortizálódott, hogy a településről csak a 
havonta megjelenő újságot küldik meg, és a karácsonyi üdvözlő lapot. Ezen kívül nincs egyéb 
kapcsolat. Sajnálom, hogy ebben Jászszentandrás is partnere volt Jaworzenak, hogy nem tudtuk 
háromasban megállapodni, mert kezdeményeztem 2006. őszén, hogy egyezzen meg a 3 település 
abban, hogy mikor ki, milyen rendezvényekre, hogyan látogat el egymáshoz, hogyan bonyolítsuk le a 
cserelátogatásokat, és kulturális fellépéseket. Sajnos ebben Jászszentandrás sem volt partner. Ők 
Jaworzeval önálló utat járnak. Náluk a Polgármester és delegációja sokkal szélesebb körben, sokkal 
komolyabb kapcsolatot alakítottak ki, a sport, a kultúra, stranddal kapcsolatos kirándulások sokkal 
szélesebb körben működnek. Ezek után nem látom értelmét, hogy ezt a kapcsolatot fenntartsuk. Ezért 
nem arra vagyok megsértődve, akivel a kapcsolatot tartottuk, hanem az ottani önkormányzatra, 
polgármesterre, mert azon versengtek, hogy melyik településsel tudnak jobb kapcsolatot kiépíteni, és a 
másikat leépíteni. Én ebben ilyen formában nem kívánok részt venni. A csereüdüléseken mindig meg 
voltunk elégedve egymás szolgáltatásaival. Meg szerettük volna hívni őket az Aratóünnepségünkre. 
Náluk az önkormányzat összetétele úgy átalakult, hogy Ők nem szeretnék a kapcsolatot fenntartani. 
Javaslom, hogy hozzunk határozatot, hogy ezt a testvértelepülési kapcsolatot már nem kívánjuk 
fenntartani, meg kívánjuk szüntetni.  
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Ezzel kapcsolatosan Dr. Szerencsés Istvánnal, mint tolmáccsal is beszélgettünk, mivel Ő is és a 
felesége is tolmács volt mindkét településen, illetve telefonbeszélgetéseket folytattuk rajta keresztül, és 
a véleményét kértem ki, hogy mi tévők legyünk. Az Ő álláspontja is az volt, hogy nem látja értelmét 
ilyen formában ezt a testvérkapcsolatot erőltetni. Nem szabad erőlködnünk. Semmilyen vita nem volt, 
csak 2 éve a levelünkre nem jött válasz. 2006. őszén írt levelekre nem válaszoltak. Jászszentandrás 
azóta már különböző egyezségeket kötött Jaworzeval. Különböző megállapodásokat kötöttek arra 
vonatkozólag, hogy egymással milyen kapcsolatot ápolnak. Ezt is rosszul fogadtam. Az elmúlt 
időszakban semmilyen választ nem kaptam a leveleimre. A kapcsolat szép volt. A Néptánccsoportunk 
háromszor vendégszerepelt a lengyel testvértelepülésen. Ezeknek a gyerekeknek talán egyébként soha 
nem lehetett volna ilyen szép élményben részük. A mostani helyzettől függetlenül örülök, hogy a 
kapcsolatot létrehoztuk, és egymáshoz látogattunk, de erőltetni tovább nem szeretném. Ha szükségét 
látjuk annak, hogy más településsel testvértelepülési kapcsolatot létrehozzunk, azt 
kezdeményezhetjük. Olyan települést keressünk, akinek egyedül mi vagyunk a testvértelepülése. A 
közösködésnek, versengésnek nem látom értelmét. 
Dr. Pap Béla: Sajnálom a négyes faluval történő megállapodás megszakítását. Jaworze, cseh és 
szlovák, és a mi településünk együttműködése ezzel megszűnik. Ebből nem lesz semmi.  
Szűcs Lajos: 2005-ben jött létre a megállapodásunk, hogy együttműködünk az Unió Visegrádi 
Turisztikai Programjaiban. Ez azt jelenti, hogy a 4 ország közösen pályázhat különböző turisztikai 
programok létrehozására. Mi is próbáltuk erőltetni. 2007-ben pályázatot akartunk beadni a Visegrádi 
Alapra. Pályázni akartunk tábor szervezésére, és mind a 3 országból hívni gyerekeket. Erre a 
felkérésünkre hónapokon keresztül nem voltak hajlandóak válaszolni Jaworzeból. 2 hónappal ezelőtt 
hírként hallom, hogy Jaworze Jászszentandrással együttműködve, bevonva a cseh és szlovák 
településeket, be van nyújtva a pályázat. Erre minket elfelejtettek felkérni. Ezért nem látom az értelmét 
ennek sem. Örülök, hogy Jászszentandrással jó a kapcsolatuk. Ha nekünk kell, rajtuk keresztül is 
kereshetünk más települést testvértelepülésnek. Én voltam, aki Jászladánynak segített 
testvérkapcsolatot keresni. 1 napot nálunk töltött egy 50 fős csoport, megvendégeltük őket. Lengyel 
településről jöttek. Jászladányra jöttek, és testvértelepülési kapcsolatot létesítettek. Nem sajnálom erre 
az időt, és energiát, kössünk megállapodást más településsel, de meg kell gondolnunk, hogy hogyan és 
miképpen. Sok tapasztalatot szereztünk az elmúlt években ezzel kapcsolatosan. 4 évvel ezelőtt nem 
voltunk tisztában azzal, hogy a lengyeleknek jóval több pénzük van az ilyen kapcsolatokra, 
kirándulásokra. Mi nem tudtunk soha annyit hozzátenni, mint Ők. Meg kell gondolni, hogy anyagilag 
mit tudunk finanszírozni. Nem tudok olyan javaslatot tenni, hogy évente több milliót költsünk a 
kapcsolat ápolására. 
Dr. Pap Béla: Ezek a testvértelepülési kapcsolatok úgy működnének jól, mint Sínfalvával, mentünk mi 
is családokhoz. Ők is jöttek családokhoz. A családok felvállalták az anyagiakat is. Úgy érzem, mintha 
nyűg volna a falunak. Megebédelünk, és utána mennek a szállásra. Ez náluk is így zajlott. A mi 
önkormányzatunk nem bírja finanszírozni anyagilag 1 hétig a kirándulásokat, megvendégeléseket.  
Szűcs Gergely: Itt a lengyelekkel nyelvi akadályok is voltak. 
Szűcs Lajos: Inkább legyen egy testvértelepülési kapcsolat. Fordítsunk arra több odafigyelést, mint 
kettő, és egyikkel sem tudunk elég időt, és anyagiakat fordítani. Sínfalvára tudomásom szerint a nyár 
folyamán is többen kilátogattak, és ott szálltak meg. Az utóbbi években megindult. Ez volna a jó. Ez 
volna a cél. De még mindig kevés. A lakosság részéről kevesen tehetik meg anyagilag. Az utolsó 
néptánc táborba nem kaptak meghívást a gyermekeink. Ott is belekeveredett a politika. Előtte 2 évben 
meghívták őket. Ott sem tökéletes minden.  
Menyhárt Ernő: Visegrádi 4 miatt gondoltam én is, hogy még egy levelet kellene küldeni nekik, és 
amennyiben arra nem válaszolnak, akkor felbontsuk fel.  
Szűcs Lajos: Már túl vagyunk ezen. Nagyon sokat gondolkodtam ezen. Nem látom már semmi 
értelmét. Még egyszer nem akarok kimenni.  
Gerhát Károly: Kétszer is voltam kint Jaworzeban a néptánccsoporttal együtt. Az volt a tapasztalatom, 
hogy az első időszakban még sínen voltak a dolgok. Az utóbbi kint tartózkodás alatt érződött, hogy 
Jászszentandásiak teljesen más utakon járnak. A pályázattal kapcsolatban megkérdezhettek volna 
bennünket is, hogy akarunk-e csatlakozni? Legalább ennyit. 
Szűcs Lajos: Sajnálom azokat a gyermekeket, akik plussz feladatot vállalnak, és nem tudjuk őket 
megjutalmazni, és kiutaztatni. Abból a pénzből, amit erre fordítottunk, adjuk oda részükre, hogy 
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kiránduljanak. Minden évben meg tudjuk ezt tenni, akár Lengyelországba, akár másfelé. Ezen lehet 
gondolkodni.  
 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

121/2008. (XII. 17.) Önkormányzati Határozat 
Jaworze testvértelepüléssel kapcsolatos megállapodás felbontására 
 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete az elmúlt másfél év eseményei 
következtében döntött úgy, hogy a továbbiakban nem kívánja fenntartani a lengyel Jaworze 
településsel a 2004. évben létrehozott testvértelepülési kapcsolatot, ezért kezdeményezi a 

megállapodás megszüntetését a két település között. 
 

Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

Turóczi Istvánné – jegyző 
Jaworze polgármestere 

 
Szaszkó Béla: Ami pénzt erre szántunk, az ne vesszen el, hanem menjen a gyerekek kirándulására. 
Szűcs Lajos: Elkülönítve erre semmilyen összeg nem volt. Az egész évi rendezvényekre volt egy 
keret, abból finanszíroztuk a testvértelepülésről idelátogatók ellátását, mivel a falunapi 
rendezvényeinken láttuk vendégül őket. 
Gerhát Károly: Lehet, hogy nem kellene a szálakat ennyire elvarrni. Megoldódik magától. 
Szűcs Lajos: Ha valaki szeretné ezt folytatni, nagyon szívesen átadom, ha valaki leszervezi, és a 
kapcsolattartást vállalja.                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
A közbeszerzési eljárás bonyolítási díja 1 %. A beruházási érték 1 %-ért vállalják a közbeszerzési 
eljárás lebonyolítását.  A közbeszerzési eljárás lebonyolítását Dr. Halászi György végezte el. Ő más 
feladatot is bonyolít az önkormányzatnak. A megállapodás nem tartalmazza a közbeszerzési eljárás 
lebonyolítását. Azt javaslom a Képviselőtestületnek, hogy legalább a pályázat értékesítéséből befolyt 
összeget szavazzuk meg részére. 3 pályázatot vásároltak meg. Ez 300.000,- Ft. Ezt javaslom a részére, 
mint közbeszerzési szaktanácsadói díjként kifizetni. A közbeszerzést az önkormányzat nem 
bonyolíthatja le, csak közbeszerzési szaktanácsadó végezhet ilyen munkát. Javaslom, hogy a 
közbeszerzés lebonyolításáért áfával együtt 300.000,- Ft-ot fizessük ki az ügyvéd úr részére számla 
ellenében. 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
122/2008. (XII. 17.) Önkormányzati Határozat 
Közbeszerzési eljárás lebonyolításáért történő díjazásól 
 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete a Strandfürdő fejlesztésére kiírt 
közbeszerzési eljárás lebonyolításáért Dr. Halászi György közbeszerzési szaktanácsadó részére bruttó 

300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint díj kifizetéséről döntött. 
A képviselőtestület felkéri az önkormányzat gazdálkodását, hogy a bruttó 300.000,- Ft összeget 

számla benyújtása ellenében  fizesse ki Dr. Halászi György részére. 
 

Határidő: 2008. december 31. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

Turóczi Istvánné – jegyző 
Kókai Györgyi – gazdálkodási tanácsos 

Dr. Halászi György – Közbeszerzési tanácsadó                                                                                           
kmft. 

(Szűcs Lajos)                (Turóczi Istvánné) 
polgármester                 jegyző 


