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Egyházasfalu Község Önkormányzata 

1-8/2015.06.25. 

 

    JEGYZŐKÖNYV 

 

Amely készült Egyházasfalu Község Önkormányzati Képviselő- testületének 

2015. június 25-én 17.00 órai kezdettel az 

önkormányzat hivatalos helyiségében megtartott  képviselő-testületi üléséről. 

 

Jelen vannak:  Sándor József polgármester,                                                                                                                                                                                                                                
                           Répceiné Gazdag Emőke alpolgármester,  Lakatos     

                           Bálint, Major Izabella, Pálfi Patrik József    települési képviselők,  

         

Tanácskozási joggal vesz részt a képviselőtestületi ülésen:  

Dr. Dénes Lajos jegyző,  Kerekesné Füzi Zsuzsanna aljegyző,  Biró Erzsébet igazgatási 

főelőadó 

Sándor József polgármester üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy a települési 

képviselők és a polgármester megjelent a képviselő-testület ülésén, így az ülés határozatképes. 

 

 A képviselő-testület ülését megnyitotta. Napirendül a következőket javasolta: 

 

Napirendi  javaslat: 
 

 1.Napirendi pont: Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási 

megállapodásának módosítása. 

Írásbeli előterjesztés, előadó: Sándor József polgármester 
 

A napirenddel kapcsolatban további kérdés észrevétel nem hangzott el. 

 

Ezt követően a képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

 

39/2015(VI.25) önkormányzati határozat 

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. június 25-én megtartott 

képviselő testületi ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.)Napirendi pont: Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási 

megállapodásának módosítása. 

Írásbeli előterjesztés, előadó: Sándor József polgármester 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sándor József polgármester  

 

1.)Napirendi pont: Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási 

megállapodásának módosítása. 

Írásbeli előterjesztés, előadó: Sándor József polgármester 
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Sándor József polgármester: Fertőrákos és Fertőendréd kérte felvételét a Sopron és Térsége 

Önkormányzati Társulásba, ezért volt szükség a Társulási megállapodás módosítására. 

  

Emiatt szükséges a képviselő-testület döntése, mivel a társulási megállapodás módosítását az 

önkormányzatnak el kell fogadnia. 

 

Ezt követően Sándor József polgármester részletesen ismertette a módosított társulási 

megállapodást. 

 

Ezt követően Egyházasfalu Község Önkormányzati Képviselő testülete 5 igen szavazattal 

ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

40/2015 (VI.25.) önkormányzati határozat 

Egyházasfalu Község Önkormányzati képviselő testülete megtárgyalta a Sopron és Térsége 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását. 

A képviselő testület a társulási megállapodás módosítását és a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt társulási megállapodást, az előterjesztésben foglalt tartalommal, minősített 

többségű döntéssel jóváhagyja.  

 

A képviselő testület megbízza a polgármestert, hogy a társulási megállapodás módosításának 

jóváhagyásáról a társulás elnökét határozat kivonat megküldése útján tájékoztassa. 

 

Határidő : 2015 június 30 

Felelős: Sándor József polgármester 

 

Sándor József polgármester: a képviselő-testületi ülés nyilvános napirendi pontjait 

megtárgyalta a képviselő-testület, megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  

 

 

 

K.M.F                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sándor József                                                          Dr. Dénes Lajos 

  polgármester                                                                  jegyző 

 

 


