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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Fıvárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának 
módosítása a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele alapján vált 
szükségessé. A Társulás november 18-i ülésén az észrevételt megtárgyalta és az 
alábbi módosítások elfogadására kérte fel az önkormányzatokat: 
 
„ 7.2/A. A Társuláshoz való csatlakozás (új) 
A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselı-testületének a csatlakozási szándékát 
tartalmazó határozatát a társult képviselı-testületeknek meg kell küldeni. A társuláshoz való 
csatlakozás elfogadásához minden tag önkormányzat képviselı-testületének minısített 
többségő döntése szükséges. A csatlakozás az utolsó tag önkormányzat képviselı-testületének 
egyetértı döntése napjával hatályos.  
… 
 
10./ A Társulás döntést hozó szerve (módosítás) 
…  
A Társulási Tanács alakuló ülésén titkos szavazással tagjai sorából elnököt választ. Az elnök 
akadályoztatása esetére, valamint a munkája segítésére a Társulási Tanács tagjai 4 
elnökhelyettest választanak körzetek szerinti bontásban. Az elnök személyére a Társulási 
Tanács bármely tagja javaslatot tehet, az 1-1 elnökhelyettes személyére a 4 elnökhelyettest 
adó körzethez tartozó tagok tehetnek javaslatot. A Délnyugati Körzetbıl választott 
elnökhelyettes az általános elnökhelyettes, aki az elnököt távolléte esetén teljes jogkörrel 
helyettesíti.  
 
11.2.  (kiegészítés) 
…  
Az önkormányzatok által a fejlesztés, beruházás vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettség 
nem teljesítése esetén a társulás székhelye szerinti önkormányzat a fizetési határidıt követı 
15. naptól a fizetési kötelezettséget nem teljesítı önkormányzat által a pénzforgalmi 
szolgáltatójának adott felhatalmazás alapján beszedési megbízás benyújtására jogosult. 
… 
Ha a székhely önkormányzat nem tesz eleget a társulás felé vállalt fizetési kötelezettségének, 
úgy a Társulási Tanács új székhely önkormányzat kijelölésérıl dönthet. Ha a vállalt fizetési 
kötelezettség fejlesztési, beruházási célú, és annak székhely önkormányzat általi nem 
teljesítése esetén a társulási tanács új székhely önkormányzat kijelölésérıl dönt, az új 
székhely önkormányzatot egyúttal felhatalmazza arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat 
ellen a korábbi székhely önkormányzat által a pénzforgalmi szolgáltatójának adott 
felhatalmazás alapján beszedési megbízást nyújtson be. 
 
17./ A Társulás feladatai, célja (kiegészítés) 
… 
A tag önkormányzatok a Társulásra helyi önkormányzati feladat- és hatásköröket nem 
ruháznak át. 
A Társulás szakágazat kódja: 841317. Többcélú, fejlesztési projekt igazgatása” 
 
 
 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a határozati javaslatot fogadja el: 



 
Határozati javaslat: 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a csatolt 
előterjesztés alapján megtárgyalta és melléklet szerint elfogadja a Fıvárosi 
Agglomeráció Önkormányzati Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
megállapodását.  
 
A testület felhatalmazza a Polgármestert a módosított Társulási Megállapodás 
aláírására. 
 
Határid ő: értelemszerű 
Felelős:    polgármester 
 
 
 
 
Alsónémedi, 2012. február 15. 
     
 
        

Vincze József 
  polgármester  

 
 
Az előterjesztés törvényes: 
 
    Dr. Percze Tünde  
           jegyző 


