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Tisztelt Képviselő-testület!

A Fövárosi Agglomeráció Onkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) kiemelt szerepét
jelzi, hogy a tagok száma az elmúlt években folyamatosan nőtt, illetve az agglomeráció vasút-
és kerékpáros közlekedés fejlesztésének koncepciója, a buszközlekedés jövője, vagy éppen a
fővárossal való együttműködési lehetőségek megtalálása mind olyan kérdés, amelyek a nem
tag önkonnányzatok figyelmét is felkeltették.

Budaörs Város Onkormányzata Képviselő-testületének 69/2022. (V. 25.) sz. határozatában ügy
döntött, hogy 2022. december 31-i hatállyal ki szeretne lépni a Fövárosi Agglomeráció
Onkonnányzati Társulásból. Ehhez kérte minden tagönkormányzat hozzájárulását jelenleg
hatályos Társulási Megállapodás7 . 2 pontja alapján.

Pécel Város Onkormányzatának Képviselö-testülete 174/2022. (V. 26.) sz. határozatában úgy
döntött, hogy 2023. január 1. napjától csatlakozni szeretne a Társuláshoz, amelyhez szintén kéri
a tagönkormányzati hozzájámlásokat a jelenleg hatályos Társulási Megállapodás 7.2 pontja
alapján.

Ezen felül dönteni szükséges Biatorbágy Város csatlakozási szándékáról is, mely szintén kén a
tagönkormányzati hozzájárulásokat a jelenleg hatályos Társulási Megállapodás 7.2 pontja
alapján.

A Magyarország helyi önkomiányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv (továbbiakban: Mötv.)
89. § (2) bekezdése szerint a társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltéröen
nem rendelkezik, legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. A fenti
kiválási és csatlakozási szándék elfogadásáról valamennyi tagönkormányzat minösített
többségű döntése szükséges, amely maga után vonja értelemszemen a Társulási Megállapodás
ilyen irányú módosítását is.

A kilépés és csatlakozás Társulási Megállapodásban történő átvezetését követően a tagok száma
2023. január 01. napjától 18 önkormányzat.

A Társulási Megállapodás tagokat érintő módosításán tál szükséges az 1/4. pont második
mondatának módosítása azalábbiak szerint:

"A Társulás tagjainak nevét, székhelyél és képviselőjét, valamint az egyes települések 2019.
jamíár 1-i állandó lakosságszámát az I. sz. melléklet tartalmazza. Ezt követően a települések
állandó lakosságszáma (továbbiakban: lakosságszám) minden évben a Belügyminisztérium
által közölt előző éves adatohiak megfelelően kerül figyelembevételre."

A módosítás indoka, hogy a KSH egy ideje már nem közöl állandó lakosságszámot, ugyanakkor
ez az adat a Belügyminisztérium nyilvántartásából megállapítható, a tagdíj számítása pedig
fontos, hogy egyértelmű és évente J&issülö adatbázis alapján, történjen. hogy. A Társulási
Megállapodás módosítás Magyar Allamkincstárhoz történö benyújtásához Pilisborosjenő
Képviselő-testületének erre irányuló döntése hiányzik.

Kérem, hogy a fentiek alapján, az előterjesztést megtárgyalni, és a határozatijavaslatról dönteni
szíveskedjenek.
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HATÁROZATIJAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1) Budaörs Város Onkormányzatának a Fővárosi Agglomeráció Onkonnányzati
Társulásból történö kilépési szándékát tudomásul veszi 2022. december 31. napjától,

2) Pécel Város önkormányzatának a Fővárosi Agglomeráció Onkormányzati Társulásba
történö belépési és támogatja 2023. január 01. napjától,

3) Biatorbágy város önkormányzatának a Fővárosi Agglomeráció Onkonnányzati
Társulásba történő belépési szándékát t.idomásul veszi és támogatja 2022. október 01.
napjától,

4) hozzájárul a Társulási Megállapodásjelen határozat 1-3 pontja szerinti módosításához.

Határidő: azonnal

Felelős: Tömöri Balázs polgármester




