
Pilisborosjenő Község Önkormányzata

szám: .,2021.

ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

2021. október20-ai. ülésére

Tárgy: Javaslat Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulásból kilépés támogatására és a
Társulási Megállapodás módosítására

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

Készítette: Oláh Tibor

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

X normatív
hatósági
egyéb

többség szükséges.

Az előterjesztés a honlapon közzétehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az elöterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

a Megfelelö rész X-szel kitöltendö.



Tisztelt Képviselő-testület!

A Fővárosi Agglomerációs Önkonnányzati Társulás szerepének megerősödését jelzi, hogy a
tagok száma az elmúlt években folyamatosan növekedett elérve ezzel a 18
tagönkonnányzatot.

Sajnálatos módon Pécel Város Onkormányzatának Polgánnestere a katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdésében foglalt feladat és hatáskörében eljárva - az 59/2021. (III.25. ) sz.
határozatában úgy döntött, hogy 2021. december 31-i hatállyal ki szeretne lépni a Társulásból.
(1. sz. melléklet) Ehhez kérte minden tagönkormányzat hozzájárulását a jelenleg hatályos
Társulási Megállapodás 7.2 pontja alapján. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 89. § (2) bekezdése szerint a társuláshoz való
csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, legalább hat hónappal
korábban, minősített többséggel kell dönteni. Ezen jogszabályhely figyelembevételével Pécel
Város Onkormányzata kiválásának hatámapját - döntésében foglaltakkal egyezően - 2021.
december 31-benjavaslom meghatározni.

A kiválási és csatlakozási szándék elfogadásáról valamennyi tagönkormányzat minősített
többségű döntése szükséges, amely maga után vonja értelemszemen a Társulási Megállapodás
ilyen irányú módosítását is.
A Társulási Megállapodás módosítása az előterjesztés 2. sz. mellékleteként olvasható.

Kérem a Tisztelt Képviselö-testületet hozza meg döntését.

Pilisborosjenö, 2021. október 05
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HATÁROZATIJAVASLAT

Pilisborosjenö Község Önkormányzatának Képviselő-testíilete úgy dönt,
a) Pécel Város Önkormányzatának a Társulásból történö kiválási szándékát tudomásul

veszi,

b) hozzájáml a Társulási Megállapodás módosításához a 2. sz. melléklet szerinti
tartalommal a kiválás átvezetése érdekében.

Határidő: Társulás értesítésére 2021 . október 31.

Felelös: Tömöri Balázs polgármester




