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Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) meghatározza a helyi önkonnányzatok társulásainak általános
szabályait, a társulási megállapodás alapvetö előírásait, továbbá a társulás szervezetére és
működésére irányadó szabályokat. A Fővárosi Agglomeráció Önkonnányzati Társulás (a
továbbiakban: FAOT) Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) a Társulási Megállapodás
legutóbbi módosítását 15/2020. (VII.09.) és 16/2020. (VII.09.) sz. határozataival hagytajóvá,
amikor két település csatlakozását támogatta. Ezen módosításokat a tagönkormányzatok
képviselő-testületei már hiánytalanul jóváhagyták, a dokumentum aláíratása folyamatban van.

A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) 2020. év nyarán átfogó ellenőrzésbe kezdett
Gyál Város Onkonnányzatánál, mely érinti a FAOT-öt is. A kincstári ellenőrzés keretében
ellenőrzésre kerültek a FAÖT alapdokumentumai, így a Társulási Megállapodás is. A MÁK
2020. október 30. napján "Közbenső megállapítások és javaslatok táblázatának megküldése"
tárgyú dokumentumban hívta fel a Tanács Elnökének figyelmét a Társulási Megállapodással
kapcsolatosaii az alábbiakra:

"A Társulás törzskönyvi nyilvántartásában két olyan kormányzati funkció került feltüntetésre,
amelyet a Társulás nem használhat: 036020 / Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés,
kárpótlás, és 041210 / Munkaügy igazgatása." - A MÁKjavasolja ezen konnányzati fünkció
kódok törzskönyvi nyilvántartásból való törlését.

A törzskönyvi nyilvántartásban szereplö kormányzati fünkciók a Társulási Megállapodásban
rögzítetteken alapulnak, ezért ahhoz, hogy a törzskönyvi nyilvántartásból az említett
kormányzati fünkciókódokat törölni tadjuk, szükséges azok törlése a Társulási
Megállapodásból. A Társulási Megállapodás módosításának tervezete az elöterjesztés 1. sz.
mellékleteként olvasható.

A Társulási Megállapodás módosításához valamennyi tagönkormányzat, így Pilisborosjenő
Község Onkonnányzat Képviselő- testületének minösített többségű döntése szükséges.

A Társulási Megállapodás módosításával összhangban szükséges a FAOT Szervezeti és
Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) módosítása is. Az SZMSZ 1/A. § (2)
bekezdésében szereplö alaptevékenységei közül töröhú szükséges a már hivatkozott két
kormányzati fünkciókódot. Az előterjesztés 2. sz. mellékleteként kiküldött egységes
szerkezetű SZMSZ-ben pü-os betűveljeleztük a módosításokat.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet a Társulást jelen előterjesztés szerint érintő, és a
bemutatott szükséges módosítások elfogadására!

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Társulási Megállapodás módosítása
2. sz. melléklet: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása (egységes szerkezetben)

Pilisborosjenö, 2021. október 05.
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HATÁROZATIJAVASLATI

Pilisborosjenő Kozség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fővárosi
Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítását jelen
előterjesztés 1 sz. mellékletének megfelelő tartalommal támogatja.

Határidö: Társulás értesítésére 2021 . október 31.
Felelös: Tömöri Balázs polgármester

HATÁROZATIJAVASLATII

Pilisborosjenő Község Önkonnányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fővárosi
Agglomeráció Onkormányzati Társulás, Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását
jelen előterjesztés 2. számú melléklete szerint, az alábbi változással támogatja.

1. a Szervezeti és Működési Szabályzat 1/A. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:
(2) "A Társulás alaptevékerrységei kormányzati funkciók szerinti osztályozásban a következők:

011130 Onkormányzat és önkormányzati hivatalokjogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
044310 Epítésügy igazgatása
045120 Ut, autópálya építése
045140 Városi és elövárosi közúti személyszállítás
047410 Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
054020 Védett természeti terültetek és természeti értékek bemutatása, megörzése és fenntartása
061020 Lakóépület építése
074054 Komplex egészsé^ejlesztö, prevenciós programok
O 76061 Kömyezet-egészségügyifeladatok
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése ésfejlesztése
081061 Szabadidös park, fördo és strandszolgáltatás
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
098040 Nemzetközi oktatási együttműködés"

Határidö: Társulás értesítésére, 2021 október31.
Felelős: Tömöri Balázs polgármester




