
KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
 POLGÁRMESTERE 

 
 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

          Telefon: (28)-507-132 

„Nyílt ülésen tárgyalandó” 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2020. május 27-i ülésére 
 

 
 
Tárgy: A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásba történő ki- és belépések 
elfogadása 
 
Érintett bizottság: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
    
 

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 

 
A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás 2020. február 13-ai FAÖT ülésen több 
önkormányzat is kinyilvánította szándékát, hogy be kíván lépni a Társulásba, illetve egy 
önkormányzat jelezte, hogy ki szeretne lépni a Társulásból. A Társulási Tanács a kiválási és 
belépési szándékokat támogatta.. A társulási ki- és belépésekről szóló tájékoztató 
dokumentumokat megküldték Kistarcsa Város Önkormányzata részére is. 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 479/2019. (XII. 19.) sz. 
határozatában úgy döntött, hogy 2020. március 31-i hatállyal ki szeretne lépni a Társulásból. 
Ehhez kérte minden tagönkormányzat hozzájárulását a jelenleg hatályos Társulási 
Megállapodás 7.2 pontja alapján. 
A 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.) 89. § (2) bekezdése alapján a társuláshoz való 
csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, legalább hat hónappal 
korábban, minősített többséggel kell dönteni. Ezen jogszabályhely alapján Budakeszi Város 
Önkormányzata kiválásának határnapját 2020. június 30-ban javasolja a Társulás elnöke 
meghatározni. 
 
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 23/2020. (I. 23.) sz. határozatában úgy 
döntött, hogy 2020. február 1. napjától csatlakozni szeretne a Társuláshoz. Az Mötv. fent 
hivatkozott 89. § (2) bekezdése alapján itt is szükséges betartani a hat hónapos időkorlátot, így 
Pomáz Város Önkormányzata csatlakozásának dátumaként a 2020. augusztus 1. napját 
határozták meg. 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 24/2020. (I. 28.) sz. határozatában, 
illetve Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2020. (I. 22.) számú 

 



határozatában úgy döntött, hogy 2020. augusztus 1. napjától csatlakozni szeretne a Társuláshoz, 
melyet a Társulás elnöke javasolja támogatni. 
 
A fenti kiválási és csatlakozási szándékok maguk után vonják értelemszerűen a Társulási 
Megállapodás ilyen irányú módosítását is, hiszen a Társulási Megállapodás kötelező tartalmi 
eleme a tagok felsorolása. A Társulási Megállapodás tagokat érintő módosításának 
elfogadásához valamennyi tagönkormányzat minősített többségű döntése szükséges. 
 
 

I. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján úgy dönt, hogy hozzájárul Budakeszi Város Önkormányzatának a 
Fővárosi Agglomerációs Társulásból történő, 2020. június 30-ai hatállyal megvalósuló 
kiválásához, valamint jóváhagyja és aláírja a fenti kiválást rögzítő, módosított Társulási 
Megállapodást. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István, polgármester 
 
 
„A határozat elfogadása minősített szótöbbséget igényel.” 
 
 

II. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján úgy dönt, hogy hozzájárul Pomáz Város Önkormányzatának, 
Vecsés Város Önkormányzatának és Szentendre Város Önkormányzatának a Fővárosi 
Agglomerációs Társuláshoz történő, 2020. augusztus 31-ei hatállyal megvalósuló 
csatlakozásához, valamint jóváhagyja és aláírja a fenti csatlakozásokat rögzítő, 
módosított Társulási Megállapodást. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István, polgármester 
 
 
„A határozat elfogadása minősített szótöbbséget igényel.” 
 
 
 
Kistarcsa, 2020. május 12. 
 
 
 Juhász István 
 polgármester 


