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ELŐTERJESZTÉS 
 

 
Tárgy: A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 
A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (a továbbiakban FAÖT) 2021. február 15. 
napján készült előterjesztésében (1. számú melléklet) javaslatot tesz a Társulási Megállapodás 
és a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására a következőek miatt:   
 
2020. év nyarán a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) Gyál Város Önkormányzatát 
érintő ellenőrzése keretében a FAÖT alapdokumentumai is felülvizsgálatra kerültek. A MÁK 
az ellenőrző dokumentumban felhívta a FAÖT elnökének figyelmét a következőre: 
 
„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” Továbbá javasolta ezen funkciók törzskönyvi 
nyilvántartásból való törlését. 
 
A törzskönyvi nyilvántartásban szereplő funkciók a Társulási Megállapodásban leírtakon 
alapulnak, ezért indokolt azok törlése a Társulási Megállapodásból. A Társulási Megállapodás 
ez irányú módosításának tervezete az előterjesztés 2. számú mellékletében található. A 
módosítás elfogadásához a tagönkormányzatok minősített többségű döntése szükséges.  
 
A Társulási Megállapodás módosításával egyidejűleg indokolt a FAÖT Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása is, tekintettel arra, hogy annak 1/A. § (2) bekezdésében is törölni 
szükséges a két, fent megnevezett funkciókódot. A FAÖT Szervezeti és Működési 
szabályzatának módosítási tervezete az előterjesztés 3. mellékletében szerepel. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat teszem: 
 
 
 

I. számú 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 jóváhagyja a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának jelen előterjesztés 2. melléklete szerinti módosítását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István, polgármester 

 



 
II. számú 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 jóváhagyja a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás 
Szervezeti és Működési Szabályzatának jelen előterjesztés 3. melléklete szerinti 
módosítását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István, polgármester 
 
 
„A határozat elfogadása minősített szótöbbséget igényel.” 
 
 
 
 
 
Kistarcsa, 2021. március 5. 
 
 
 Juhász István 
 polgármester 


