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MEGÁLLAPODÁS
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁRÓL
A fővárosi agglomerációs térség alábbiakban nevesített, társult önkormányzatai a 2011. június
15. napjával létrehozott Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulást a jogfolytonosság
biztosítása mellett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény rendelkezéseinek megfelelően önkéntes és szabad elhatározásukból a jogi
személyiség további fenntartása mellett jelen társulási megállapodással átalakítják.
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1./ A Társulás neve: Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás
2./ A Társulás rövidített neve: FAÖT
3./ A Társulás székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.
4./ A Társulás tagjai: A Társulás tagjainak nevét, székhelyét és képviselőjét, valamint az
egyes települések 2019. január 1-i lakosságszámát az 1. sz. melléklet tartalmazza. Ezt
követően a települések lakosságszáma minden évben a KSH által közölt előző éves
adatoknak megfelelően kerül figyelembe vételre.
5./ A Társulás működési területe:
A társult önkormányzatok közigazgatási területe.
6./ A Társulás irányító szerve:
Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
7./ A Társulás bélyegzője: Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás felirattal ellátott
körbélyegző, középen Magyarország címerével.
8./ A Társulás képviselete: a képviseletet a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén alelnöke,
mindkettőjük akadályoztatása esetén a Társulási Tanács által megbízott tanácstag látja el.
A képviselet részletes szabályait a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata
tartalmazza.
9./ A Társulás költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet vagy egyéb
más szervezetet nem alapított.
10./ A Társulás időtartama
A Társulást a tagok határozatlan időtartamra hozzák létre.

II.
A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA
A Társulás alapvető célja az érintett települések közösen való fellépése – bizonyos ügyekben
Budapesttel együtt – az agglomerációs települések érdekében.
A legfontosabb feladat a közös érdekérvényesítés, érdekvédelem, a közös gondolkodás és a
tapasztalatcsere többek között a (közösségi) közlekedés, a közbiztonság, a turisztika és a
katasztrófavédelem területén, illetve a kulturális és sport kapcsolatok elmélyítése.
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10. §. (1) bekezdése
értelmében cél a társult települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési
programok kialakítása és a fejlesztések megvalósítása, valamint a pályázatok figyelése,
pályázatok benyújtása, források megszerzésére.
A tagönkormányzatok a Társulásra helyi önkormányzati feladat- és hatásköröket nem
ruháznak át.
A Társulás szakágazat kódja: 841317. Többcélú, fejlesztési projekt igazgatása
Kormányzati funkciók
korm.funk megnevezés
036020
Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás
041210
Munkaügy igazgatása
044310
Építésügy igazgatása
045120
Út, autópálya, építése
045140
Városi és elővárosi közúti személyszállítás
047410
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
052020
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
054020
Védett természeti terültetek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és
fenntartása
061020
Lakóépület építése
074054
Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
076061
Környezet-egészségügyi feladatok
081030
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
081061
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
082091
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
098040
Nemzetközi oktatási együttműködés
011130
Önkormányzat és Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
III.
A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE
A Társulás létrehozása, a társulási megállapodás módosítása, a Társulás megszüntetése
1./

A társulási megállapodást az egyes önkormányzatok polgármesterei írják alá.

2./
A Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel
hozott döntése szükséges:

-

a megállapodás jóváhagyásához,
a megállapodás módosításához,
a Társulás megszüntetéséhez.

3./
A Társulás tagjai a megállapodás módosításáról, a Társulás megszüntetéséről a
kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek. A módosítást,
megszüntetést Társulás bármely tagja kezdeményezheti.
4./

A Társuláshoz csatlakozás

A Társuláshoz bármely időpontban lehet csatlakozni. A Társulásban résztvevő
tagönkormányzatok minősített többséggel hozott képviselő-testületi határozatban mondják ki
a Társulásban való részvételüket. A Társuláshoz való csatlakozásról a csatlakozás tervezett
időpontját legalább 6 hónappal megelőzően dönteni kell. A csatlakozni kívánó
tagönkormányzat döntéséről a Társulási Tanácsot értesíti.
5./ A Társulásból való kiválás feltételei
A Társulási Megállapodást felmondani naptári év utolsó napjával lehet (kiválás), a kiválásról
minősített többségű szavazataránnyal dönthet az egyes tagok képviselő-testülete. A kiváló tag
a döntését a kiválás időpontját megelőző legalább 6 hónappal korábban köteles meghozni és
azt a Társulási Tanáccsal közölni kell.
6./

A Társulás tagjának kizárása

A Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával
fontos okból kizárhatja a Társulásból azt az önkormányzatot, amely a megállapodásban
foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget.
7./

A Társulás megszűnik:
-

ha a Társulás tagjai minősített többségű döntésükkel elhatározták a Társulás
megszüntetését,
törvény erejénél fogva,
bíróság jogerős döntése alapján,
ha a Társulásban csak egy tag marad.

A megszűnéskor a Társulás tagjai kötelesek egymással a IV/5. pontban foglaltak szerint
elszámolni.
A Társulás szervei
A Társulás szervei a Társulási Tanács, a Társulás elnöke és alelnöke.
1./ A Társulási Tanács
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.

A Társulási Tanácsot a tagönkormányzatok által a Társulási Tanácsba delegált személyek
alkotják. A delegált személy helyettesítésének rendjéről a tagönkormányzat képviselőtestülete rendelkezik.
A Társulási Tanács alakuló ülését Gyál Város Önkormányzat által a Társulási Tanácsba
delegált tag hívja össze az általános önkormányzati választásokat követő 90 napon belül.
A Társulási Tanácsban a tagok egyenlően 1-1 szavazati joggal rendelkeznek, vagyis minden
tagönkormányzat egyenlő szavazattal vesz részt a döntések meghozatalában.
Szavazni személyesen, vagy a Társulás tagja által írásban helyettesítésre meghatalmazott
személy útján lehet.
A Társulási Tanács tagjai képviselő-testületeiknek évente beszámolnak a Társulási Tanácsban
végzett tevékenységükről.
A Társulási Tanács döntését ülésen határozattal, kézfelemeléssel hozza.
2./ Elnök, alelnök
A Társulási Tanács alakuló ülésén titkos szavazással tagjai sorából elnököt, alelnököt választ.
Az alelnök az elnök akadályoztatása esetén őt teljes jogkörrel helyettesíti.
A Társulási Tanács elnöke minden év május 31. napjáig beszámol a Társulás tagjainak a
Társulás működéséről. Az elnök részletes feladatát és hatáskörét egyebekben a Társulás
Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.
A Társulás működése
1./ A Társulási Tanács ülése
A Társulási Tanács ülését az elnök, távollétében az alelnök hívja össze és vezeti.
Mindkettejük egyidejű akadályoztatása esetén az ülést a korelnök vezeti.
Az ülést össze kell hívni:
-

szükség szerint, de legalább évente 2 alkalommal,
a Társulás tagjai legalább egynegyedének napirendet tartalmazó indítványára,
a Pest Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére.

A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyre a képviselő-testület
üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a
jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A
jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a Pest Megyei Kormányhivatalnak.
2. / A Társulási Tanács határozatképessége
A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok több mint a felével
rendelkező képviselő jelen van. A javaslat elfogadásához legalább annyi képviselő „igen”

szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő képviselők szavazatainak a felét, és az
általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát (egyszerű szótöbbség).
A Társulási Tanács minősített többséggel hozott döntése szükséges:
-

a Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz,
a Társulás tagjának kizárásához,
a Társulás megszüntetésének véleményezéséhez,
a Társulási Megállapodás módosításának véleményezéséhez,
az éves költségvetés és zárszámadás elfogadásához,
a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásához, módosításához.

A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a
társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések
lakosságszámának a felét.
3./ A Társulás működési szabályai
A Társulás részletes működési szabályait a jelen megállapodás és a hatályos jogszabályok
rendelkezéseinek figyelembevételével a Társulási Tanács állapítja meg, Szervezeti és
Működési Szabályzatban.
4./ A Társulás működésének ellenőrzése
Az ellenőrzési rend részét képezi:
1. a Társulási Tanács elnökének éves beszámolója
2. a zárszámadás elfogadása
3. a Gyáli Polgármesteri Hivatalban, mint a Társulás munkaszervezeti, pénzügyi-gazdasági
feladatait ellátó szervezetben folyó munka ellenőrzésére a Gyáli Polgármesteri Hivatalra
vonatkozó belső szabályzatok az irányadók
4. a Társulási Tanács külön döntéssel eseti ellenőrzések elrendelésére jogosult.
IV.
A Társulás jogállása, vagyona, gazdálkodása, az elszámolás rendje
1./ A Társulás jogállása
A Társulás jogi személyiséggel rendelkező, gazdálkodásában a költségvetési szervek
működésére vonatkozó szabályokat alkalmazó szerv, melynek munkaszervezeti és pénzügyigazdasági feladatait a Gyáli Polgármesteri Hivatal látja el.
A Társulás jogi személyiségére tekintettel saját vagyonnal rendelkezhet, amelynek
szaporulata a Társulást illeti meg.
2./ A Társulás vagyona
A Társulás feladatainak ellátásához, vagyonának működtetéséhez a tagok tagdíjat fizetnek. A
tagdíj összege 10 Ft/lakosságszám/év.
A Társulás vagyona áll:

▪

a költségvetési számláján nyilvántartott befizetésekből,

▪

a külön leltár szerinti vagyontárgyakból.

A Társulás vagyonának átruházására a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
A Társulást megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a
tulajdonost megilletik, illetve terhelik.
3./ A Társulás gazdálkodása
A Társulás működésének, a Társulás fenntartásának költségeihez a társult Önkormányzatok a
mindenkor hatályos jogszabályok, különösen a költségvetésről szóló törvényben foglaltak
figyelembevételével, lakosságuk számának arányában járulnak hozzá.
A Társulás költségvetését a Társulási Tanács a költségvetésről szóló határozatban állapítja
meg.
A tagok által befizetett tagdíj, valamint a tagok egyéb vagyoni hozzájárulásai a Társulás
vagyonát képezik, amelyből az igazolt működési költségek kifizetése után fennmaradó rész
pályázatok előkészítésére, pályázatok eljárási díjainak befizetésére is fordítható.
A Társulás működtetésének tagdíját a tagönkormányzatok egy összegben teljesítik a tárgyév
április 15. napjáig, a Társulás költségvetési számlájára történő átutalással vagy befizetéssel.
A Társulás létrehozásának évében a tagdíj mértéke az éves kötelező befizetés fele, mely
összeget a Társulás tagjai 2011. augusztus 31. napjáig kötelesek voltak teljesíteni.
Amennyiben a tagönkormányzat bármely befizetési kötelezettségének fenti határnapig nem
tesz eleget, úgy a Társulás 30 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett tagot
írásban felhívja az elmaradt tagdíj befizetésére.
Ha a székhely önkormányzat nem tesz eleget a társulás felé vállalt fizetési kötelezettségének,
úgy a Társulási Tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről dönthet.
A gazdálkodási feladatokat végző szervezet az év végén elszámolást készít, amelyet
megvitatásra a Társulási Tanács elé terjeszt, legkésőbb a tárgyévet követő május 31. napjáig.
A Társulási Tanács a Társulás zárszámadását határozattal fogadja el.
4./ A Társulási vagyon felosztása, kiadása
A Társulás megszűnése esetén vagyonát a Társulás tagjai között kell felosztani.
Amennyiben a Társulásba vagyontárgyat vitt be valamely tag, vagy vagyontárgy Társulás
tagja részére történő kiadásában kell dönteni, úgy a vagyontárgy kiadását legfeljebb 5 évre el
lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a Társulás feladatának
ellátását. Ebben az esetben a Társulás kivált tagját – a Társulással kötött szerződés alapján –
használati díj illeti meg.

5./ Az elszámolás rendje
A Társulás megszűnésekor a tagok kötelesek elszámolni egymással úgy, hogy a Társulás
vagyonából a követelések és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó pénzösszeg a
befizetett tagdíj arányában kerül felosztásra a tagok között.
A Társulás tagjai a kiváláskor és kizáráskor is kötelesek elszámolni. Kiválás és kizárás esetén
a Társulás kivált/kizárt tagja által a Társulásba bevitt vagyonnal kell elszámolni.
A Társulás megszűnése, vagy a Társulásból történő kiválás/kizárás esetén, amennyiben a
megszűnéssel vagy kiválással/kizárással összefüggésben, pályázat kapcsán visszafizetési
kötelezettség keletkezik, a kapott fejlesztések arányában teljesítik a Társulás tagjai a pályázati
felhívásnak megfelelő visszafizetést.
V.
Záró rendelkezések
1./ A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről, valamint az önkormányzatokról szóló jogszabályok
vonatkozó hatályos rendelkezései az irányadóak.
2./ A jelen megállapodás akkor lép hatályba, amely napon az utolsó alapító tag is aláírta,
egyidejűleg hatályát veszti a korábbi Társulási Megállapodás és annak módosítása.
3./ A Társulás működése során felmerülő esetleges vitás kérdéseket a felek kötelesek egymás
között tárgyalásos formában rendezni. Ennek sikertelensége esetén a tagok bírósághoz
fordulhatnak.
4./ A jelen megállapodást a Társulás tagjai, mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírták.
A megállapodást jóváhagyó képviselő-testületi határozatok jelen megállapodás mellékletét
képezik.
Gyál, 2020. ………………………………………..
Pápai Mihály
a Társulási Tanács
Elnöke

1. számú melléklet
a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás társulási megállapodásához
A Társulás tagjai és székhelyei, képviselői, a települések 2019. január 1-i lakosságszáma
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata (székhely: 2351 Alsónémedi, Fő út 58.,
lakosságszám: 5.337 fő), képviselő:
Budakeszi Város Önkormányzata (székhely: 2092 Budakeszi, Fő u. 179.,
lakosságszám: 15.022 fő), képviselő:
Csömör Nagyközség Önkormányzata (székhely: 2141 Csömör, Szabadság u. 5.,
lakosságszám: 9.768 fő), képviselő:
Diósd Város Önkormányzata (székhely: 2049 Diósd, Szent István tér 1.,
lakosságszám: 10.603 fő), képviselő:
Ecser Nagyközség Önkormányzata (székhely: 2233 Ecser, Széchenyi u. 1.,
lakosságszám: 4.038 fő), képviselő:
Gyál Város Önkormányzata (székhely: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114., lakosságszám:
24.607 fő), képviselő:
Halásztelek Város Önkormányzata (székhely: 2314 Halásztelek, Posta köz 1.,
lakosságszám: 11.183 fő), képviselő:
Kistarcsa Város Önkormányzata (székhely: 2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48.,
lakosságszám: 13.157 fő), képviselő:
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata (székhely: 2094 Nagykovácsi, Kossuth L.
u. 61., lakosságszám: 8.407 fő), képviselő:
Pécel Város Önkormányzata (székhely: 2119 Pécel, Kossuth tér 1., lakosságszám:
16.564 fő), képviselő:
Pilisborosjenő Község Önkormányzata (székhely: 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.,
lakosságszám: 3.896 fő), képviselő:
Remeteszőlős Község Önkormányzata (székhely: 2094 Remeteszőlős, Nagykovácsi u.
3., lakosságszám: 1.017 fő), képviselő:
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth
u. 2., lakosságszám: 39.439 fő), képviselő:
Törökbálint Város Önkormányzata (székhely: 2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 79.,
lakosságszám: 14.297 fő), képviselő:
A Társulás lakosságszáma összesen: 177.335 fő

Záradék:
Jelen Társulási Megállapodást a Társulási Tanács ………………….. sz. határozatával hagyta
jóvá. A Társulási Megállapodást az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá és fogadták el
előírásait önmagukra nézve kötelező rendelkezésként:
•

Alsónémedi Nagyközség Képviselő-testülete a ……………….. számú önkormányzati
határozatával,

•

Budakeszi Város Képviselő-testülete a ……………….. számú önkormányzati
határozatával,

•

Csömör Nagyközség Képviselő-testülete a ……………….. számú önkormányzati
határozatával,

•

Diósd Város
határozatával,

•

Ecser Nagyközség Képviselő-testülete a ……………….. számú önkormányzati
határozatával,

•

Gyál Város
határozatával,

•

Halásztelek Város Képviselő-testülete a ……………….. számú önkormányzati
határozatával,

•

Kistarcsa Város Képviselő-testülete a ……………….. számú önkormányzati
határozatával,

•

Nagykovácsi Nagyközség
önkormányzati határozatával,

•

Pécel Város
határozatával,

•

Pilisborosjenő Község Képviselő-testülete a ……………….. számú önkormányzati
határozatával,

•

Remeteszőlős Község Képviselő-testülete a ……………….. számú önkormányzati
határozatával,

•

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete a ……………….. számú önkormányzati
határozatával,

•

Törökbálint Város Képviselő-testülete a ……………….. számú önkormányzati
határozatával.

Képviselő-testülete

Képviselő-testülete

a

a

………………..

………………..

Képviselő-testülete

Képviselő-testülete

a

a

………………..

számú

számú

önkormányzati

önkormányzati

………………..
számú

számú

önkormányzati

A Társulási Megállapodást az érintett önkormányzatok polgármesterei aláírásukkal látják
el 2020. ………………… napján.

