
 

Okiratszám: K/                   /2021. 

FŐVÁROSI AGGLOMERÁCIÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS  

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 

 

A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) társult önkormányzatai által 

2011. június 15. napjával létrehozott Társulás többször módosított Társulási Megállapodását a Társulás Társulási 

Tanácsának Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I.29.) számú Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva az alábbiak szerint módosítja: 

1. A Társulási Megállapodás II. fejezet (A Társulás célja és feladata) helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„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” 

 

Jelen Társulási Megállapodás módosítás a Társulásban résztvevő valamennyi települési önkormányzat 

polgármesterének aláírásával válik hatályossá.  

Kelt: Gyál, 2021.  

        Pápai Mihály 

            Társulási Tanács Elnöke 

Záradék: 

Jelen Társulási Megállapodás módosítást a Társulási Tanács Elnökének ……../2021.() sz. határozatával hagyta 

jóvá. 

A Társulási Megállapodás módosítást az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá és fogadták el előírásait 
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önmagukra nézve kötelező rendelkezésként: 

 Alsónémedi Nagyközség Képviselő-testülete a …/2021. () számú önkormányzati határozatával, 

 Budaörs Város Képviselő-testülete a …./2021. (.)számú önkormányzati határozatával, 

 Csömör Nagyközség Képviselő-testülete a …/2021. (.) számú önkormányzati határozatával, 

 Diósd Város Képviselő-testülete a …/2021. () számú önkormányzati határozatával, 

 Ecser Nagyközség Képviselő-testülete a …/2021. () számú önkormányzati határozatával, 

 Gyál Város Képviselő-testülete a …/2021. () számú önkormányzati határozatával, 

 Halásztelek Város Képviselő-testülete a …/2021. () számú önkormányzati határozatával, 

 Kistarcsa Város Képviselő-testülete a …/2021. () számú önkormányzati határozatával, 

 Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete a …/2021. () számú önkormányzati határozatával, 

 Pécel Város Képviselő-testülete a …/2021. () számú önkormányzati határozatával, 

 Pilisborosjenő Község Képviselő-testülete a …/2021. () számú önkormányzati határozatával, 

 Pomáz Város Képviselő-testülete a …/2021. () számú önkormányzati határozatával, 

 Remeteszőlős Község Képviselő-testülete a …/2021. () számú önkormányzati határozatával, 

 Szentendre Város Képviselő-testülete a /2021. () számú önkormányzati határozatával, 

 Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete a …/2021. () számú önkormányzati határozatával, 

 Tárnok Nagyközség Képviselő-testülete a …/2021. () számú önkormányzati határozatával, 

 Törökbálint Város Képviselő-testülete a …/2021. () számú önkormányzati határozatával, 

 Vecsés Város Képviselő-testülete a …/2021. () számú önkormányzati határozatával, 

A Társulási Megállapodás módosítást az érintett önkormányzatok polgármesterei aláírásukkal látják el. 

Kelt, 2021.  

 Alsónémedi Nagyközség Képviselő-testülete nevében: 

 Budaörs Város Képviselő-testülete nevében: 

 Csömör Nagyközség Képviselő-testülete nevében: 

 Diósd Város Képviselő-testülete nevében: 

 Ecser Nagyközség Képviselő-testülete nevében: 

 Gyál Város Képviselő-testülete nevében: 

 Halásztelek Város Képviselő-testülete nevében: 
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 Kistarcsa Város Képviselő-testülete nevében: 

 Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete nevében: 

 Pécel Város Képviselő-testülete nevében: 

 Pilisborosjenő Község Képviselő-testülete nevében: 

 Pomáz Város Képviselő-testülete nevében: 

 Remeteszőlős Község Képviselő-testülete nevében: 

 Szentendre Város Képviselő-testülete nevében: 

 Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete nevében: 

 Tárnok Nagyközség Képviselő-testülete nevében: 

 Törökbálint Város Képviselő-testülete nevében: 

 Vecsés Város Képviselő-testülete nevében: 


