KITVONAT
Pomaz Varos Onkorményzatanak Képviseld-testiilete 2020. julius 16-i iilésének jegyzokonyveébol

Pomaz Varos Onkormanyzatanak
108/2020 (VII.16.) szimu Onkormanyzati hatarozata
a Févarosi Agglomeracié Onkormanyzati Tarsulasahoz val6é
csatlakozasr6l sz616 12/2020 (1.23.) Ok. hatarozat médositasarél
Pomaéz Varos Onkormanyzata a Magyarorszdg helyi énkormanyzatairél sz6l6 2011. évi
CLXXXIX. térvény (MGtv.) 89 §-a alapjan az alabbi hatdrozatot hozza:
1. Pomaz Varos Onkormanyzata ugy dént, hogy 2020. julius 1. napjaval csatlakozik a
Févarosi Agglomeracié Onkormanyzati Tarsulashoz.
2. Pomdz Vaéros Onkormanyzata elfogadja az hatarozat 1. sz. mellékletét képez6
Tarsulasi Megallapodast, valamint felhatalmazza a Polgarmestert annakaldirdsara.
3. Pomaz Varos Onkormanyzatavallalja a Tarsulasi Megallapodasban régzitett tagdij
(10 Ft/lakossagszam/év) megfizetését.
4, Pomaz Varos Onkormanyzata a Févarosi Agglomeracié Onkorményzati Tarsulds
Tarsuldsi Tanacs4ban Pomadz Varos Onkormanyzatat LeidingerIstvan Polgdrmester
képviseli, akaddlyoztatas esetén 6t e tisztségében Hardi Péter alpolgdrmester
helyettesiti.
Felelés: Leidinger Istvan Polgarmester,
Hatarid6: azonnal
Végrehajtasban kézremtikédik: Varosfejlesztési és Varostizemeltetési Csoport
Végrehajtasroljelentést tesz: Varosfejlesztési és Varostizemeltetési Csoport
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Fovarosi

Agglomeracié

Onkormanyzati
Tarsulas

Tarsulasi megallapodasa

MEGALLAPODAS
TELEPULESI ONKORMANYZATOK
TARSULASAROL
A fovarosi agglomeraciés térség
alabbiakban nevesitett, tarsult Onk
ormanyzatai a 2011. yonius
15. napjaval létrehozott Févaro
si Agglomeracié Onkorhdnyzat
i
Tar
suldst a jogfolytonossdg
biztositdsa mellett a Magyarors
zag helyi 6nkorményzatair61 8Zz0
16 2011. évi CLXXXTIX.
torvény rendelkezéseinek meg
feleléen Onkéntes és szabad
elh
atarozdsukbél a jogi
szemeélyiség tovabbi fenntartdsa
mellett jelen tarsuldsi megallapo
dassal atalakitjak.

L

ALTALANOS RENDELKEZESEK
L./ A Tarsulds neve: Fovarosj
Agglomeracié Onkormanyzati Tarsulas

2./ A Tarsulds réviditett neve: FAQT
3./ A Tarsulas székhelye: 2360
Gyal, Kérdsi ut 112-114,
4/ A Tarsulds tagjai: A Tarsulds
tagjainak nevét, székhelyét és
képviseléjét, valamint az
egyes teleptilések 2019. janudr
1-i lakossdgszémat az 1. sz. melléklet
tartalmazza. Ezt
kévetéen a teleptilések lakossdgszima
minden évben a KSH Altal k6zélt
adatoknak megfeleléen kerti! figyelembe
eléz6 éves
vételre,
5./A Tarsulds mikédési tertilete:
A tarsult énkormanyzatok kézigazgatdsi
teriilete.
6./ A Tarsulas iranyité szerve:
Févarosi Agglomeracié Onkorméanyzati
Tarsulas Tarsuldsi Tandcsa
7/ A Térsulds bélyegzéje: Fév
arosi Agglomeracié Onkormany
zati Tarsulas felirattal ellétott
kdrbélyegzé, kézépen Magyarors
zag cimerével.
8/ A Tarsulds képviselete: a
képviseletet a Tarsulds elndke,
akaddlyoztatasa esetén az,
altalénos helyettesftéssel megbiz
ott alelndke, mindkettéjtik akadal
yoztatdsa esetén msi
alelndke, mindharmojuk akadal
yoztatésa esetén a Tarsulasi
Tan
dcs Altal megbizott
tanacstag

latja el. A képviselet részletes sza
bdlyait a Térsul4s Szervezeti és Muk
édési

Szabdalyzata tartalmazza.

9./ A Tarsulds koltségvetési szer
vet, gazdalkod6 szervezetet, non
profit szervezetet vagy egyéb
mas szervezetet nem alapitott.
10./ A Tarsulgs idétartam
a

A Tarsulast a tagok hatarozatlan
idétartamra hozzak létre.

iL.

A TARSULAS CELJA ES FELADATA
8

A Tarsulds alapveté célja az érintett teleptilések k6z6sen valé fellépése — bizonyos tigyekben
Budapesttel egytitt — az agglomeracidstelepiilések érdekében.
A legfontosabb feladat a kézis érdekérvényesités, érdekvédelem, a kézés gondolkodas és a
tapasztalatcsere to6bbek kézétt a (kézésségi) kézlekedés, a kézbiztonsdg, a turisztika és a
katasztréfavédelemteriiletén,illetve a kulturdlis és sport kapcsolatok elmélyitése.
A tertiletfejlesztésrél és tertiletrendezésré| szd16 1996. évi XXI. térvény 10. §. (1) bekezdése
értelmében cél a tarsult telepiilések dsszehangolt fejlesztése, kézds_ teriiletfejlesztési
programok kialakitasa és a fejlesztések megvaldsitdsa, valamint a pdlydzatok figyelése,
palyazatok benyujtasa, forrasok megszerzésére.
A tagénkormanyzatok a Tarsuldsra helyi 6nkormanyzati feladat- és hatdskdréket nem

ruhaznak at.

A Tarsulas szakagazat kodja: 841317. Tébbcéht,fejlesztési projekt igazgatasa
Kormanyzati funkeidk
korm.funk
megnevezés

036020
041210
044310

045120

Jogi segitségnyujtas, aldozatsegités, karenyhités, karpdtlas
Munkatigy igazgatasa
Epitéstigy igazgatdsa

Ut, autdpalya, épitése

045140
047410
052020

Varosi és elévarosi kéztti személyszallitas
Ar- és belvizvédelemmel dsszefliggs tevékenységek
Szennyviz gytijtése, tisztitasa, elhelyezése

054020

Védett természeti tertiltetek és természeti értékek bemutatasa, megérzése és

fenntartasa

061020

Lak6éépiilet épitése

076061

KGrnyezet-egészségtigyi feladatok

081061

Szabadidéspark, fiirdé és strandszolgaltatas

074054

081030

082091
098040
011130

Komplex egészségfejleszté, prevencids programok
Sportlétesitmények, edzétaborok mikédtetése és fejlesztése

Kézmtivelédés- kézésségi és tarsadalmi részvétel fejlesztése
Nemzetk6zi oktatasi egytittmikodés
Onkormanyzat és Onkorményzati hivatalok jogalkoté és altalanos igazgatasi
tevékenysége

Til.
A TARSULAS TAGSAGI VISZONYAIL, SZERVEZETE, MUKODESE
A Tarsulas létrehozasa, a tarsulasi megdéllapodas médositasa, a Tarsulds megsziintetése
L/

A tarsulasi megallapodast az egyes 6nkormanyzatok polgdérmesterei irjak ala.

2.f
A Tarsulasban résztvevé képviselé-testiiletek mindegyikének mindsitett t6bbséggel
hozott dintése sztikséges:

-

-

amegallapodas jévahagydsahoz,

amegallapodas mdédositdésahoz,

a Tarsulas megsziintetéséhez.

3./
A Tarsulas tagjai a megdllapodis mddositasérél, a Térsulds megsztintetésér6l a
kezdeményezés megktildésété] szdmitott 60 napon beltil déntenek. A méddositast,
megsztintetést Tarsulas barmely tagja kezdeményezheti.
4,/

A Tarsulashoz csatlakozas

A Tarsulashoz barmely idépontban Ichet csatlakozni. A Tarsuldsban
résztvevé
tagénkormanyzatok mindésitett tébbséggel hozott képviselé-testiileti hatarozatban mondjak ki
a Tarsuldsban valé részvételtiket. A Tarsulashoz valé csatlakozdsr6l a csatlakozds tervezett

idépontjat legalabb 6 hdénappal megelézéen dénteni kell.
tagonkormanyzat déntésérél a Tarsulasi Tandcsotértesiti.

A

csatlakozni kivand
.

S./ A Tarsulasb6l val6é kivalas feltételei
A Tarsuldsi Megdllapodast felmondani naptari év utolsé napjaval lehet (kivalds), a kivaldsrél
mindsitett tébbségi szavazatarannyal dénthet az egyes tagok képviselé-testiilete. A kivalé tag
a déntését a kivalas idépontjat megelézé legalabb 6 hénappal kordbban k6teles meghozni és
azt a Tarsulasi Tanacesal kdzdélnikell.
6./

A Tarsulas tagjanak kizdrasa

A Tarsulasi Tanacs minésitett tébbséggel hozott hatarozataval a naptéri év utolsé napjaval
fontos okbdél kizarhatja a Tarsulasbél azt az énkormanyzatot, amely a megdllapoddsban
foglalt kételezettségének ismételt felhivasra hataridében nemtett eleget.
7.1

A Tarsulas megsztinik:
-

ha a Tarsulds tagjai mindésitett tébbségt déntéstikkel elhatarozték a Tarsulds
megsztintetését,
térvény erejénél fogva,

-

haa Tarsuldsban csak egy tag marad.

-

birésag jogerés déntése alapjan,

A megsztinéskor a Tarsulds tagjai kételesek egymassal a IV/5. pontban foglaltak szerint
elszamolni.
A Tarsulds szervei
A Tarsulas szervei a Tarsulasi Tanacs, a Tarsulas elnéke és két alelndke.
1./A Tarsulasi Tanacs
A Tarsulas déntéshoz6 szerve a Tarsulasi Tanacs.

A Tarsuldsi Tandcsot a tagénkormanyzatok altal a Tarsulasi Tandcsba delegalt személyek
alkotjak. A delegalt személy helyettesitésének rendjérél a tagénkormdnyzat képviseldtesttilete rendelkezik.
A Térsuldsi Tandcs alakulé iilését Gydl Vd4ros Onkormanyzat dltal a Tarsuldsi Tafldcsba
delegalt tag hivja dssze az altalanos énkormanyzati valasztésokat kovet6 90 naponbeliil.
A Tarsulasi Tanacsban a tagok egyenléen 1-1 szavazati joggal rendelkeznek, vagyis minden
tagonkormanyzat egyenl6é szavazattal vesz részt a déntések meghozatalaban.

Szavazni személyesen, vagy a Tarsulds tagja altal irasban helyettesitésre meghatalmazott

személy utjan lehet.

A Tarsulasi Tanacs tagjai képviselé-testiileteiknek évente beszdmolnak a Tarsulasi Tandcsban
végzett tevékenységiikrdl.
A Tarsuldsi Tandes déntését tilésen hatérozattal, kézfelemeléssel hozza.
2./ Eindk, alenékok

A Tarsulasi Tanacs alakuld iilésén titkos szavazdssal tagjai sordb6l elndk6t és két alelndkét
valaszt. Az alelnék6k kézitil az egyiket megvalasztasdval egyidejiileg meg kell bizni azzal,
hogyaz elnék akadalyoztatasa esetén Otteljes jogkérrel helyettesitse.
A Tarsulasi Tanacs elndke minden év majus 31. napjdig beszamol a Tarsulds tagjainak a
Tarsulas mtikédésérél. Az elndk részletes feladatét és hatdskérét egyebekben a Tarsulds
Szervezeti és Mtikédési Szabalyzata hatarozza meg.
A Tarsulas mik6dése
>

1./A Tarsuldsi Tanacs iilése

A Tarsulasi Tanacs tilését az elndk, tavollétében az dltalanos helyettesitéssel megbizott
alelndk, akadadlyoztatasuk esetén a masik alelndk hivja déssze és vezeti. Mindhérmdjuk
egyidejtt akadalyoztatasa esetén az tilést a korelndk vezeti.
Az tilést 6ssze kell hivni:

-

sztikség szerint, de legalabb évente 2 alkalommal,
a Tarsulas tagjai legalabb egynegyedének napirendet tartalmazé inditvanyara,
aPest Megyei Kormanyhivatal kezdeményezésére.

A Tarsulasi Tanacs tilésérél jegyzdkényvet kell késziteni, amelyre a képviselé-testiilet
lésérél készitett jegyzék6nyvre vonatkozé szabalyokat kell alkalmazni azzal, hogy a
jegyzékGnyvet a levezet6 elndk és a Tarsuldsi Tanacs altal felhatalmazott személyirja ala. A

jegyz6kényvet 15 napon beliil meg kell ktildeni a Pest Megyei Kormanyhivatalnak.
2./A Tarsulasi Tanacs hatarozatképessége

A Tarsulasi Tanacs akkor hatarozatképes, ha tilésén legalabb a szavazatok tébb mint a felével
rendelkez6 képviselé jelen van. A javaslat elfogaddsdhoz legalabb annyi képviselé ,,igen”
szavazata sztikséges, amely meghaladja a jelen lévé képvisel6k szavazatainak a felét, és az
altaluk képviselt teleptilések lakossagsz4manak egyharmadat(egyszert szotibbség).
oe
A Tarsulasi Tandcs mindésitett
tébbséggel hozott déntése sziikséges:

~
-

a Tarsulashoz térténdé csatlakozashoz valé hozzéj arulashoz,
a Tarsulds tagjanak kizérdsahoz,
a Tarsulds megsztintetésének véleményezéséhez,
a Tarsulasi Megallapodds médositdsdnak véleményezéschez,
az éves kéltségvetés és zarszamadas elfogad4sdhoz,
a Tarsulas Szervezeti és Mikédési Szabdlyzaténak elfogadasdhoz, médositdsdhoz.

A mindsitett tébbséghez legalabb annyi tag igen szavazata szlikséges, amely eléri a
tarsulasban részt vevé tagok szavazatanak tébb mint felét és az Altaluk képviselt telepiilések
lakossagszamanak afelét.
3./A Tarsulas mikédési szabalyai

A Tarsulas részletes mikédési szabdlyait a jelen megdllapodds és a hatdlyos jogszabalyok

rendelkezéseinek figyelembevételével a Tarsuldsi Tandcs Allapitja meg, Szervezeti és
Mukédési Szabalyzatban.
4./A Tarsulas mtikédésének ellenérzése

Az ellenérzési rend részét képezi:
1. a Tarsulasi Tandes elndkének éves beszamoldja
2. a zarszamadas elfogaddsa
,
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3. a Gyali
Polgarmesteri‘ Hivatalban,
mint a Térsulds
munkaszervezeti,. penztigyi-gazdasagi
feladatait ellat6 szervezetben foly6 munka ellendérzésére a Gydli Polgdrmesteri Hlivatalra
vonatkoz6 belsé szabalyzatok az iranyadék
4. a Tarsulasi Tandcs kiilén déntéssel eseti ellenérzések elrendelésére jogosult.
IV.
A Tarsulds jogallasa, vagyona, gazdalkodasa, az elsz4molas rendje
1./A Tarsulds jogallasa
A Tarsulas jogi személyiséggel rendelkezé, gazdélkoddsdban a kéltségvetési szervek
mUikédésére vonatkoz6 szabalyokat alkalmazé szerv, melynek munkaszervezeti és pénztigyigazdasagi feladatait a Gyali Polgdrmesteri Hivatallatja el.

A Tarsulas jogi személyiségére tekintettel
szaporulata a Tarsulastilleti meg.

sajét vagyonnal

rendelkezhet,

amelynek

2./A Tarsulds vagyona

A Tarsulas feladatainak ellatasdhoz, vagyondnak miikédtetéséhez a tagok tagdijat fizetnek. A

tagdij dsszege 10 Ft/lakossd4gszam/év.
A Tarsulas vagyona4ll:

*

akéltségvetési szamlajan nyilvantartott befizetésekbdl,

2

a kiil6nleltar szerinti vagyontargyakbol.

A Tarsulds vagyondnak atruhdzdsdra a nemzeti vagyohrol sz616 2011. évi
CXCVL térvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
A Tarsulast megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kotelezettsége
k, amelyek a
tulajdonost megilletik, illetve terhelik.

3./ A Tarsulas gazdalkedasa
A Tarsulas miikédésének, a Tarsulds fenntartésdnak kdltségeihez a tarsult
Onkormanyzatok a
mindenkor hatalyos jogszabalyok, ktiléndsen a kdltségvetésré] sz6l6 térvény
ben foglaltak
figyelembevételével, lakossdguk szaménak aranyaban jarulnak hozza.
A Tarsulas kdltségvetését a Tarsuldsi Tandcs a kéltségvetésrdl sz616 hataroz
atban allapitja

meg,

A tagok altal befizetett tagdij, valamint a tagok egyéb vagyoni hozzdjdruldsai
a Tarsulds
vagyonat képezik, amelybél az igazolt mtikédési kéltségek kifizetése utan
fennmaradd rész
palyazatok elékészitésére, palyazatok eljarasi dijainak befizetésére is fordithato.
A Tarsulas mikédtetésének tagdijat a tagénkormanyzatok egy dsszegbentelje
sitik a targyév
aprilis 15. napjaig, a Tarsulds kéltségvetési szamlajara térténd atutaldssal
vagy befizetéssel,
A Tarsulas létrehozds4nak évében a tagdij mértéke az éves kételezé befizeté
s fele, mely

Osszeget a Tarsulas tagjai 2011. augusztus 31. napjaig kételesek voltak teljesiteni.

Amennyiben a tagénkormaényzat barmely befizetési k6telezettségének fenti
hatarnapig nem
tesz eleget, ugy a Tarsulds 30 napos hataridé megjelélésével a fizetésr
e kételezett tagot
irasban felhivja az elmaradttagdij befizetésére.
Ha a sz¢khely énkormanyzat nemtesz eleget a tarsulds felé vallalt fizetési kdteleze
ttségének,
ligy a Térsuldsi Tandes tj székhely énkormanyzat kijel6lésér6] dénthet.
A gazdalkodasi feladatokat végzé szervezet az év végén elszamolast készit,
amelyet
megvitatdsra a Tarsulasi Tanacselé terjeszt, legkésébb a targyévet kéveté majus
31. napjaig.
A Tarsulasi Tandes a Tarsulds zarszamadasat hatdrozattal fogadja el. .
4./A Tarsuldsi vagyon felosztasa, kiaddsa

A Tarsulas megsztinése esetén vagyonat a Tarsulds tagjai kézott kell feloszta
ni.
Amennyiben a Tarsuldsba vagyontérgyat vitt be valamely tag, vagy vagyont
argy Tarsulds
tagja részére tértén6é kiaddsdban kell dénteni, ugy a vagyontargy kiadasdatlegfelj
ebb 5 évre el
lehet halasztani, ha annak természetben torténd kiaddsa veszélyeztetné a Tarsulds
feladatanak

ellatasat. Ebben az esetben a Tarsulds kivalt tagjat— a Tarsuldssal kététt szerzédés alapjan —

hasznalati dij illeti meg.

5./ Az elszAmolas rendje

A Tarsulas megsztinésekor a tagok kételesek elszamolni egymdssal igy, hogy a Tarsulds
vagyonabol a kévetelések és kételezettségek kifizetése utén fennmaradéd pénzdsszeg a
befizetett tagdij aranyabankertil felosztasra a tagok kozétt,

A Tarsulas tagjai a kivalaskor és kizaraskor is kételesek elszamolni. Kivalas és kizaras esetén
a Tarsulas kivalt/kizart tagja altal a Tarsulasba bevitt vagyonnal kell elszdmolni.
A Tarsulas megsztinése, vagy a Tarsulasbél térténd kivalds/kizaras esetén, amennyiben a

megszlinéssel vagy kivalassal/kizarassal 6sszefiiggésben, pdlydzat kapcsdn visszafizetési

kdtelezettség keletkezik, a kapott fejlesztések aranyabanteljesitik a Tarsulds tagjai a palyazati
felhivasnak megfelelé visszafizetést.

Vv.
Zarrendelkezések
1/ A jelen megdllapodasban nem szabalyozott kérdésekben a helyi 6nkorményzatok
tarsuldsair6l és egytittmikédésérél, valamint az énkormanyzatokrél $7616 jogszabdélyok
vonatkoz6 hatalyos rendelkezései az iranyaddak.
2./ A jelen megallapodas akkor lép hatalyba, amely napon az utolsé alapité tag is aldirta,

egyidejtileg hatalyat veszti a korabbi Tarsulasi Megallapodas és annak mddositdsa.

3./ A Tarsulas mtikédése soran felmeriil6 esetleges vités kérdéseket a felek kételesek egymas
kéz6tt targyalasos formdban rendezni. Ennek sikertelensége esetén a tagok birésaghoz
fordulhatnak.
4,/ A jelen megallapodast a Tarsulas tagjai, mint akaratukkal mindenben egyezot alairtak.
A megallapodast jévahagyé képviselé-testiileti hatarozatok jelen megallapodds mellékletét
képezik.

Gyal, 2020. .....06..

Papai Mihaly
a Tarsulasi Tanacs Elnéke

1. szamai melléklet

a Févarosi Agglomeracié Onkormanyzati Tarsulas tarsulasi megdllapoddsahoz
&

A Tarsulas tagjai és székhelyei, képviseldi, a telepiilések 2019. janudr 1-i lakossacszama
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Alsénémedi Nagykézség Onkormanyzata (székhely: 2351 Alsénémedi, Fé ut 58.,
lakossdgszam: 5.337 f6), képviselé: Dr. Tiiske Zoltan polgdrmester
Csémbér Nagykézség Onkormadnyzata (székhely: 2141 Csémér, Szabadsag u. 5.,
lakossagszam: 9.768 f6), képviselé: Fabri Istvan polgaérmester
Didsd Vaéros Onkormanyzata (székhely: 2049 Didsd, Szent Istvan tér 1.,
lakossagszam: 10.603 f6), képviselé: Spéth Géza polgarmester
Eeser Nagykézség Onkormanyzata (székhely: 2233 Ecser, Széchenyi u. 1,
lakossagszam: 4.038 £6), képviselé: Gal Zsolt polgaérmester
Gyal Varos Onkorményzata (székhely: 2360 Gyal, Kérdsi at 112-114., lakossagszam:
24.545 £6), képvisel6é: Papai Mihaly polgarmester
Haldsztelek Vaéros Onkormanyzata (székhely: 2314 Haldsztelek, Posta kéz 1.,
lakossdgszam: 11.183 f6), képviselé: Szab6 Tibor polgdrmester
Kistarcsa Varos Onkormanyzata (székhely: 2143 Kistaresa, Szabadsag u. 48.,
lakossagszam: 13.157 £6), képviselé: Solymosi Sandor polgarmester
Nagykovacsi Nagykézség Onkorményzata (székhely: 2094 Nagykovacsi, Kossuth L.
u. 61., lakossagszam: 8.407 f6), képviselé: Kiszelné Mohos Katalin polgarmester
Pécel V4ros Onkormanyzata (székhely: 2119 Pécel, Kossuth tér 1., lakossagszam:
16.564 16), képviselé: Horvath Tibor polgdrmester
Pilisborosjenéd Kézség Onkormanyzata (székhely: 2097 Pilisborosjené, Fé ut 16.,
lakossdgszam: 3.896 f6), képviselé: Téméri Balazs polgdrmester
Remetesz6lés Kézség Onkormanyzata (székhely: 2094 Remeteszdlés, Nagykovacsi u.
3., lakoss4gszam: 1.017 f6), képviselé: Szathméry Gergely polgdrmester
Szigetszentmiklés Varos Onkorményzata (székhely: 2310 Szigetszentmiklés, Kossuth

u. 2., lakossagszam: 39.439 {6), képviselé: Nagy Janos polgarmester

T6rdkbélint Varos Onkormanyzata (székhely: 2045 Torokbélint, Munkacsy M. u. 79.,
lakossdgszam: 14.297 f6), képviselé: Elek Sandor polgérmester
Poméz Vaéros Onkorményzata (székhely: 2013 Kossuth Lajos u. 23-25., lakossagszam:
18.805 {6), képviselé: Leidinger Istvan Polgarmester
Szentendre Varos Onkorményzata (székhely: 2000 Szentendre Varoshdz tér 3.
lakossagszam 28.040 f8), képviselé: Fiilép Zsolt Polgdrmester
Veesés Varos Onkormdnyzata (székhely: 2220 Vecsés Szent Istvan tér 1.
lakossagszam: 21.328 £6), képviselé: Szlahé Csaba Polgdrmester
A Tarsulas lakossagszama bsszesen: 230.486 f6

1. sz. melléklet

Fovarosi

Agglomeracio
Onkormanyzati
Tarsulas

Tarsulasi megallapodas
modositasa

1. A Févarosi Agglomeracié Onkormanyzati Tarsulds Tarsulasi megallapodasanak I./8.
pontja helyébe az alabbi rendelkezés lép:

»3./ A Tarsulas képviselete: a képviseletet a Tarsulds elndke, akadalyoztatasa esetén
az
altalanos helyettesitéssel megbizott alelndke, mindkettéjtik akaddlyoztatasa esetén masik
aleIndke, mindhdérmojuk akaddlyoztatasa esetén a Térsuldsi Tandcs Altal megbizot
t
tanaestag latja el. A képviselet részletes szabdlyait a Tarsulds Szervezeti és Mukddési
Szabalyzata tartalmazza.”
'
2. A Févarosi Agglomerdcié Onkormanyzati Tarsulas Tarsuldsi megallapodasanakLIT.
részében ,,A Tarsulas szervei” alcim alatti mondat az alabbiakra modosul:

»A Tarsulds szervei a Tarsuldsi Tanacs, a Tarsulds elndke és két alelndke.”

3. A Févarosi Agglomeracié Onkormanyzati Tarsulds Tarsulasi megallapoddsanak III.
részében ,,A Tarsulds szervei” alcim 2./ pontjanak cime és elsé két mondata az
alabbiakra valtozik:
»2/ Elndk, alehnokék

A Tarsulasi Tandcs alakuld iilésén titkos szavazassal tagjai sordbél elndkat és két alelndkot
valaszt. Az alelndkék kéztil az egyiket megvdlasztasaval egyidejtileg meg kell bizni azzal,
hogyaz elnékakadalyoztatasa esetén étteljes jogkdrrel helyettesitse.”
4, A Févarosi Agglomeracié Onkormanyzati Tarsulas Tarsulasi megallapodasanak III.
részében ,A Tarsulasi Tanacs iilése” aleimhez tartoz6é szévegrész a kivetkezékre
mddosul:

»A Tarsuldsi Tandcs tilését az elndk, tavollétében az Altalanos helyettesitéssel megbizott

alelndk, akaddlyoztatasuk esetén a méasik alelndk hivja dssze és vezeti. Mindharméjuk
egyidejti akadalyoztatasa esetén az tilést a korelndk vezeti.
Az tilést 6ssze kell hivni:

-

-

szlikség szerint, de legalabb évente 2 alkalommal,

a Tarsulds tagjai legalabb egynegyedének napirendettartalmaz6 inditvanyara,
aPest Megyei Kormanyhivatal kezdeményezésére.

A Tarsulasi Tanacs tiléséré1 jegyzékényvet kell késziteni, amelyre a képviselé-testtilet
iilésér6l készitett jegyzékényvre vonatkozd szabdlyokat kell alkalmazni azzal, hogy a

jegyzokényvet a levezet6 elndk és a Tarsuldsi Tandcsdltal felhatalmazott személy irja ala. A
jegyz6kényvet 15 naponbeltil meg kell kiildeni a Pest Megyei Kormanyhivatalnak.”

5. A jelen médosités akkor lép hatdlyba, amely napon az utolsé tag is aldirta. A
megallapodast jovahagyé képviselé-testiileti hatarozatok jelen megdllapodas mellékletét
képezik.
Gyal, 2020. janius 16.
Papai Mihaly

a Tarsulasi Tandcs Elnike

