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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. június 29-i rendes ülésére
Beszámoló a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi tevékenységéről
Tisztelt Képviselő-testület!
A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulással kötött Társulási Megállapodás 17. pontja
rendelkezik arról, hogy a társult tagok polgármesterei évente egy alkalommal
számolnak be a Társulás tevékenyégéről.
Tokod
Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a
2015.
évi
munkatervében döntött arról, hogy a polgármester a 2015. júniusi ülésén számoljon
be a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás elmúlt egy évben végzett tevékenységéről.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően
fogadja el a következő határozati javaslatot.

Határozati javaslat:
……/2015. (VI. 29.) önkormányzati határozat
Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester Dorogi
Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját – a
határozat mellékletét képező tartalommal – elfogadja.
Felelős: Tóth Tivadar polgármester
Határidő: azonnal
Tokod, 2015. június 23.
Tóth Tivadar
polgármester

…/2015. (VI. 29.) önkormányzati határozat melléklete

Beszámoló
A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás

2014. éves szakmai tevékenységéről

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2005. május 11-től működik, mely jogutódja a Dorog
Térségi Társulásnak.
A társulás tagjai: Annavölgy, Bajna, Csolnok, Dág, Dorog, Epöl, Kesztölc, Leányvár,
Máriahalom, Nagysáp, Piliscsév, Sárisáp, Tokod, Tokodaltáró, Úny.
A munkaszervezeti feladatokat Dorog Város Önkormányzati Hivatalának útján látja el.
A társulás elnöke: Dr. Tittmann János Dorog város polgármestere
A társulás elnökhelyettese: Kollár Károly Sársáp község polgármestere
A Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnöke: Balogh Miklós Nagysáp község polgármestere
Tagjai: Hanzelik Gábor Leányvár község polgármestere és Tácsik Attila Epöl község
polgármestere.
A munkaszervezet vezetője: Kecskésné Patos Szilvia Dorog Város jegyzője.
A társulás által felvállalt feladatok:
1./ egészségügyi
2./ szociális
3./ gyermekjóléti
4./ hulladékgazdálkodási feladatok.
A társult tagönkormányzatok a polgármesterei alkotják a Társulás legfőbb döntéshozó
szervét, a Társulási Tanácsot, mely gyakorolja a megállapodásban meghatározott feladat- és
hatásköröket.
A társulás fenntartásában működik a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat és a
Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat.
1./ Egészségügyi feladatok: Orvosi ügyeleti szolgálat:
A társulás a kistérség minden településén szakfeladatként ellátja az egészségügyi
alapellátáshoz csatlakozó központi ügyelet feladatait. Az ügyeleti szolgálat során biztosítja a
társult önkormányzatok lakossága számára a munkaidőn kívüli, munkanapokon 16 órától
másnap reggel 08 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon 08 órától másnap reggel 08 óráig
a sürgős orvosi ellátást. A 14 éven aluli gyermeklakosság részére hétvégeken szombat,
vasárnap és ünnepnap 08 órától 12 óráig biztosítja a sürgős gyermekorvosi ellátást.
A feladatellátást a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás a Komárom-Esztergom Megyei
Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés alapján finanszírozza.
A felnőtt háziorvosi ügyelet, valamint a gyermekorvosi ügyelet a Dorog, Kossuth Lajos u. 6.
szám alatt működik. A működést biztosító ingatlanok Dorog Város Önkormányzatának
tulajdonát képezik.
2./ Szociális feladatok:
A Társulás közösen biztosítja az alábbi szociális alapszolgáltatásokat:
- családsegítés,
- szociális étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- nappali ellátás

A Társulás által alapított közösen fenntartott Dorog és Térsége Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat a 2510 Dorog, Hantken Miksa u. 8. szám alatti intézmény útján
ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-a
szerinti családsegítés szociális alapszolgáltatási feladatait.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-a szerinti
szociális étkeztetés, a 63. §-a szerinti házi segítségnyújtás, valamint a 65/F. §-a szerinti
nappali ellátás szociális alapszolgáltatásokat a Társulás által alapított és közösen fenntartott
Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat a 2510 Dorog, Schmidt Villa kert 3. szám
alatti intézménye útján látja el.
A szociális étkeztetés feladatot Bajna Község Önkormányzata részére nem látja el a
társulás.
A házi segítségnyújtás feladatot Dorog Város Önkormányzata részére nem látja el a
társulás.
A házi segítségnyújtás feladatot Tokod Nagyközség Önkormányzata részére a társulás
2014. január 1-től nem látja el.
A házi segítségnyújtás feladatot Nagysáp község Önkormányzata részére a társulás 2014.
március 1-től nem látja el.
A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat által ellátott térségi szociális
alapszolgáltatások ellátásának módja, az igénybevételének módja, valamint a fizetendő
térítési díjak 2011. április 01-től Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által
elfogadott rendeletében kerülnek megállapításra.
A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok képviselőtestületeinek hozzájárulása szükséges.
3./ Gyermekjóléti feladatok:
A Társulás által alapított Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján
biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
39-40 §-ai szerinti gyermekjóléti feladatok ellátását.
4./ Hulladékgazdálkodás feladatok:
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény V. fejezetében foglalt települési
önkormányzatok kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokra vonatkozó, a
társulást alkotó 15 tagtelepülésre közös közbeszerzési eljárás került lefolytatása a társulást
alkotó 15 tagtelepülésen.
A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás a hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében
hulladékkezelési közszolgáltatást szervezett a települési szilárd hulladék rendszeres
gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére és ezen tevékenységek
ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.
Dorog Város, Annavölgy Község, Bajna Község, Csolnok Község, Dág Község, Epöl
Község, Kesztölc Község, Leányvár Község, Máriahalom Község, Nagysáp Község,
Piliscsév Község, Sárisáp Község, Tokod Nagyközség, Tokodaltáró Község, Úny Község
közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére 2014. január 1.
napjától kizárólagosan jogosult hulladékkezelő a VERTIKÁL-JUNK Konzorcium
(továbbiakban: közszolgáltató), melynek tagjai a VERTIKÁL Közszolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság és a KOMMUNÁL-JUNK Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság.
A hulladékgazdálkodási feladatok ellátásának módja 2014. március 01-től Dorog Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott rendeletében kerültek megállapításra.

A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok képviselőtestületeinek hozzájárulása szükséges.
A Társulási Tanács 2014. évben nyolc alkalommal ülésezett, melyeken a munkatervben
foglaltakon kívül az alábbi fontosabb döntések születtek:
Február hónapban elfogadásra került a központi orvosi ügyeleti szolgálat óradíj emelése,
mely a többletfinanszírozás terhére történt, így nem igényelt önkormányzati saját forrást. A
társulási tanács javaslatot tett a tagönkormányzatoknak a Társulás Megállapodás
hulladékgazdálkodási feladatok ellátásának módjával való kiegészítésére is.
Áprilisban elfogadásra került a társulás 2013. évi zárszámadása, valamint a 2013. évi belső
ellenőrzésről szóló beszámoló.
A társulás által fenntartott intézmények június hónapban beszámoltak a 2013. éves szakmai
tevékenységükről, valamint módosításra kerültek a szakmai programok is.
Szeptember hóban a társulás költségvetésének I. féléves teljesítésről módosítására került
sor.
Novemberben elfogadásra került a társulás 2014. éves költségvetésének III. negyedéves
módosítása, a társulás és intézményeinek 2015. éves belső ellenőrzési munkaterve,
valamint a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat tokodaltárói telephelye működési
engedélyének módosítása.

