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                          6. napirendi pont 

Előadó: Faragó Ferencné       

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2015. október 26-ai rendes ülésére 

a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodásának módosításáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 133/2015. (IX. 29.) önkormányzati 

határozatával döntött arról, hogy a házi segítségnyújtás kötelező személyes gondoskodást, a 

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás keretében működő Szociális Alapellátó Szolgálat útján 

kívánja ellátni, egyúttal felkérte a Társulás elnökét, hogy az alapító okirat módosításához 

szükséges intézkedést tegye meg. 

 

Fentiekre tekintettel szükséges a Társulási Megállapodást módosítani és így az egységes 

szerkezetű Társulási Megállapodást 2015. október 30. napjáig elfogadni. 

 

Módosítások: 

 

A Társulási Megállapodás 5.2.1 Szociális feladatok pontja alatt az alábbi szövegrész a 

megállapodásból kikerül: 

       

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. 

 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek elfogadni a következő 

határozati javaslatot. 

 

 

Határozati javaslat: 

…/2015. (X. 26.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja – a határozat mellékletét 

képező tartalommal – a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítását és annak egységes szerkezetét. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: DTKT értesítésére: 2015. október 30.  

 

 

Tokod, 2015. október 15.                                                          

 

          Tóth Tivadar 

                                                                                                              polgármester 

mailto:polgármester@tokod.hu


…/2015. (X. 26.) önkormányzati határozat melléklete 

 

DOROGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 

 

A társult tagok Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) k. pontja és Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.) 87. §-ban kapott 

felhatalmazás alapján, a Mötv 146. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 

2005.május 11. napjától működő önkormányzati társulás társulási megállapodását az 

alábbiak szerint módosítják, fogadják el. 

 

1. A megállapodás 3. pontjában felsorolt települési önkormányzatok önálló jogi 

személyiséggel rendelkező kistérségi társulást hoznak létre 2005. május 11-től 

határozatlan időre.  

 

2. A Társulás neve: Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás.  

    A Társulás székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 

 

3. A Társulás tagjai, azok székhelye, képviselője:  

Annavölgy Község 

Önkormányzata 
2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Bánhidi József 

Bajna Község Önkormányzata 2525 Bajna, Kossuth L. u. 1.   Pallagi Tibor 

Csolnok Község 

Önkormányzata 
2521 Csolnok, Rákóczi tér 1.  Kolonics Péterné 

Dág Község Önkormányzata 2522 Dág, Deák F. u. 28. Steiner Tamás 

Dorog Város Önkormányzata 2510 Dorog, Bécsi u. 71.  Dr. Tittmann János 

Epöl Község Önkormányzata 2526 Epöl, Kossuth L. u. 8. Tácsik Attila 

Kesztölc Község 

Önkormányzata 
2517 Kesztölc, Szabadság tér 11 Vöröskői István 

Leányvár Község 

Önkormányzata 
2518 Leányvár, Erzsébet u. 88. Hanzelik Gábor 

Máriahalom Község 

Önkormányzata 

2527 Máriahalom, Széchenyi Ferenc 

u. 31. 
Murczin Kálmán 

Nagysáp Község 

Önkormányzata 
2524 Nagysáp, Köztársaság tér 1. Balogh Miklós 

Piliscsév Község 

Önkormányzata 
2519 Piliscsév, Hősök tere 9.  

Kosztkáné Rokolya 

Bernadett 

Sárisáp Község Önkormányzata 2523 Sárisáp, Fő u. 123. Kollár Károly 

Tokod Nagyközség 

Önkormányzata 
2531 Tokod, Kossuth L. u. 53 Tóth Tivadar 

Tokodaltáró Község 

Önkormányzata 
2532 Tokodaltáró, József A. u. 31. Petrik József 

Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth L. u. 2.  Pósfai József 

 

4. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma: 2013. január 1-jei állapot. 

 

Annavölgy 939 

Bajna 2 019 

Csolnok 3 353 

Dág 946 



Dorog 12 416 

Epöl 658 

Kesztölc 2 701 

Leányvár 1 801 

Máriahalom 685 

Nagysáp 1 599 

Piliscsév 2 416 

Sárisáp 2 843 

Tokod 4 362 

Tokodaltáró 3 102 

Úny 730 

Összesen  40 570 

 

5.  A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök:  

 

5.1 orvosi ügyeleti szolgálat; 

5.2 szociális feladatok; 

5.3 gyermekjóléti feladatok; 

5.4 hulladékgazdálkodási feladatok; 

 

5.1.1 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. Az ügyeleti 

szolgálatban résztvevő vállalkozó háziorvosokkal a társulás elnöke köti meg a feladat 

ellátására vonatkozó szerződést.  

 

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.  

 

5.2.1 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 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 képviselő-

testületeinek hozzájárulása szükséges. 

 

 

5.3.1 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. 

 

 

5.4.1 Hulladékgazdálkodási 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 

lefolytatása a társulást alkotó 15 tagtelepülésen. 

 

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás a hulladékgazdálkodási célok elérése 

érdekében hulladékkezelési közszolgáltatást szervez 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 kerülnek 

megállapításra. 

A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok képviselő-

testületeinek hozzájárulása szükséges. 

 

 

5.5 Alapvető szakágazati besorolási szám: 841105 

Megnevezés: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

igazgatási tevékenysége 

 

5.6 Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 

011130    Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége. 

 



6. A társulás szolgáltatásainak igénybevételét az 5.1; 5.2; 5.3; 5.4 pont részletesen 

szabályozza. 

A társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás nincs. 

 

7. A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Tanács tagjai a társult 

önkormányzatok mindenkori polgármesterei, vagy a képviselő-testületek által 

meghatalmazott személy. 

  

8. A Társulási Tanács elnököt, alelnököt és Pénzügyi-Ellenőrző Bizottságot választ. 

 

9. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. A Társulási Tanács 

ülése határozatképes, ha ülésén a tagok 50 %-a + 1 fő jelen van. 

 

10. A Társulási Tanács döntése határozat. A Társulási Tanács döntéseit egyszerű 

többséggel, vagy minősített többséggel hozhatja meg. 

 

10.1 Minősített többséget igényel (8 fő) 

- elnök, alelnök, Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság megválasztása, 

- a társulás költségvetése, (8 Képviselő-testületi döntés megerősítésével), 

- az intézményvezető kinevezése, 

- a társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradt 

vagyon felosztása, 

- a társulásból való kizárás, 

- a társulás megszüntetésére vonatkozó javaslat. 

 

 

11. A társulás feladatai ellátására közösen alapított és fenntartott intézményei: 

- Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  

- Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat Az államháztartásról szóló 2011. vi 

CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 2 § (1) bekezdés ib) alpontja alapján a Társulási 

Tanács a Szolgálat alapító szerve. 

 

12. A társulás által ellátott feladatok finanszírozásával kapcsolatos az egyes 

képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának mértékét a Társulási Tanács által 

elfogadott költségvetési határozat tartalmazza, a társulás által ellátott feladatonkénti 

bontásban. 

A társulás működéséhez egyéb hozzájárulást a tagoknak nem kell fizetniük. 

 

A társulásban részt vevő tagönkormányzatok a hozzájárulásokat minden hónap 15. 

napjáig átutalják a 

Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat OTP Bank Nyrt. dorogi 

fiókjánál vezetett 11740023-15389242-00000000 számú számlaszámra, 

valamint a 

Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat OTP Bank Nyrt. dorogi fiókjánál 

vezetett 11740023-15389266-00000000 számú számlaszámra. 

 

13. A társulás tagjai hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben a feladatok ellátásához 

szükséges pénzügyi hozzájárulás fizetésével 30 napos késedelembe esnek, és a 

fizetési kötelezettségüket írásbeli felszólítás ellenére sem teljesítik, úgy a társulás a 

fennálló követelés kiegyenlítése érdekében azonnali beszedési megbízást nyújthat 

be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz. 

 

14. A tulajdonosi jogok és a kötelezettségek gyakorlásáról a Társulási Tanács, mint 

döntéshozó szerv dönt. 

 



15. A Társulás közös vagyonát képezi az általa szerzett ingó és ingatlan vagyon. Az 

ingó és ingatlan vagyont az éves költségvetési beszámoló tartalmazza, mely a 

megállapodás 1. sz. mellékletét képezi. A társulás vagyongazdálkodásáról a Társulási 

Tanács dönt. 

 

16. Intézmény közös alapítása esetén a leendő intézmény céljának, feladatának 

meghatározásával, a társulási célok módjának szabályai szerint kell eljárni. 

A társulásban vállalt feladatok ellátására szolgáló intézmény alapítására, vagy 

megszüntetésére vonatkozóan a Társulási Megállapodás szabályai szerint jár el a 

Társulási Tanács. 

 

17. Az elnök a gazdálkodásról és a Társulás működéséről évente két alkalommal 

beszámol a Tanácsnak. 

A társult tagok polgármesterei évente egy alkalommal beszámolnak a képviselő-

testületeknek a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, gazdálkodásáról. 

 

18. A társulás megszűnése, vagy megszüntetése esetén a kötelezettségek 

kiegyenlítése után megmaradó vagyonról a Társulási Tanács minősített többségű 

határozattal dönt. 

Az elszámolás alapja az elszámoláskor meglévő közös vagyonból az esedékes 

követelések kielégítése után megmaradó ingó, ingatlan és vagyon értékű jog.  

 

19. A társulási megállapodás módosítását négy tagönkormányzat támogatásával 

lehet kezdeményezni. A kezdeményezést a Tanács köteles megtárgyalni és arról 

véleményt kialakítani. 

 

20. Kiválás és kizárás esetén a társulás tagja által a többcélú kistérségi társulásba 

bevitt vagyonnal el kell számolni. Annak kiadására a társulás tagja csak akkor tarthat 

igényt, ha ez nem veszélyezteti a többcélú kistérségi társulás feladatának ellátását. 

Egyebekben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. 

törvény szabályai az irányadók. 

 

21. A Társulási Tanács működésének ellenőrzését a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság végzi. 

A Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság a Társulási Tanács és a Társulás általános ellenőrző 

szerve. 3 főből áll, tagjait a Társulási Tanács választja meg tagjai közül, titkos 

szavazással. 

A gazdálkodás jogszerűségét a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság ellenőrzi. Az ellenőrző 

bizottság jelentése mellett a Társulás elnöke évente a költségvetési beszámoló 

keretében beszámol a társulási tanács tagjainak a rendelkezésre álló pénzeszközök 

felhasználásáról. 

 

 

Dorog, 2015. október…..  

 

Kmf. 

 

 

 

 Dr. Tittmann János          Kecskésné Patos Szilvia 

elnök            jegyző 

 

 

 

 


