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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. október 28-i ülésére 
 
Tárgy: Beszámoló a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi tevékenységéről 
 
Tisztelt Társulási Tanács! 
 
A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulást 15 települési önkormányzat önálló jogi 
személyiséggel rendelkező kistérségi társulásként hozta létre 2005. május 11-től 
határozatlan időre.  
A Társulási Megállapodás 17. pontja rendelkezik arról, hogy a társult tagok polgármesterei 
évente egy alkalommal beszámolnak a képviselő-testületeknek a társulás tevékenységéről. 
A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. 
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a beszámolót megtárgyalni, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2020. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Tittmann János elnök 
 
 
Dorog, 2021. október 21. 
 
 
 

Dr. Tittmann János sk. 
           elnök 
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Beszámoló a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi tevékenységéről 
    

Annavölgy, Bajna, Csolnok, Dág, Dorog, Epöl, Kesztölc, Leányvár, Máriahalom, Nagysáp, Piliscsév, 
Sárisáp, Tokod, Tokodaltáró, Úny települési önkormányzatok önálló jogi személyiséggel rendelkező 
kistérségi társulást hoztak létre 2005. május 11-től határozatlan időre.  
 
A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök 2020. évben: 
- orvosi ügyeleti szolgálat; 
- szociális feladatok; 
- hulladékgazdálkodási feladatok; 
az alábbiak szerint kerülnek ellátásra. 
 
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 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 intézménye útján látja el. 
A szociális étkeztetés feladatot Bajna Község Önkormányzata, a házi segítségnyújtás feladatot Dorog 
Város Önkormányzata részére nem látja el a társulás. 
 
2020. április 1-től a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási közfeladatot a társult önkormányzatok 
(Nagysáp kivételével) a Dorogi Szociális Szolgáltató Központ útján látják el, az önkormányzatok által 
megkötött feladat-ellátási szerződés alapján, változatlan szakmai és pénzügyi feltételek mellett. 
A feladatellátás finanszírozási forrásai: normatív állami támogatás, illetve társult települési 
önkormányzatok hozzájárulása.  
 
  
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.  
 
 
 



 
 
 
2020. évben a társulási tanács 5 alkalommal ülésezett.  
 
 
2020. január 30-i társulási tanácsi ülés 
 

− A Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv 
megszüntető okiratának jóváhagyása. 

 
2020. február 13-i társulási tanácsi ülés: 
 

− A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás elfogadta a 2020. évi költségvetéséről és a 
költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló határozatot. 

 
2020. február 27-i társulási tanácsi ülés: 
 

− Elfogadásra került a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetésének IV. 
negyedéves módosítása 

 
 
Veszélyhelyzetben meghozott elnöki határozatok: 
 

− 1/2020.(IV.23.) elnöki határozat – rendőrök jutalmazása 
− 2/2020.(VI.03.) elnöki határozat - A Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat 2019. évi szakmai beszámolójának elfogadása 
− 3/2020.(VI.03.) elnöki határozat - A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat 2019. évi 

szakmai beszámolójának elfogadása 
− 4/2020.(VI.03.) elnöki határozat - A Központi Háziorvosi Ügyelet 2019. évi szakmai 

beszámolójának elfogadása 
− 5/2020.(VI.03.) elnöki határozat - A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 

Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 
− 6/2020.(VI.03.) elnöki határozat - a 2019. évi belső ellenőrzéséről készült jelentés 
− 7/2020.(VI.03.) elnöki határozat - A Kommunál-Junk Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi 

beszámolójának elfogadása 
 
2020. július 9-i társulási tanácsi ülés 
 

− Döntés a családsegítő és gyermekjóléti feladatellátás önkormányzati hozzájárulásainak 
csökkenéséről 

− A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetésének zárszámadása 
− A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetésének I. féléves módosítása 

 
2020. október 29-i társulási tanácsi ülés 
 

− A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetésének III. negyedéves 
módosítása 

− Döntés a családsegítő és gyermekjóléti feladatellátás önkormányzati hozzájárulásainak 
csökkenéséről. 

 
 
Dorog, 2021. október 4. 

Dr. Tittmann János sk. 
           elnök 
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