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Beszámoló a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. 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 2015. évben:
- orvosi ügyeleti szolgálat;
- szociális feladatok;
- gyermekjóléti feladatok;
- hulladékgazdálkodási feladatok;
az alábbiak szerint kerülnek ellátásra.
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 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.
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 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.
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.
2015. évben a társulási tanács 9 alkalommal ülésezett.
Január 29-i társulási tanácsi ülés:
A társulási tanács úgy döntött, hogy a központi háziorvosi ügyelet feladatkörének kiegészítését a
dorogi kistérség településein a tömeg, illetve közösségi rendezvények készenléti ügyeleti feladatainak
ellátására, 2015. február 1-től visszavonja.
Tájékoztatta a Vaszary Kolos Kórház főigazgató főorvosát arról, hogy az önkormányzatoknak nincs
hatáskörük arra vonatkozóan, hogy a házi gyermekorvosokat kórházi ügyeleti ellátásra kötelezzék. A
dorogi kistérség területén a gyermekorvosi ügyeleti ellátás a háziorvosi ügyelet keretében történik.
Február 12-i társulási tanácsi ülés:
A társulási tanács elfogadta a társulás 2015. évre szóló költségvetését.
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Február 26-i társulási tanácsi ülés:
A társulási tanács elfogadta a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi költségvetésről szóló
2/2014. (02.06.) számú határozat módosítását.
Március 26-i társulási tanácsi ülés:
Tájékoztató a Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezet létrehozásáról és működéséről.
Április 29-i társulási tanácsi ülés:
A „Rendőrség Napja” alkalmából a Dorog Városi Rendőrkapitányság 2 fő dolgozójának jutalmazása.
- Mali Gábor r. törzsőrmester
- Bokros Péter r. törzsőrmester
A „Tűzoltó Nap” alkalmából 1 fő tűzoltó jutalmazása.
-Stolczenberger Tibor tűzoltó alezredes
Tájékoztató a 2014-2020 közötti időszakra készült Komárom-Esztergom Megyei Terület- és
Településfejlesztési Operatív Programról.
A társulási tanács elfogadta a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat, a Dorog és Térsége
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Központi Orvosi Ügyelet 2014. évi szakmai
beszámolóját.
Elfogadásra került a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi belső ellenőrzési jelentése és a
társulás 2014. évi zárszámadása.
Június 25-i társulási tanácsi ülés:
A társulási tanács elfogadta a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. éves költségvetésének I.
féléves módosítását.
Október 29-i társulási tanácsi ülés:
Elfogadásra került a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi költségvetésének III. negyedéves
módosítása, a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat alapító okiratának, valamint szakmai
programjának módosítása
Javaslat Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól szóló 9/2014. (IV.25.) önkormányzati
rendelet módosítására.
November 26-i társulási tanácsi ülés:
A Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat további működésének felülvizsgálata, az
intézmény jövőbeni működtetése, átszervezése.
Javaslat a Társulási Megállapodás módosítására.
December 10-i társulási tanácsi ülés:
A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás társulási tanácsa felkérte a tagtelepülések Képviselő-testületeit,
hogy a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2012. (III.9.) önkormányzati rendelet
melléklet szerinti módosításához hozzájárulni szíveskedjenek.
Elfogadásra került a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás és intézményeinek 2016. évi belső
ellenőrzési munkaterve.
Tájékoztató a Dorog-és Térsége Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat átszervezésével
kapcsolatban történt intézkedésekről, valamint egyszeri társulási hozzájárulás meghatározása.

