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Beszámoló a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. 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 2017. évben: 
- orvosi ügyeleti szolgálat; 
- szociális feladatok; 
- gyermekjóléti 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 a 2510 Dorog, Schmidt Villa kert 3. szám alatti intézménye útján látja el. 
A szociális étkeztetés feladatot Bajna Község Önkormányzata, a házi segítségnyújtás feladatot Dorog 
Város Önkormányzata részére nem látja el a társulás. 

A társulás által alapított közösen fenntartott Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat a 2510 Dorog, Bécsi út 79-81. 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 a családsegítés feladatot Nagysáp Község Önkormányzata 
részére 2016. január 1-től nem látja el. 
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 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.  

7/2018.(V.29.) sz. előterjesztés
7. napirendi pont



 
2017. évben a társulási tanács 8 alkalommal ülésezett.  
 
2017. február 9-i társulási tanácsi ülés: 

− Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás elfogadta a 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés 
végrehajtásának szabályairól szóló határozatot, valamint a 2016. évi költségvetésről szóló 
3/2016. (02. 04.) számú határozat módosítását. 

− A Társulási Tanács döntött arról, hogy a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi 
Rendelő és az Esztergomi Vaszary Kolos Kórház összevonása ügyében ügyféli jogállás 
megállapítását kezdeményezi. 
 

2017. március 1-i társulási tanácsi ülés: 
-  A Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő és az Esztergomi Vaszary Kolos 

Kórház összevonása ügyében tartott megbeszélésre került sor. 
 
2017. március 10-i társulási tanácsi ülés: 

− Dorog és Esztergom városában a fekvő-járóbeteg intézményeket érintő átalakítási folyamatról 
szóló tájékoztatóra került sor. Az ülésen részt vett Dr. Völner Pál államtitkár, országgyűlési 
képviselő, Dr. Varga Gábor igazgató, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ részéről, Dr. 
Kanász Gábor főigazgató főorvos, Dr. Varga Győző főigazgató, a Dorogi Szent Borbála 
Szakkórház és Szakorvosi Rendelő gazdasági igazgatója, laborvezető főorvosa, a munkahelyi 
érdekvédelmi képviselő, a dorogi kistérségi felnőtt- és gyermek háziorvosai, valamint Dorog 
Város Képviselő-testülete  

 
2017. április 27-i társulási tanácsi ülés: 

− Napirend előtt a „Rendőrség Napja” alkalmából a Dorog Városi Rendőrkapitányság 2 fő 
dolgozójának jutalmazására került sor.  
Jutalmat kapott:   Major Péter c. r. főtörzsőrmester 
   Sortán Miklós c. r. főtörzszászlós 
 

− Elfogadásra került:    
o a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi zárszámadása 
o A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi belső ellenőrzési jelentése 
o Központi Orvosi Ügyelet 2016. évi szakmai beszámolója 
o A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat 2016. évi szakmai beszámolója 
o A Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi szakmai 

beszámolója 
o Kommunál-Junk Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolója 

 
 

2017. május 25-i társulási tanácsi ülés 

− Dr. Völner Pál parlamenti államtitkár, országgyűlési képviselő tájékoztatót tartott Dorog és 
Esztergom városában a fekvő-járóbeteg intézményeket érintő átalakítási folyamatról 
 

2017. június 29-i társulási tanácsi ülés: 

− Napirend előtt a „Tűzoltók Napja - Szent Flórián Nap” alkalmából a Komárom-Esztergom 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Esztergomi Kirendeltsége dolgozójának 
jutalmazására került sor.  

 Jutalmazott: Petró Éva tű. alezredes, polgári védelmi felügyelő 
 
- Elfogadásra került  A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetésének I. 

féléves módosítása 
- A Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítását fogadta el a Társulási 

Tanács, miszerint „A 2016. április 1-től teljesített szolgáltatásért a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjat a koordináló szerv szedi be. A közszolgáltatási díjról a koordináló szerv 
az ügyfelek részére negyedéves számlázási gyakorisággal, 15 napos fizetési határidővel állít 
ki számlát. 

- Egyebek pontban megtárgyalásra került az üveghulladék gyűjtőedények elhelyezése a 
településeken, illetve a tokodaltárói Miksici hulladéklerakó rekultivációját követő monitoring 
vizsgálatok elvégeztetésének ügye. 
 
 
 
 



2017. október 9-i társulási tanácsi ülés: 
 

− Megtárgyalásra került a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
Társulási Tanácsa által elfogadott, a regionális integrált közszolgáltatás megteremtéséről 
szóló koncepció végrehajtása. A társulás döntött, hogy mint felelős Önkormányzati társulás 
jogalap és közös megegyezés hiányában, nem tudja és nem is akarja a koncepcióban 
javasoltak szerint a hatályos és határozott időtartamú közszolgáltatási szerződését 
egyoldalúan felmondani a Vertikál-Kommunal Junk Konzorciummal. 

 
2017. október 26-i társulási tanácsi ülés: 

− Elfogadásra került a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetésének III. 
negyedéves módosítása. 

− Módosításra került a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat szakmai programja. 
− Elfogadásra került a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás és intézményeinek 2018. évi belső 

ellenőrzési munkaterve. 
 
 
 
 
 
 
Dorog, 2018. május 16. 
 
 

Dr. Tittmann János sk. 
           elnök 
 
 


