
napirendi pont**
Bizalmas: □

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)
ELŐLAP

Előterjesztés címe: Beszámoló a Dunakeszi Kistérség Társulása 2021. évi tevékenységéről

Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.

Ülés fajtája*: nyílt

Előterjesztő neve: Balogh Csaba polgármester

Az előterjesztést készítette:
Dióssi Csaba társulási tanács elnöke

Személyi érintettség esetén a zárt 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:
Az előterjesztés beadásának 
dátuma**: 2022. 02. 17.

Sürgősség indoka:

Átadás formája: Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf- 
formátumban kötelező.

Tárgyalja:
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság □
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság E
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság □
Képviselő-testület E

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: E IGEN: □
Az előző döntés eredménye (határozatszám): 
Előzmény mellékletként csatolva: □

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: E IGEN: □
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: □
Pénzügyi osztályvezető ellen jegyzése:............................. ................

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: E IGEN: □
Véleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény:
Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
Több alternatív határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: □ NINCS: E

A határozat végrehajtásáért 
felelős személy megnevezése:
A végrehajtási határidő 
megjelölése (reális időpont):
A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal 
meghívandók:

■ J

Jegyzői ellenjegyzés:

Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés:...........................................................................

jegyző
Képviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas:

jegyző
* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki



Dunakeszi Kistérség
Társulásának Elnökétől n .

Napirend............ tárgya
Dunakeszi Kistérség Társulása 

Társulási Tanácsának 
2022. február 10-i ülésén

„Sajtó tájékoztatható!”

Tárgy: Beszámoló a Társulás 2021. évi tevékenységéről

Tisztelt Társulási Tanács!

Dunakeszi Kistérség Társulása 2021, évi tevékenységére is még rányomta bélyegét a 
pandémia. így 2021-ban személyes tanácsi ülést 3 alkalommal tudtunk tartani. A többi 
döntést a 40/2020.(111.11.) és a 478/2020. (XI.3) számú kormányrendeletek alapján a 
Társulási Tanács hatáskörében a Társulási Tanács Elnöke hozta, minden esetben a gödi 
polgármester egyetértésével.
Pénzügyi Bizottsági ülést 1 alkalommal tudtunk csak tartani, melyen 4 döntés született.

A meghozott 26 tanácsi döntés között szerepel a Társulás 2020. évi költségvetésének 3. 
számú módosítása, zárszámadás, a 2021. évi költségvetésének elfogadása, döntés a 2021. évi 
szúnyoggyérítés kivitelezéséről, napközis tábor támogatásáról, a Magyar Államkincstár által 
kért szabályzatok elfogadása. Az Emergency Service Kft. 2020. évről készített 
beszámolójának elfogadása, a Társulás integrált kockázatkezelési rendszerének 
koordinálására szervezeti felelős került kijelölésre.
A központi orvosi ügyelet ellátására kötött szerződés meghosszabbítása, a társulás élő 
szerződéseinek felülvizsgálata, a Magyar Vöröskereszt Pest megyei Szervezetének 2022. évi 
támogatása, a Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentésének tudomásulvétele, a 2022. évi 
munkaterv elfogadása.

A tavalyi évben a kistérség költségvetéséből a szúnyoggyérítési munkálatokat nem kellett 
fedezni, 4 loldi kémiai és 3 légi kémiai gyérítést az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság végezte.

Az Emergency Servicénél személyi változás történt, az új kapcsolattartó a novemberi tanácsi 
ülésen mutatkozott be a tanács tagjainak. A központi orvosi ügyeleti feladat ellátásával 
kapcsolatban még nincs pontos információ, hogy milyen jogszabályi változásra kerül majd 
sor. Ahol kísérleti jelleggel már elindult az újfajta ellátás, ott az Országos Mentőszolgálat 
sürgősségi szemlélet szerint igyekszik ellátni a feladatot. Konkrét szabályozás még nincs.

A munkaszervezet és a jegyzői kollégium igyekezett a lehető legjobb tudása szerint a 
feladatokat végre hajtani, minden esetben szem előtt tartva a költséghatékonyságot és a 
települések érdekeit.



Mind ezek alapján kérem, T. Társulási Tanácsot, hogy a társulás 2021. évi tevékenységről 
szóló beszámolóját elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
Dunakeszi Kistérség Társulásának Társulási Tanácsa elfogadja a Társulás és 
Munkaszervezetének 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. Felkéri a települések 
polgármestereit, hogy a soron következő saját képviselő-testületi ülésükre szíveskedjenek a 
beszámolót előterjeszteni.

Határidő: azonnal
Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Dióssi Csaba
Társulási Tanács Elnöke

Előterjesztést készítette:
Lévai Tímea

Látta:
Dr. Molnár György 
jegyző


