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ELŐLAP

Előterjesztés címe: A Dunakeszi Kistérség Társulásának 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolója

Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.

Ülés fajtája*: nyílt
1,-*)------------

Előterjesztő neve: Szilágyi László alpolgármester —

Az előterjesztést készítette:
Lévai Tímea kistérségi referens

Személyi érintettség esetén a zár 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:
Az előterjesztés beadásának 
dátuma**: 2023. február 14.

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 ellenjegyzése: ............... .............. ................

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: polgármester

A végrehajtási határidő 
megjelölése (reális időpont): izonnal

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal 
meghívandók:

Z

Jegyzői ellenjegyzés;

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

jegyző
Fképviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: ----- --

/ jegyződ
* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki



Göd Város Önkormányzata 
2131 Göd, Pesti út 81.
E-mail: varoshaza@god.hu

ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének, valamint 

Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 
soron következő ülésére

Tárgy: A Dunakeszi Kistérség Társulásának 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

Dunakeszi Kistérség Társulásának társulási megállapodásában foglaltak szerint a mellékletben 
szereplő beszámoló előterjesztésével tájékoztatni kívánjuk a T. Képviselő-testületet a Társulás 2022. évi 
munkájáról.

Az előző évhez hasonlóan a munkaszervezet a munkáját korábbi színvonalának megőrzésével 
biztosította, az esetlegesen felmerülő problémákat a lehető legrövidebb időn belül, a gazdaságosságot 
és hatékonyságot szem előtt tartva oldotta meg.

A kistérség szakmai munkájára vonatkozó részletek az előterjesztés mellékletét képező beszámolóban 
olvashatóak.

Mindezeket figyelembe véve kérem a T. Bizottságot és T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 
megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat;

.../2023. (...) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

elfogadja a Dunakeszi Kistérség Társulásának 2022. évi munkájáról szóló melléklet szerinti 
beszámolóját.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Melléklet a .../2023. (...) Ök. határozathoz:

Göd, 2023. február 14.

Szilágyi László
alpolgármester

2131 Göd, Pesti út 81. El 2131 Göd, Pf. 28. ® 27/530-064 Fax: 27/345-279 
E-mail: varoshaza@god.hu KRID: 357521719 Hivatali kapu: GÖDÖK



Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható'

Előterjesztés
Göd Város Önkormányzata

Képviselő-testület 
2023.02.23.-i ülésére

Tárgy: Dunakeszi Kistérségi Társulás 2022.évi tevékenységéről szóló beszámoló

Tisztelt Képviselő-testületi

Dunakeszi Kistérség Társulásának Társulási Megállapodásában foglaltak szerint a mellékletben csatolt 
beszámoló előterjesztésével tájékoztatni kívánjuk a T. Képviselő-testületet a Társulás 2022. évi 
munkájáról.

Az előző évhez hasonlóan a munkaszervezet a munkáját korábbi színvonalának megőrzésével 
biztosította, az esetlegesen felmerülő problémákat a lehető legrövidebb időn belül, a gazdaságosságot 
és hatékonyságot szem előtt tartva oldotta meg.

A kistérség szakmai munkájára vonatkozó részletek az előterjesztés mellékletét képező beszámolóban 
olvashatóak.

Mindezeket figyelembe véve kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Fentiek alapján a következő javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Határozati javaslat:
Göd Város Önkormányzatának Képvíselő-testülete elfogadja Dunakeszi Kistérség Társulásának 2022. 
évi munkájáról szóló beszámolóját.

Melléklet: Beszámoló

Határidők és felelősök:

Határidő: Azonnali
Felelős: polgármester

Dunakeszi, 2023.02.10.

Dióssi Csaba
Társulási Tanács Elnöke



BESZÁMOLÓ
2022.ÉV

Dunakeszi Kistérség Társulás Társulási Tanácsa 2022. évben 7 ülést tartott, melynek során 20 
határozatot hozott. Az elfogadott határozatok között szerepel többek között a társulás 2022. évi 
költségvetésének elfogadása, a Társulás 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása, a 
települések által szervezett nyári napközis tábor támogatása, a szúnyoggyérítés kistérségi szintű ellátása, 
az Emergency Service 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása, az Emergency Service 
díjemelés kezdeményezése és új szolgáltatási szerződés megkötése az orvosi ügyelet ellátására.

A Pénzügyi Bizottság 6 ülést tartott, melynek során 19 határozatot hozott.

A tavalyi évben az Emergency Service Kft. a szerződéses díj emelését kezdeményezte. A társulási 
tanács egyeztetést folytatott a Kft. képviselőjével, továbbá kikérte közbeszerzési szakértő véleményét 
is, hogy emelhet-e árat. A szakértő egyértelmű válasza volt, hogy a korábban megkötött szerződés a 
díjjal kapcsolatban infláció vagy gazdasági válság miatt nem enged emelést. Mind ezek után a Társulási 
Tanács a díjemelés kezdeményezését nem fogadta el és felhívta a szolgáltató figyelmét, hogy a 
szolgáltatás zavartalan ellátását a szerződésben rögzített díjazás ellenében szíveskedjen biztosítani.
A szolgáltató ezek után, 2022. októberében írásban tájékoztatta a Társulási Tanácsot, hogy amennyiben 
nem tudunk megállapodni a szolgáltatás díjának 4.483.568,- Ft-os NEAK finanszírozás felüli 
emeléséről, úgy a szerződés teljesítését 2022. december 1-től nem tudja biztosítani. Ezek után került sor 
pályázat kiírására, melyre egy érvényes pályázat érkezett, az Emergency Service Kft részéről, 
4.348.000,- Ft/hó kiegészítő megbízási díj összeggel. Tanácsi döntést követően került sor az új 
szolgáltatási szerződés megkötésére.

A kistérség munkaszervezete az év folyamán döntésre előkészítette a Pénzügyi Bizottság, a Jegyzői 
Kollégium és a Társulási Tanács elé kerülő anyagokat.

A Társulási Tanács határozatát követően a Corax-Bioner Zrt-vel a szúnyoggyérítési munkák 
elvégzésére, valamint a gyérítés utáni szakértői tevékenység ellátására a Pannónia Központ Kft-vel 
kötött vállalkozási szerződés aláírásra került. A 2022. év során a szakértői vélemény alapján egy 
alkalommal került sor szúnyoggyérítésre csak Dunakeszi területén. A rendkívül száraz időjárás miatt 
állami gyérítés elvégzésére sem volt szükség a kistérség településein.


