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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július10-i ülésére 
 
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben 
hozott döntésekről, fontosabb eseményekről. 
 
Lejárt határidejű határozatok 
 
23/2020.(II.28.) Képviselő-testületi határozat - A Családsegítő és gyermekjóléti szolgálati 
feladatok ellátására kötendő Feladat-ellátási szerződés adattartalmának jóváhagyása – 
megtörtént 
 
24/2020.(II.28.) Képviselő-testületi határozat - Az 1. számú házi gyermekorvosi körzet 
betöltéséhez előszerződés megkötése – megtörtént 
 
27/2020.(II.28.) Képviselő-testületi határozat - Polgármester 2020. évi szabadsága 
ütemezésének jóváhagyása – megtörtént 
 
28/2020.(II.28.) Képviselő-testületi határozat - Dorogi Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének 
módosítása – megtörtént 
 
29/2020.(II.28.) Képviselő-testületi határozat - Tóth Csabáné gondozási díjhátralékáról döntés 
– megtörtént 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Dorog Város 
Polgármestere 1/2020.(III.27.) - 62/2020.(V.28.) határozatainak végrehajtása megtörtént. 
Ezen határozatok tervezetei a Képviselő-testület tagjainak előzetes véleményezés céljából 
megküldésre kerültek, majd. döntést követően a határozatok közzététele a város honlapján 
megtörtént. 
 
Két ülés közötti események 
 
Városfejlesztés: 
 
TOP pályázatok: 

- TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00004 pályázati kódszámú, Reimann Bányászattörténeti 
Miniverzum kialakítása tárgyú projekt megvalósításával kapcsolatban: 
- a projekt lezárása folyamatban van, 
- a garanciális javítások megkezdődtek. 

- TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00019 pályázati kódszámú, Energetikai korszerűsítés a 
Zrínyi  
Iskolában Dorogon tárgyú projekt megvalósításával kapcsolatban: 
- a projekt lezárása folyamatban. 

- TOP-2.1.2-15-KO1-2017-00001 pályázati azonosítószámú, Dorog, Mária utca zöldben 
2020 tárgyú projekt megvalósításával kapcsolatban: 



- TSZ módosítási kérelem van folyamatban a projekt műszaki tartalmának módosítása 
tárgyában. 

- A Dorogi Helyi Közösség Helyi Akciócsoport által a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-
00581 kódszámú, Tekepálya az új közösségi tér Dorogon című pályázat benyújtásra 
került, mely a József Attila Művelődési ház alagsorának közösségi térré (tekepályává) 
átalakítása tárgyú támogatási kérelmet tartalmazta végleges döntéshozatalra 
feltöltésre került az elektronikus felületre.  

 
A Dorogi Buzánszky Jenő Stadion rekonstrukciójával kapcsolatban az I. ütem (új 
pályaszerkezet kialakítása pályafűtéssel, öntözőrendszerrel és vízelvezetéssel, világítás 
kiépítése, és kijelző telepítése ) tervezése folyamatban van. A Stadion gyep és épületfűtése 
távfűtéssel történik majd, így megkezdődött a távhőellátás kiépítése a Promtávhő Kft. 
kivitelezésében. 
 
A József Attila Művelődési Ház színháztermébe 400 db zsöllyeszék beszerzésére vonatkozó 
szerződés megkötése folyamatban van. 
 
A Köztársaság út közbeszerzési eljárásának lezárását követően megkezdődött a kivitelezés, 
mely várhatóan július végéig befejeződik. 
 
Az intézményi nyári – elsősorban tisztasági festéseket tartalmazó – karbantartási munkák 
befejeződtek, melyek nem csak az önkormányzati fenntartású intézményekben, hanem az 
általános iskolákban és zeneiskolában is elvégzésre kerültek. 
 
Az un. „Gyors internet” a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kiemelt beruházásaként kezelt 
munkákat követően elkészült a Bécsi úti zöldfelület rekonstrukció I. üteme. 
 
Városüzemeltetés: 
 
Közterületek üzemeltetése: 
- Az Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztő Alapítvány támogatásával megvalósult városi  

hulladékgyűjtők gyártását követően azok kihelyezésre kerültek közterületekre.  
 
Közvilágítás: 
- Közvilágítási hibák bejelentésére került sor az Attila ás Martinovics utcában, a Zsigmondy 

lakótelepen. 
 
Pénzügy szakterülete: 
 

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
kormányrendelet 104. § (2) bekezdése lehetőséget biztosít az önkormányzat számára, 
hogy év közben módosítsa a 2020. évi költségvetési támogatást megalapozó adatokat. 
A felmérés során az intézményvezetők által év elején becsült adatok pontosítása 
szükséges. A pontosított adatok alapján az óvoda támogatása 130 e Ft-tal nőtt, az 
időskorúak nappali intézményi ellátása jogcímen a DTK-nak igényelt támogatást 
Nagysáp új belépőként megemelte 5.700 e Ft-tal. A koronavírus miatt elrendelt 
köznevelési intézmények zárva tartása miatt az intézményi gyermekétkeztetési 
adagszámok csökkenése 11.418 e Ft támogatáscsökkenést eredményezett. 
 

2. A 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 169. § szerint elkészítettük az önkormányzat 
és a polgármesteri hivatal I. negyedévi időközi költségvetési jelentését és 
mérlegjelentését, amit határidőre továbbítottunk a MÁK felé. 
 



3. A TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00004 azonosítószámú Reimann Bányászattörténeti 

Miniverzum kialakítása című projekt záró pénzügyi beszámolóját benyújtottuk, 

elszámolásra került a teljes 250 millió forint támogatás. 

 

4. Az Oktatási Hivatal számára eleget tettünk a köznevelési intézmények fenntartásával 

kapcsolatos pénzügyi, gazdálkodási adatszolgáltatási kötelezettségünknek 2019. évre 

vonatkozóan. 

 

5. Benyújtottuk a Belügyminisztérium számára az Önkormányzat adatszolgáltatását az 

EUSZA-Covid 19 pályázathoz. A védőeszközök, a tesztek beszerzése, a szűrés 

elvégeztetése önkormányzatunk részére mindezidáig 34.374,- eFt kiadást jelentett.   

 

6. Új gyermekorvos érkezett a városba, Dr. Jánosi Olivér részére átadásra került a 

Rákóczi utcai gyermekorvosi rendelő, valamint a Kossuth L. utcai üres szolgálati lakás. 

 

7. Többszöri licittárgyalás során meghirdetett Dorog belterületi 26. hrsz-ú ingatlan 

értékesítésre került 4.533.400,- Ft értékben. 

 

8. Értékesítésre került a Dorog, 6962 hrsz-ú 273 m2 nagyságú zártkert 273.000,- Ft 

értékben. 

 

9. Megvásárlásra került az önkormányzat részére a Dorog 1105 hrsz-ú pince 

megnevezésű ingatlan 6.000.000,- Ft.  

 

10. Önkormányzati lakások nyílászáróinak cseréjére 8 lakóval készült megállapodás. 

Emberi erőforrás szakterület: 
 

A veszélyhelyzet idején - március 16-tól június 15-ig - Dorog Város Önkormányzata 

megszervezte az időskorúak, az önellátásukban korlátozottak számára a bevásárlást. 

Összesen 36 háztartás igényelte a szolgáltatást. A gyermekétkeztetést hetente átlagosan 23 

gyermek vette igénybe (14 iskoláskorú, 9 óvodás). 

Az önkormányzat a közintézmények dolgozóinak, illetve a Polgármesteri Hivatal 

munkatársainak megszervezte a COVID19 vírus gyorstesztes szűrővizsgálatát.   

Számos vállalkozás segítette a városvezetést a járványidőszakban:  

Az ORTOKOMFORT BT. a Dorogi Szociális Szolgáltató Központ Idősek Otthonának sebészi 

szájmaszkot, KN95 típusú szájmaszkot és digitális hőmérőt ajánlott fel, továbbá 1 db 

érintésmentes hőmérőt adományozott a Dorogi Védőnői Szolgálatnak. 

Polonyi Zsolt, az Élhető Városért Egyesület elnöke és az egyesület tagjai szállítási 

kapacitásokban hasznosítható felajánlást tettek. 

 

Vizner Zoltán, a V.V. Gép Kft. ügyvezető igazgatója pénzügyi felajánlását a Dr. Mosonyi Albert 

Gondozási Központban gondozott emberek számára gyümölcs, zöldség vásárlására fordította 

azönkormányzat. 

 



A K + Á Építő Kft. ügyvezetője, Kele Tibor és partnere Csiffáry Gabriella idősellátásban 

hasznosítható felajánlást tett. 

Kaposvári János egyéni vállalkozó a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központban szolgálatot 

teljesítők munkaruha ellátását segítette.  

 

André Zoltán egyéni vállalkozó pénzügyi felajánlása az egészségügyben, szociális ellátásban 

dolgozók védőfelszereléssel való ellátását szolgálta. 

Ifj. Hartyán Gyula egyéni vállalkozó és a FÉMNET Kft. ügyvezető igazgatója, Geleta Ákos az 

önkormányzati intézményekben használható, 50 db fertőtlenítő lábtörlő gyártásával 

támogatták közösségünket. 

 

Szigligeti Renáta elnöknő és az MSZP Dorogi szervezete pénzügyi felajánlását az idősek 

bevásárlási és ügyintézési segítésében dolgozók egyéni védőfelszereléssel való ellátásában 

tudta felhasználni a város. 

A LASRAM Engineering Kft., a NEUZER Kerékpár Kft., a GRANTE Zrt. és a Komárom-

Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatala a Dorogi Szociális Szolgáltató 

Központ Idősek Otthonának arcvédő pajzsokat adományozott.  

Ecker Zsolt és Kontár Csaba a Dorogi Szociális Szolgáltató Központ Idősek Otthonának 
mosószert, öblítőt, kézfertőtlenítő folyékony szappant adományoztak. 
 
Pallagi Ilona pénzadományt nyújtott Dorog Város Önkormányzata részére a járványügyi 
helyzet kezelésének támogatására. 
 

Dorog Város Önkormányzata az önkormányzati intézmények karbantartása, felújítása terén 

jelentkező feladatok megoldása során az alábbi szakterületeken vette igénybe a dorogi 

vállalkozók kapacitásait: kőműves, hidegburkoló, szobafestő- mázoló-tapétázó, gipszkarton 

szerelő, meleg burkoló, parkettacsiszoló-lakkozó, vízvezeték szerelő, villanyszerelő, lakatos-

hegesztő, fűtés szerelő, asztalos. A munkákat az intézmények járványügyi intézkedések 

körében való bezárásának időszakában végeztette el az önkormányzat. 

 
 
Dorog, 2020. június 29. 
                                                                                                            Dr. Tittmann János sk. 

 polgármester 


