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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 28-i ülésére 

 
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben hozott 
döntésekről, fontosabb eseményekről. 
 
 
Lejárt határidejű határozatok 
 
3/2020.(I.31.) Képviselő-testületi határozat - Dorogi Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának, 
Szervezeti Működési Szabályzatának és szakmai programjának és Házirendjének elfogadása – 
megtörtént  
 
5/2020.(I.31.) Képviselő-testületi határozat - Dorog, Buzánszky Jenő Labdarúgó Stadion felújítása – 
folyamatban 
 
6/2020.(I.31.) Képviselő-testületi határozat - A Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és 
Sportiskolai Általános Iskola tagintézményeinek szétválásának véleményezése – megtörtént 
 
7/2020.(I.31.) Képviselő-testületi határozat - A Dorogi Szent Borbála Plébániatemplom támogatása a 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából – megtörtént 
 
8/2020.(I.31.) Képviselő-testületi határozat - A Reimann Bányászattörténeti Miniverzum térítési 
díjainak megállapítása – megtörtént 
 
9/2020.(I.31.) Képviselő-testületi határozat - Iskolák felvételi körzeteinek elfogadása – megtörtént 
 
10/2020.(I.31.) Képviselő-testületi határozat - Döntés a dorogi óvodák 2020/2021. nevelési évben 
indítható csoportok számáról – megtörtént 
 
11/2020.(I.31.) Képviselő-testületi határozat - Döntés a dorogi óvodák 2020/2021. nevelési évre való 
beiratkozás időpontjáról – megtörtént 
 
12/2020.(I.31.) Képviselő-testületi határozat - Döntés Dorog város Óvodáinak nyári zárva tartásáról – 
megtörtént 
 
13/2020.(I.31.) Képviselő-testületi határozat - Döntés a Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde 2020. évi 
nyári zárva tartásáról – megtörtént 
 
14/2020.(I.31.) Képviselő-testületi határozat - Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum 
éves zárva tartása – megtörtént 
 
15/2020.(I.31.) Képviselő-testületi határozat - Emberi erőforrás Bizottság nem önkormányzati 
képviselő tagjának megválasztása – megtörtént 
 
16/2020.(I.31.) Képviselő-testületi határozat - Pénzügyi, Városfejlesztési Bizottság nem önkormányzati 
képviselő tagjának megválasztása – megtörtént 
 
17/2020.(I.31.) Képviselő-testületi határozat - A III. számú háziorvosi körzet rendelési idejének 
módosítása – megtörtént 
 
19/2020.(I.31.) Képviselő-testületi határozat - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. § 
szerinti határozathozatal az önkormányzati költségvetés várható hatásairól – megtörtént 



Jegyzői tájékoztató 
 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a képviselői vagyonnyilatkozatok átvétele megtörtént. 
Valamennyi képviselő igazolta a köztartozásmentes adatbázisba való felvételét. 
 
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. 
- 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-020-1 kódszámú, Új 
közösségi tér létrehozása tárgyú ERFA típusú helyi felhívásra az Önkormányzat által benyújtásra 
került József Attila Művelődési ház alagsorának közösségi térré (tekepályává) átalakítása tárgyú 
támogatási kérelme végleges döntéshozatalra feltöltésre került az elektronikus felületre.  
 
A Dorogi Buzánszky Jenő Stadion rekonstrukciójával kapcsolatban az I. ütem az új pályaszerkezet 
kialakítását pályafűtéssel, öntözőrendszerrel és vízelvezetéssel, világítás kiépítését, és kijelző 
telepítését tartalmazza. Ezen fejlesztés elvégzéséhez szükséges tervezés folyamatban van. 
  
Városüzemeltetés: 
 
Közterületek üzemeltetése: 
- A közterületi kézi hulladékgyűjtési munkák, valamint a közterületi és temetői zöldfelületek 
karbantartása folyamatos. A szükséges tavaszi ifjítási, metszési-gallyazási munkálatok ütemezetten 
folynak. 
- A városban a gépi úttisztítási munkálatok, az utak padkaszegélyeinek takarítása, és a felszíni 
csapadéknyelők tisztításai folyamatos. 
-   A városban illegálisan elhelyezett és a volt Dózsa György Iskola területére begyűjtött 
hulladékok elszállítása megkezdődött. 
-   A sérült, megrongálódott közlekedési táblák javítása és pótlása folyamatos.  
- Az alagútban világításjavítási munkák elvégzésére kerül sor, melynek során új világítótestek 
kerülnek felszerelésre. 
- Veszélyes fák kerültek kivágásra a Bécsi úton és a Zrínyi lakótelepen. 
-   Az Otthon téri „futókör” területének megrongálását követően feljelentést tettünk a rendőrségen. A 
szükséges javítási munkák elvégzéséig a világítási rendszer áramtalanításra került. 
-    Veszélyes kátyúk javítására kerül sor február 15-ével kezdődően a Csolnoki utcában és a 
Munkás úton. 
- A városban a megrongált padok felmérése folyamatban van, javításuk az időjárástól függően 
rövidesen megkezdődik.  
 
Önkormányzati intézmények: 
 
- Villamoshálózat karbantartási munkák folytak a Gáthy Zoltán Városi Könyvtárban, a Dr. 
Magyar Károly Bölcsődében és az József Attila Művelődési ház épületében.  
- Vízvezeték, és villanybojler javítási munkálatok folytak a Hétszínvirág, és a Petőfi Sándor 
Óvoda épületében. 
-  A Dr. Hegedűs Gyula háziorvosi rendelőjéhez tartozó udvar zöldfelületének karbantartása 
megtörtént, a szomszédos Idősek Napköziotthona udvar munkálatai folyamatban vannak.  
 
Közvilágítás: 
 
- Közvilágítási hibák bejelentésére került sor a Köztársaság, a Bécsi úton, és a Zsigmondy  
Vilmos lakótelepen. 
 



 
 
 
Pénzügy szakterülete: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
1. Elküldtük a KSH számára a negyedéves beruházási statisztikai jelentést Dorog Város 
Önkormányzat, a Dorogi Polgármesteri Hivatal és a Nemzetiségi Önkormányzatok vonatkozásában.  
 
2. Elkészítettük a MÁK számára a 2019. évi állami támogatások elszámolását. A mutatószámok 
alapján a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Alapellátó Szolgálat többlettámogatás igénye 
4.058 eFt, az Önkormányzatnak 5.042eFt támogatás visszafizetése keletkezett intézményi 
gyermekétkeztetés jogcímen. 
 
3. A 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 169. § szerint elkészítettük az önkormányzat, a 
polgármesteri hivatal és a nemzetiségek IV. negyedévi költségvetési jelentését és IV. negyedévi 
mérlegjelentését. 
 
4. 2020. február 08-án, az Otthon téren történt rongálás ügyében az önkormányzat a rendőrség 
felé megtette a feljelentést, valamint a biztosító felé szintén megtörtént a káresemény bejelentése.  
 
5. A Gerecse-Pilis Vízi Társulat Küldöttgyűlésén döntött az önkéntes társulati hozzájárulás 
mértékéről. Önkormányzatunk esetében ez 1.021.470.- Ft befizetési kötelezettséget jelentene. 
Tájékoztattam a Gerecse-Pilis Vízi Társulás Elnökét, hogy szolgáltatásukat az önkormányzat nem 
kívánja igénybe venni, ennek további értelmezéseként önkéntes tagi hozzájárulásban az 
önkormányzat nem részesíti a Gerecse-Pilis Vízi Társulatot. 
 

 

Közoktatás, közművelődés szakterülete: 
 

A magyar kultúra napja alkalmából, január 17-én a Dorogi Galériában a Komárom-Esztergom Megyei 

Képzőművészek II. Megyei Tárlatát A. Bak Péter művészeti író nyitotta meg, majd díjátadásokra került 

sor. A Rauscher György Díjat Dankó József tanár, szerkesztő, a Dorogi Értéktár Bizottság vezetője 

érdemelte ki. Négy évtizedes háziorvosi munkásságáért Elismerő Emléklapot vehetett át dr. Tóth 

Gizella Piroska. Dorog Város Jó Tanulója – Jó Sportolója az idén az Eötvös iskola végzőse, kiváló 

birkózó, Lévai Levente lett. Az estet az Erkel Ferenc Zeneiskola Halleluja Kamarakórusának műsora 

zárta.  

A magyar kultúra napjának megünneplésére dorogi delegáció utazott székelyföldi településünkre, 

Felsőboldogfalvára január 23-26. között. Az ünnepi rendezvényen köszöntőt mondott Sándor József 

polgármester. Dr. Tittmann János polgármester Dorog kulturális életéről tartott rövid ismertetőt, majd a 

Kovácsné Fódi Krisztina által vezényelt Cantate Kórus előadta Bánáti Buchner Antal Bányász miséjét. 

A Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat az idén február 1-jén rendezte meg hagyományos sváb 

bált a művelődési házban. 

Dorog Város Barátainak Egyesülete ülésén, február 11-én előadást tartott Prohászka Lajos: A vándor 

és bujdosó című könyvéről dr. Tittmann János polgármester. Dr. Bartalos József a dorogi futball elmúlt 

évtizedeiről tartott előadást az újonnan fellelt korabeli fotók alapján.  

 

 

Dorog, 2020. február 20. 
 
 

Dr. Tittmann János sk. 
 

 



 


