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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 29-i ülésére 

 
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben hozott 
döntésekről, fontosabb eseményekről. 
 
Lejárt határidejű határozatok 
 
 
 
98/2019.(IX.20.) Képviselő-testületi határozat – A”, „B”, „C” jelű Erőmű utcák burkolatfelújítása tárgyú 
közbeszerzési eljárásban döntéshozatal – megtörtént 
 
103/2019.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat - Dorogi József Attila Művelődési Ház alapító okiratának 
módosítása – megtörtént 
 
104/2019.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat - A napelem-park megvalósítására kijelölt Dorog, 
0294/4. hrsz. alatti külterület ingatlan megosztása – folyamatban 
 
105/2019.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat - Napelem-park létesítése a Dorog, külterület 0294/4 
hrsz-ú területen – folyamatban 
 
106/2018.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat - Beszámoló a 2018/2019-es szünidei 
gyermekétkeztetésről – megtörtént 
 
114/2019.(X.21.) Képviselő-testületi határozat - Polgármester illetményének és költségtérítésének 
megállapítása – megtörtént 
 
115/2019.(X.21.) Képviselő-testületi határozat - Alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségtérítésének 
megállapítása – megtörtént 
 
121/2019.(X.30.) Képviselő-testületi határozat - „Dorogi Buzánszky Jenő Stadion rekonstrukciója” 
tárgyban megírt levelek megküldése - megtörtént 
 
Két ülés közötti események    
 
Jegyzői tájékoztató:  
 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. 38. § (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület tagjai igazolták a 
köztartozásmentes adózói adatbázisba történt bejelentkezésüket. 
A Mötv 39. § (1) bekezdésének megfelelően a Képviselő-testület tagjai vagyonnyilatkozatot tettek. 
 
 
Városfejlesztés: 
 
TOP pályázatok: 

- TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00004 pályázati kódszámú, Reimann Bányászattörténeti Miniverzum 
kialakítása tárgyú projekt megvalósításával kapcsolatban: 
- az épület elkészült, 
- az interpretációs rendszer elemei beszerelésre kerültek. 



- TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00026 pályázati kódszámú, A dorogi Petőfi Sándor Általános Iskola 
komplex energiahatékonysági fejlesztése tárgyú projekt megvalósításával kapcsolatban:  
- a projekt lezárása megtörtént. 

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

- TOP-2.1.2-15-KO1-2017-00001 pályázati azonosítószámú, Dorog, Mária utca zöldben 2020 
tárgyú projekt megvalósításával kapcsolatban: 
- az elektromos tervek kivételével a többi munkarész engedéllyel rendelkezik, 
- a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. 

- A Dorogi Helyi Közösség Helyi Akciócsoport által meghirdetett TOP7.1.1-16-H-020-1 
kódszámú, Új közösségi tér létrehozása tárgyú ERFA típusú helyi felhívásra benyújtásra került 
a József Attila Művelődési ház alagsorának közösségi térré (tekepályává) történő átalakítására 

 
A munkásszálló építésére vonatkozó tervek engedélyezési eljárása befejeződött, jelenleg a kiviteli 
tervek készülnek. 
 
Az Erőmű utcák burkolatfelújítási munkái befejeződtek. 
 
Az Otthon téri zöldfelület fejlesztés befejeződött. 
 
Önkormányzati támogatással elkészült a Borbála ltp.-i civil szervezetek által kezdeményezett fásítási 
program. 
 
Városüzemeltetés: 
 
Közterületek üzemeltetése: 
- A közterületi kézi hulladékgyűjtési munkák, valamint a közterületi és temetői zöldfelületek 

karbantartása (különös tekintettel a lombhulladék begyűjtésre) folyamatos. 
- A városban a gépi úttisztítási munkálatok folyamatosak. 
-  A Zsigmondy lakótelepen a veszélyes hulladékok begyűjtését elvégeztük, ezek elszállíttatása 

folyamatban van. 
-   A sérült, megrongálódott közlekedési táblák javítása és pótlása folyamatos. A Köztársaság úti 

veszélyes kanyarnál a szükséges kiegészítő és sebességkorlátozó táblák kihelyezésére is sor került. 
A Köztársaság úton 3 db gyalogátkelőhely átfestése megtörtént, további festés megújítás van 
folyamatban a Munkás és az Iskola utcában. 

- A Szigligeti utcánál lakossági kérésre a volt kisvasúti töltés lezárása megtörtént. 
- A városi szökőkutak téli üzemmódra történő átállítása folyamatban. 
- A város ünnepi díszvilágítási elemeinek telepítése megkezdődött. 

 
Önkormányzati intézmények: 
- A Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ „B” épületében gázkazán cserére került sor. 
- Villamoshálózat karbantartási munkák folytak a Dr. Magyar Károly Városi Bölcsődében a Művelődési 

Házban, a Hétszínvirág Óvodában, valamint a Városi Könyvtárban. 
- A Zrínyi Ilona Óvodában csőtörés-javítási munkák végzésére került sor. 
- Vízvezeték javítási és duguláselhárítási munkálatok folytak a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ 

„B”, és a Petőfi Sándor Óvoda épületében. 
-  Az Eötvös Iskolából az „Alkotóház” tetőfelújítása részeként 2 konténer veszélyes hulladéknak 

minősülő pala elszállítására került sor. 
 
Közvilágítás: 
- Közvilágítási hibák bejelentésére került sor a Bécsi út több pontján, a Baross Gábor lakótelepen, a 

Kálvária, a Béla Király utcában, valamint a Köztársaság úton. 
 
Pénzügy szakterülete: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1. A 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 169. § szerint elkészítettük az önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzatok és a polgármesteri hivatal szeptember havi időközi költségvetési 
jelentését és III. n. évi mérlegjelentését, amit határidőre továbbítottunk a MÁK felé. 



 
2. Határidőben elkészítettük a Központi Statisztikai Hivatal számára a III. negyedéves beruházási 

statisztikai jelentést, valamint a NAV számára a cégautó adó bevallást és rehabilitációs 

hozzájárulás bevallást. 

 
3. Energetikai korszerűsítés a Zrínyi Iskolában Dorogon című TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00019, a 

Reimann Miniverzum kialakítása című TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00004,  a Dorogi Zöld Kör 

kialakítása című TOP -7.1.1-16-H-ERFA-2019-00068 és az Együtt a közösségfejlesztésért 

Dorogon és térségében  című TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00001 azonosítószámú projektek 

időközi kifizetési igénylések benyújtásra kerültek. 

 
4. A Magyar Államkincstár a 2018. évben igénybe vett központi költségvetésből származó 

támogatások igénybevételének és felhasználásnak jogszerűségére irányuló hatósági 

ellenőrzést végzett a Bölcsődei ellátás és az Óvodai nevelés jogcímeket illetően. A bölcsődei 

ellenőrzés lezárult, a 30.757 e Ft éves támogatásból 1.426 e Ft visszafizetési kötelezettséget 

állapított meg a MÁK. 

 
5. Benyújtottuk a „Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása, 

valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásához” nyújtott 3.180 e Ft támogatás 

elszámolását. 

 
6. A NAV 2018.december hónapra az általános forgalmi adó tekintetében jogkövetési vizsgálatot 

végzett. A revízió megállapította, hogy a bevallási időszakra vonatkozóan bemutatott iratok a 

jogszabályoknak megfelelően alátámasztják a bevallásban feltüntetett adatokat. 

 
7. Elkészítettük és továbbítottuk a MÁK-nak a költségvetési törvény 2. melléklete szerinti 

támogatások októberi lemondás-pótigénylés adatszolgáltatást. Az Önkormányzatnál az 

intézmények adatszolgáltatása alapján 5.222 e Ft többletigény jelentkezett. Benyújtottuk a 

2020. évi önkormányzatot megillető támogatási igényt. 

 

Közoktatás, közművelődés szakterülete: 
 

Szeptember 22-én tartják az európai autómentes napot, amelyhez idén már harmadik alkalommal 
csatlakozott Dorog városa. A sportintézmény és a Dorogi Kerékpáros Egyesület tagjai segítségével a 
város három általános iskolájába a gyerekek jó része kerékpárral érkezett. 

A marienbergi főpolgármester, André Heinrich meghívására dorogi delegáció utazott németországi 

testvértelepülésünkre szeptember 23-26. között. A meghívás apropója a marienbergi önkormányzathoz 

tartozó kistelepülés, Pobershau „Bergfest”-je volt, amelyet ötévente, immár 13. alkalommal rendeztek 

meg a bányászhagyományok ápolása jegyében. 

Az óvodakerti munka című jógyakorlatát mutatta be a Zrínyi óvoda szeptember 30-án a környékbeli 

településekről érkezett érdeklődő pedagógusok számára. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kiírt AUTMENTOR2019 pályázaton 821.518 Ft-ot nyert a Petőfi óvoda, 
ezzel 100%-os támogatásban részesültek. A pályázat célja a minőségi autizmus-specifikus nevelés, 
oktatás feltételeinek megteremtése az autizmussal küzdő gyermek(ek)et integráltan nevelő, nevelő-
oktató köznevelési intézményekben. 

Az Eötvös iskolában szeptember 26-án megünnepelték az Európai Nyelvek Napját. Köszöntőt mondott 
Vig Attila igazgató, majd az osztályok kisközösségei az idegen nyelvek sokszínűségéről, jelentőségéről 
szóló műsort adtak elő az intézmény aulájában.  



Az Idősek Világnapját ünnepelte városunk szeptember 29-én. A Dorogi József Attila Művelődési Házban 

megtartott eseményen köszöntőt mondott dr. Tittmann János polgármester, majd a népszerű páros 

Szolnoki Tibor és Zsadon Andrea könnyűzenei koncertjét hallgathatták meg az idősek Dorog város 

ajándékaként.  

A Zene Világnapja alkalmából a város négy testvértelepülésének részvételével kórustalálkozót 

szerveztek a művelődési házban. Október 5-én több mint száz énekes lépett a színpadra. Az Éneklő 

Barátok rendezvényen részt vett a felsőboldogfalvi delegáció és vezetőjük, Sándor József polgármester, 

a zsérei énekkar és Zsebi József polgármester, Marienbergből Rudolf Winkler kórusvezető és énekkara, 

Wendlingen am Neckarból Dieter Bauer, a Freundeskreis Dorog Wendlingen egyesület elnöke, a német 

kórus és a dorogi Cantate Kórus vezetője, Kovácsné Fódi Krisztina. A kórustalálkozó megvalósítására 

a Dorogi József Attila Művelődési Ház és Gáthy Zoltán Városi Könyvtár konzorciuma európai uniós 

pályázatot nyert (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00384 pályázati azonosító számú projekt).  

A Világostól Trianonig tartó előadássorozat 4. részét láthatták az érdeklődők a művelődési házban 

október 19-én. A Zsoltár gyermekhangra című történelmi játékot Sopsits Árpád rendezte. A Kovácsné 

Fódi Krisztina által felkészített Cantilena Gyermekkórus csodálatos hangjátéka tette teljessé az 

előadást, amely a millenniumtól az első világháborúig tartó időszak hazai közhangulatát mutatta be. A 

Világostól Trianonig tartó előadássorozattal Dorog Város Képviselő-testülete az aradi vértanúkra való 

emlékezést újította meg. 

Dorogon három nemzetiségi önkormányzat alakulhatott meg a választás eredményeként. Október 22-

én tettek esküt Magyar Ákos, a Helyi Választási Bizottság elnöke előtt a német, a roma és a szlovák 

képviselők, majd megtartották alakuló ülésüket a művelődési házban.  

Német nemzetiségi képviselők Dorogon: Kolonics Péterné, Pétervári László, Sasvári Katalin, Szányi 

Ferenc és Vörös Jánosné. 

Roma nemzetiség képviselői: Bredóka Istvánné, Kovács Ibolya és Kozák Oszkár.  

Szlovák nemzetiség képviselői: Kovácsné Jurásek Irén, Mike Lászlóné és Szányi Ferencné. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulója alkalmából rendezett városi megemlékezés 
Eörsi László történész Magyarország ’56 című előadásával kezdődött a Gáthy Zoltán Városi 
Könyvtárban, majd a Hősök terén a koszorúzással folytatódott október 23-án. Az ’56-os emlékkő előtt 
koszorút helyezett el Dorog Város Önkormányzata. Önkormányzatunkkal közösen koszorúzott a megyei 
közgyűlés főjegyzője, majd városunk intézményei, rendőrkapitánysága, civil szervezetei, a pártok helyi 
szervezetei, cégek képviselői helyezték el az emlékezés virágait. 

A reformáció havában, a reformáció hetében városunkban tartották az egyházmegyei közös reformációi 
ünnepi Istentiszteletet. Hosszú évek gyakorlata, hogy közösen ünnepli a Tatai Református 
Egyházmegye a reformációt. Az idén Dorogon tartották az Istentiszteletet, amelyre 38 gyülekezetből 
érkeztek vendégek a Dorogvidéki Református Presbitérium meghívására. A házigazda, Pungur Béla 
lelkész úr köszöntője mellett üdvözlő beszédet mondott dr. Tittmann János polgármester. Igét hirdetett 
Nagytiszteletű Máté László, az egyházmegye esperese. A hódoló szolgálat példája ezúttal Ráday Pál 
volt, akiről Nagytiszteletű Gerecsei Zsolt, az egyházmegye főjegyzője tartott előadást. 

November 13-án a zenei nevelésről tartottak előadást a Zrínyi óvodában a térség 

óvodapedagógusainak. 

Dorog, 2019. november 20. 
 
 

Dr. Tittmann János sk. 
 

 

 


