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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 31-i ülésére 

 
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben hozott 
döntésekről, fontosabb eseményekről. 
 
 
Lejárt határidejű határozatok 
 
126/2019.(XI.29 .) Képviselő-testületi határozat – Közművelődési és sport intézmények térítési díjának 
elfogadása- megtörtént 
 
127/2019.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat – Külterületi zártkertek ármegállapítása – megtörtént 
 
130/2019.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat - A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása – megtörtént 
 
131/2019.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat - Hétszínvirág Óvoda 2019/2020-as munkatervének és 
2018/2019-es beszámolójának elfogadása – megtörtént 
 
132/2019.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat - Petőfi Sándor Óvoda 2019/2020-as munkatervének és 
2018/2019-es beszámolójának elfogadása – megtörtént 
 
133/2019.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat – Zrínyi Ilona Óvoda 2019/2020-as munkatervének és 
2018/2019-es beszámolójának elfogadása – megtörtént 
 
134/2019.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat - Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 
Együttműködési Megállapodás elfogadása – megtörtént 
 
135/2019.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat - Dorogi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 
Együttműködési Megállapodás elfogadása – megtörtént 
 
136/2019.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat - Dorogi Szlovák Önkormányzattal kötött 
Együttműködési Megállapodás elfogadása – megtörtént 
 
137/2019.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat – Dorogi Futball Szolgáltató Kft. támogatása – 
megtörtént 
 
138/2019.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat – A felsőoktatásban, nappali tagozaton tanulók 
2019/2020. tanév I. féléves támogatása – megtörtént 
 
139/2019.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat – Az „Év Köztisztviselője” díj adományozása – 
megtörtént 
 
140/2019.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat – Pro Urber díj adományozása – megtörtént 
 
141/2019.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat – Rauscher György díj adományozása – megtörtént 
 
142/2019.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat – Év pedagógusa díj adományozása – megtörtént 
 



143/2019.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat – Év egészségügyi dolgozója díj adományozása – 
megtörtént 
 
144/2019.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat – Év szociális dolgozója díj adományozása – megtörtént 
 
145/2019.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat – Dorog Város Jó tanulója – Jó sportolója díj 
adományozása – megtörtént 
 
146/2019.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat – Elismerő Emléklap adományozása – megtörtént 
 
147/2019.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat – Cselenyákné Cservenka Rita kinevezése – 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. 
- 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: 
- az elektromos tervek kivételével a többi munkarész engedéllyel rendelkezik, 
- a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, 
- TSZ módosítási kérelem van folyamatban. 
- 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 József 
Attila Művelődési ház alagsorának közösségi térré (tekepályává) történő átalakítása tárgyú támogatási 
kérelmet a helyi akciócsoport támogatásra javasolta. 
 
A munkásszálló építésére vonatkozó tervek engedélyezési eljárása befejeződött, a kiviteli tervek is 
készültek. 
 
Városüzemeltetés: 
 
Közterületek üzemeltetése: 
- A közterületi kézi hulladékgyűjtési munkák, valamint a közterületi zöldfelületek karbantartása 
folyamatos. A szükséges tavaszi ifjítási, metszési-gallyazási munkálatok felmérése megtörtént, a 
munkák rövidesen megkezdődnek.  
- A városban a gépi úttisztítási munkálatok folyamatosak. Az utak padkaszegélyeinek takarítása 
és a felszíni csapadéknyelők tisztításai megkezdődnek. 
-  A Dózsa Iskola területére a városból begyűjtött illegálisan elhelyezett hulladékok elszállítása 
megkezdődött. 
-   A sérült, megrongálódott közlekedési táblák javítása és pótlása folyamatos. A VI. aknai 
külterületen, a buszmegállónál forgalomtechnikai tükör kihelyezésére került sor. 
- Az alagútban szivattyújavításokra és világításjavításra került sor.  
-    A Mária utcában 3 db beszakadt, és megsüllyedt víznyelő javítása megtörtént. 
- A város ünnepi díszvilágítási elemeinek leszerelése és elszállítása befejeződött. 
-    A Mária barlangnál lépcsővilágítás-javítási munkák történtek. 
 
Önkormányzati intézmények: 
 
- Villamoshálózat karbantartási munkák folytak a Petőfi, a Zrínyi Óvodában és a Dr. Magyar 
Károly Városi Bölcsődében. 
- A Zrínyi Ilona Óvodában dugulás-elhárítási munkák végzésére került sor. 
- Vízvezeték javítási munkálatok folytak a Hétszínvirág, és a Petőfi Sándor Óvoda épületében. 



- A Petőfi Óvodában 1db udvari reflektor cseréjére került sor. 
-   A Művelődési Ház bejárati lépcsősorát megvilágító lámpatestek cseréje megtörtént. 
 
Közvilágítás: 
- Közvilágítási hibák bejelentésére került sor a Köztársaság úton, a Baross Gábor és a Schmidt 
Sándor lakótelepen. 
 
 
Pénzügy szakterülete: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. A Gerecse-Pilis Vízi Társulat küldöttgyűlésén elhangzottak szerint jogszabályi változás 

megszüntette a küldöttgyűlésének azt a hatáskörét, mely a korábbiakban a kötelező tagi 
hozzájárulás mértékét állapította meg. A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. tv. szerint 
2019.01.11-től kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik a tagok kötelező fizetési 
kötelezettségének megállapítása. 
 

2. A Magyar Államkincstár számára továbbítottuk a dolgozói adóelőleg nyilatkozatokat a 2020. 
adóévre vonatkozóan. 

 
3. Az önkormányzat által értékesített bérlakásokkal kapcsolatban a 2019.12.31-i állapotnak 

megfelelően kiküldésre kerültek az egyenlegközlők (tőke és ügyleti kamat bontásban) és a csekkek. 
 

4. A költségvetési törvényben előirányzott inflációval megemelten módosítottuk a helységbérleti 
szerződéseket. A képviselő-testület döntése alapján elküldtük a tájékoztató levelet a megemelt 
díjakról a közterülethasználók részére. 

 

 

Közoktatás, közművelődés szakterülete: 
 

Kovács Lajosra, Dorog város díszpolgárára emlékezett születésének 70. évfordulóján Dorog Város 

Barátainak Egyesülete. A november 15-én megtartott találkozójukon, a művelődési házban mutatták be 

a Dorog Város Önkormányzatának támogatásával és kiadásában megjelent Kovács Lajos 

emlékkönyvet.  

November 16-án a megyei identitás pályázatnak köszönhetően a 130 éves Dorogi Bányász Zenekar 

jubileumi koncertjét tartották a művelődési házban. Az oroszlányi fúvószenekar koncertet adott, majd 

Steindl Balázs, a megyei közgyűlés alelnöke köszöntötte a jelenlévőket. Üdvözlő beszédet mondott dr. 

Tittmann János polgármester. Dankó József író-szerkesztő bemutatta a zenekarról szóló, az alkalomra 

megjelent interjúkötetet. A 130 éves dorogi zenekar koncertjén közreműködött Lencsés Lajos világhírű 

oboaművész és a Cantate Kórus.  

Közmeghallgatást tartott Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án. Dr. 

Tittmann János polgármester ismertette a 2019-es év eseményeit, beruházásait, majd a 2020-as év 

fejlesztési elképzeléseit.  

A Zsigmondy gimnázium ebben tanévben ünnepli megalapításának 50. évfordulóját. A művelődési 

házban a jelenlegi és volt diákoknak, tanároknak szerveztek találkozót november 29-én. Az eseményen 

köszöntőt mondott dr. Völner Pál parlamenti államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője és 

Jászberényi Károly alpolgármester.  

Prevenció az egészségért címmel találkozót szervezett a Dorogi ILCO Egyesület a művelődési házban 

november 30-án. Köszöntőt mondott dr. Tittmann János polgármester.  

November 30-án tartották a Hősök terén a hagyományos adventi gyertyagyújtó ceremóniát. Ünnepi 

gondolatokat hallhattunk a várakozás időszakában Szerencsés Zsolt és dr. Kulcsár Sándor 

plébánosoktól, Pungur Béla református és Klimentné Ferenczy Andrea evangélikus lelkészektől. A 

Szent Efrém Férfikar ünnepi hangversenyt adott a téren.  

  



December 1-jén adták át a Reimann Bányászattörténeti Miniverzumot. Köszöntőt mondott Popovics 

György a megyei közgyűlés elnöke és dr. Tittmann János polgármester, aki emléklapokat adott át a 

tervezésben, kivitelezésben részt vett szakembereknek. Közreműködött a bányász zenekar. 

December 7-én tartották az óvodák hagyományos jótékonysági kézműves vásárukat, a Szeretetláncot 

a Gáthy-könyvtár mögötti területen. Koncertet adott a Tücsök Zenekar. 

Kézműves technikákkal (horgolás, varrás, üvegfestés) ismerkedhettek a dorogi gyerekek advent 

időszakában, az Idős alkotók vendéglátó alkotóháza című programon. A Városi és a Dorogi Nyugdíjas 

Egyesület közös szervezésében, a CLLD pályázat keretében foglalkozásokra került sor december 11., 

12. és 13-án a dorogi általános iskolások részvételével. A kézműves délutánok 2020 húsvétján 

folytatódnak, majd az elkészült alkotásokból kiállítást szerveznek a Gyermeknapon.  

Dorog csaknem ezer 75 éven felüli lakosának az idén is megrendezte Dorog Város Önkormányzata az 

Idősek Karácsonyát a művelődési házban. Az ünnepségen köszöntőt mondott dr. Tittmann János 

polgármester, majd koncertet adott Gergely Róbert énekes, színművész. Az idősek 5000 Ft-ot kaptak 

ajándékba az önkormányzattól. 

December 13-án rendezték meg a Sportolói Díjátadó Gálát a Dorogi Sportcsarnokban. Köszöntőt 

mondott dr. Völner Pál, térségünk országgyűlési képviselője, dr. Tittmann János polgármester és Szekér 

Zoltán sportigazgató. Átadták az Év Sportolója díjakat, és az Év Edzője kitüntetést.  

Luca napján karácsony felé címmel a Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat ünnepséget szervezett 

a művelődési házban. A gyermek alkotók pályaműveiből nyílt kiállítás, majd a Dorogiak Dorogért 

Emlékplakett átadására került sor. A kreatív városfejlesztésért dr. Tittmann János polgármester vehette 

át a díjat Dankó Józseftől, a Dorogiak Dorogért Alapítvány kuratóriumi elnökétől. Az ünnepi esten 

kulturális és művészeti csoportok léptek a színpadra.  

December 21-én, a Karácsonyi Gála keretében mutatta be a Cantate Kórus Bánáti Buchner Antal 

Bányász miséjét a művelődési házban. A hangverseny előtt közéleti munkássága elismeréseként, Deák 

Ferenc korábbi alpolgármester Pro Urbe Díjat vehetett át, Cserődi Péterné pedig az Év Szociális 

Dolgozója kitüntetést. Az eseményen adták át a „Mézeskalácsház-készítő verseny” és az „Adventi 

ablakvadászat” című játék nyerteseinek ajándékait. Az est zárásaként a Cantilena Gyermekkórus lépett 

fel. 

 

Dorog, 2020. január 23. 
 
 

Dr. Tittmann János sk. 
 

 

 


