
 1

 DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 
   2510 DOROG, Bécsi út 71 2511 Dorog, PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 Fax.: 06 33 431 377 E-MAIL : pmester@dorog.hu 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Dorog Város Képviselő-testületének 2007. febr. 23.-i ülésére 
 

ÖNKORMÁNYZATUNK GAZDASÁGI PROGRAMJA 
 
 
Önkormányzatunk képviselőtestülete legutóbb 2003. május 30-án foglalkozott Dorog gazdasági 
programjával. 
Gazdasági célkitűzéseink elvi, stratégiai alapja változatlan : Dorog fenntartható fejlődésének 
szolgálata. Hiszünk abban, hogy ha városunkban a fenntartható fejlődés értékrendje szerint 
szabályozzuk a gazdaságfejlesztés folyamatát, akkor ezzel egy lényegesen szélesebb körben, 
globálisan is a fenntartható fejlődés érvényre jutását segítjük elő. 
 
A fenntartható fejlődés eszméje szerint az emberiségnek meg van a képessége arra, hogy a fejlődést 
harmonikussá tegye, vagyis biztosítani tudja a jelen igények kielégítését anélkül, hogy veszélyeztetné 
a jövő generációinak lehetőségeit saját igényeik kielégítésére. 
 
A fenntartható fejlődés célja az önkormányzati politika rangsorában a csúcsra kerül ahonnan minden 
egyéb területet befolyásolhat. 
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A fenntartható fejlődés azt jelenti, hogy az életminőség kérdéseivel kell foglalkoznunk. Ennek 
megfelelően gazdasági programunk szervesen illeszkedik egy egymást kiegészítő rendszerben egyéb 
szakterületek fejlesztéseihez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fenti megfontolásoknak megfelelően alakult ki gazdasági programunk. 
  
1. Városi gazdaság- és turizmusfejlesztés 
 
1.1. A város gazdasági vonzerejének növelése 

A városban vonzó ipari, kereskedelmi, szolgáltatási telephelyi, infrastruktúra kialakítása. A 
program vonzó gazdasági környezet kialakítását, a vállalkozási feltételek és versenyképesség 
javítását, valamint  a kedvezőtlen városszerkezet felszámolását szolgálja.  

 
1.2. A turisztikai kínálat és fogadókészség minőségi fejlesztése  

Dorog és térsége kulturális öröksége messze a település határain túlmutató érdeklődésre számot 
tartó értékek halmaza. Ezen értékek hozzáférhetőségének biztosításához fűződő közérdek mellet  
nem elhanyagolható a település azon kulturális ás gazdasági érdeke,  mely az idegenforgalom 
kínálati lehetőségeinek gazdagodásához fűződik. 

 
2. Települési és humáninfrastruktúra fejlesztés 
 
2.1. A képzési rendszer fejlesztése, modernizálása, a gazdaság igényeihez történő igazítása 

A nevelési-oktatási intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése biztosítja a településfejlesztés 
emberi erőforrás fejlesztésének alapfeltételeit. A tudásalapú társadalom alappillére a nevelés-
oktatás korszerű feltételeivel rendelkező intézményrendszer. 

 
2.2. Az egészségügyi és szociális ellátórendszer fejlesztése, hatékonyságának növelése 

Az egészségügyi és szociális intézményrendszer szakmai színvonalbeli és költséghatékonysági 
teljesítményének javítása teszi szükségessé ezen szolgáltatások infrastrukturális fejlesztését. 

 
2.3. A települési funkciók bővítése, korszerűsítése 

Településünkön felmértük a védett épületek körét. Ezek sorába tartozik a volt bányatiszti kaszinó 
és a bányaigazgatóság épülete. A kulturális örökség védelmét és megőrzését, valamint az 
örökségvezérelt településfejlesztést szolgálja programunk. 

 
2.4. Intézményfejlesztés 

Dorog városa eleget tesz kistérségi központi települési szerepköre minden követelményének.  
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A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatait a városháza látja el. A térségi 
igazgatási és fejlesztési feladatok szaporodása szükségessé teszi  a Dorogi Polgármesteri Hivatal 
infrastrukturális átalakítását. 

 
3. Környezet- és közlekedésfejlesztés 
 
3.1. Lakosság életkörülményeinek javítása, környezeti állapot javítása, környezettudatos   
       fejlesztése. Hulladékgazdálkodás fejlesztése.  

Városunkban megkezdtük a szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiépítését. A rendszer jelenlegi 
kapacitása, hozzáférhetősége elmarad a szakmailag optimálistól és a lakosság elvárásainak sem 
felel meg. Nem megoldott a veszélyes háztartási hulladékok rendszeres gyűjtése.  Ezért indokolt 
további  szelektív hulladékgyűjtő helyek építése, valamint a veszélyes háztartási hulladékok 
háztartásokban való gyűjtési lehetőségének megteremtése. Jelentős környezeti terhet jelent az 
illegálisan lerakott szemét.  

 
3.2. Megújuló energiaforrások és alternatív energiák hasznosítása. Megújuló és alternatív  
       energiaforrások komplex hasznosítása közösségi rendszerekben.  

Városunk ad otthont a SANYO vállalat solár elemeket gyártó részlegének. A vállalattal való 
együttműködés lehetőséget kínál intézményeink energia gazdálkodásának javítására, a megújuló 
energia alkalmazására. 

 
3.3. Közösségi közlekedési formák fejlesztése. Közösségi közlekedés infrastrukturális  
       fejlesztése. 

Településünk térségi közlekedési központ, a vasúti és közúti közlekedés csomópontja. A 
közösségi közlekedési fejlesztésének fejlesztési lehetőségét jelenti a vasútállomás fejlesztése a 
parkoló kapacitás növelésével, a közúti közlekedési buszvégállomás és a vasútállomási környezet 
fejlesztésével. 

 
A gazdasági programban meghatározottakat szolgálják városunk megvalósított és tervezett 
fejlesztései. 
 
2002-2006 KÖZÖTTI IDŐSZAK GAZDASÁGI PROGRAMUNKNAK MEGFELELŐ FEJLESZTÉSEI. 
 
3. Városi gazdaság- és turizmusfejlesztés 
 
1.1. A város gazdasági vonzerejének növelése 

A városban vonzó ipari, kereskedelmi, szolgáltatási telephelyi, infrastruktúra kialakítása. A 
program vonzó gazdasági környezet kialakítását, a vállalkozási feltételek és versenyképesség 
javítását, valamint  a kedvezőtlen városszerkezet felszámolását szolgálja.  

        
      1.1.1. A volt brikettgyári terület környezeti kármentesítése 
 
1.2. A turisztikai kínálat és fogadókészség minőségi fejlesztése  

Dorog és térsége kulturális öröksége messze a település határain túlmutató érdeklődésre számot 
tartó értékek halmaza. Ezen értékek hozzáférhetőségének biztosításához fűződő közérdek mellet  
nem elhanyagolható a település azon kulturális ás gazdasági érdeke,  mely az idegenforgalom 
kínálati lehetőségeinek gazdagodásához fűződik. 

 
4. Települési és humáninfrastruktúra fejlesztés 
 
2.1. A képzési rendszer fejlesztése, modernizálása, a gazdaság igényeihez történő igazítása 

2.1.1. Petőfi Sándor Általános Iskola könyvtár fejlesztése 
 
2.2. Az egészségügyi és szociális ellátórendszer fejlesztése, hatékonyságának növelése 

2.2.1. A Dorogi Szent Borbála Szakkórház felépítése 
 
2.2.2. A Dorogi Bölcsőde felépítése 
 
2.2.3. A dementiában szenvedő betegek otthonának felépítése 
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2.2.4. Az új mentőállomás és ügyeleti központ felépítése 
 
2.3. A települési funkciók bővítése, korszerűsítése 
2.4. Intézményfejlesztés 
 

2.4.1. Szent Borbála templom külső felújítása 
 

2.4.2. Városi uszoda építése 
Egy 25x16 m-es és egy 16x8 m-es úszó és tanmedence építése, kiszolgáló 
létesítménnyel együtt.  
A medencék a téli időszakban sátor borítást kapnak a teljes évi használhatóság 
érdekében. 

 
2.4.3. A József Attila Művelődési Ház felújítása 
 

 
2.4.4.Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete irodájának kialakítása 

 
3. Környezet- és közlekedésfejlesztés 
 
3.1. Lakosság életkörülményeinek javítása, környezeti állapot javítása, környezettudatos   
       fejlesztése. Hulladékgazdálkodás fejlesztése.  
 
3.1.1. Brikett gyári utcák aszfaltozása 
 
3.1.2. A szelektív hulladékgyűjtés rendszerének bevezetése 
 
3.1.3. Petőfi tér 

Felszíni vízelvezetés megoldása,  
szilárd burkolatú járdakapcsolat létesítése, 
szilárd burkolatú út építése. 

 
3.1.4. Zsigmondy lakótelep 

zöldterület felújítása,  
közösségi sportterület kialakítása játszótér 
létesítése  

 
3.1.5. Zsigmondy lakótelep 

parkoló és járda felújítása  
 
3.1.6. Otthon tér 

felszíni vízelvezetés és  
szilárd díszburkolat kialakítása  

 
3.1.7. Jubileum tér 

zöldfelület fejlesztés   
faállomány cseréje,  
játszótér cseréje,  
burkolat kialakítása. 

 
3.1.8. Szent Borbála templom tér 

a templom előtti és melletti terület rendezése  
díszburkolat és zöldfelület kialakítása 

 
3.1.9. Mészáros Lázár utca 

felszíni vízelvezetés kiépítése és  
szilárd burkolat kialakítása  

 
3.1.10. Piac tér 

felszíni vízelvezetés és  
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szilárd burkolat kiépítése  
 
3.1.11. Kert utca szilárd burkolat építés 
 
1.1.12. Gorkij utca szilárd burkolat  építés 
 
3.1.13. Mária barlang felújítása 
 felszíni vízelvezetés 
 partfal védelem 
 örökségvédelem 
 
3.1.14. Csatorna építések 

2003: Céltámogatással megvalósult csatornaépítés: 
          Akácfa utca, Aradi Vértanuk utca, Árpád utca, Bem Apó utca, Bécsi utca, Csolnoki utca,  
         Gárdonyi G. utca,  
          István király utca, Kálvária köz, Kiss E. utca, Kesztölci utca, Panoráma utca 
2004: Céltámogatással megvalósult csatornaépítés: 
          Hunyadi utca, Sándor utca, Zrínyi utca 
          Tervezés: Ady E. utca, Pataksor utca 
2005: Önkormányzati beruházás keretében megvalósult csatornaépítés: Úttörő utca és Árpád  
          utcai régi csatornavezeték cseréje 

 
3.2. Energia gazdálkodás 

3.2.1. Városi intézmények távhőrendszerbe csatlakoztatása 
 
3.2.2. Panel plussz program 

 
3.3. Közlekedési rendszer fejlesztés 

3.3.1. A Bécsi út teljes körű felújítása 
 
 
VÁROSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2006-2013 
 
1. Városi gazdaság- és turizmusfejlesztés 
 
1.1. A város gazdasági vonzerejének növelése 
1.1.1. A Rákóczi út és a vasút közötti terület környezetet terhelő tevékenységet folytató  gazdasági 
társaságinak   
          korszerű ipari területre való áthelyezése 
1.1.2. A Dorogi Ipari Park fejlesztése, a Rákóczi út és a vasút közötti területről kitelepített gazdasági 
egységek  
          fogadására való alkalmassá tétele 
1.1.3. Az ipari parkhoz kapcsolódó közlekedési csomópont kiépítése 
1.1.4. A volt brikettgyári terület infrastruktúra fejlesztése, szolgáltatási, kereskedelmi célú hasznosítás  
          előkészítése céljából 
 
1.2. A turisztikai kínálat és fogadókészség minőségi fejlesztése  
Dorogi Múzeumok fejlesztése : 
1.2.1. Bányászati Múzeum – a Bányász Emlékház Fejlesztése 
1.2.2.Sport Múzeum – a sport Klubház fejlesztése 
1.2.3. Helytörténeti Múzeum – a Bányatiszti kaszinó helyreállítás 
 
2. Települési és humáninfrastruktúra fejlesztés 
 
2.1. A képzési rendszer fejlesztése, modernizálása, a gazdaság igényeihez történő igazítása 
2.1.1. általános iskolák,  
2.1.1. a Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Szakközépiskola fejlesztése 
2.2. Az egészségügyi és szociális ellátórendszer fejlesztése, hatékonyságának növelése 
2.2.1. a Dorogi Szakorvosi Rendelő felújítása 
2.2.2. a házi ápolás és segítés fejlesztése 
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2.3. A települési funkciók bővítése, korszerűsítése 
2.3.1. a volt bányatiszti kaszinó felújítása, közművelődési köztér kialakítása 
2.3.2. a volt bánya igazgatósági épület megvásárlása és Intézmények Háza kialakítása 
 
2.4. Intézményfejlesztés 
2.4.1. a dorogi városháza átalakítása 
 
3. Környezet- és közlekedésfejlesztés 
 
3.1. Lakosság életkörülményeinek javítása, környezeti állapot javítása, környezettudatos 
fejlesztése 
3.1.1. a szelektív hulladékgyűjtés teljes körű bevezetése 
3.1.2. illegális hulladéklerakók felszámolása, valamint rekultiválása,  
 
3.2. Megújuló energiaforrások és alternatív energiák hasznosításának növelése 
3.2.1.Önkormányzati intézmények solar elemekkel való ellátása 
 
3.3. Közösségi közlekedési formák fejlesztése 
3.3.1. a dorogi vasútállomáson buszvégállomás, parkoló építése és a gyalogos aluljáró felújítása 
3.3.2. kerékpárút-hálózat kiépítése 
 
 
 
Dorog, 2007-01-24. 
 
 
 
 
 
         dr. Tittmann János 


