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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 25-i ülésére 
 
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben 
hozott döntésekről, fontosabb eseményekről. 
 
Lejárt határidejű határozatok 
 
41/2020.(VII.10.) Képviselő-testületi határozat - Dorog, belterület 969/2 hrsz. ingatlan 
megvásárlása - folyamatban 
 
42/2020.(VII.10.) Képviselő-testületi határozat - Dorog, belterület 1515. hrsz.-ú ingatlan 
„Fortuna” megvásárlása – megtörtént 
 
43/2020.(VII.10.) Képviselő-testületi határozat - a DE-MA Projekt Kft. képviseletében Magyar 
Ákos építőmérnök megbízása a Dorog DIP I. ivóvíz ellátó nyomóvezeték szakaszaira 
beszerzendő vízjogi üzemeltetései engedélykérelemhez szükséges műszaki dokumentáció 
összeállítására - megtörtén 
 
44/2020.(VII.10.) Képviselő-testületi határozat - Dorogi Települési Értéktár Bizottság új 
tagjainak megválasztása – megtörtént 
 
45/2020.(VII.10.) Képviselő-testületi határozat - Dorog Város Egyesített Kulturális Intézmény 
főigazgatói pályázat kiírása – megtörtént 
 
46/2020.(VII.10.) Képviselő-testületi határozat - Művelődési Ház névadó pályázata – 
folyamatban 
 
47/2020.(VII.10.) Képviselő-testületi határozat - Beszámoló a Pénzügyi, Városfejlesztési 
Bizottság átruházott hatáskörében hozott döntések 2019. évi teljesítéséről – megtörtént 
 
48/2020.(VII.10.) Képviselő-testületi határozat - Beszámoló a Polgármester átruházott 
hatáskörében hozott döntések 2019. évi teljesítéséről – megtörtént 
 
49/2020.(VII.10.) Képviselő-testületi határozat - Beszámoló a Polgármester átruházott 
hatáskörében hozott- települési támogatás, köztemetés – döntések 2019. évi teljesítéséről – 
megtörtént 
 
51/2020.(VII.28.) Képviselő-testületi határozat - Az önkormányzat közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatása pályázat benyújtása – megtörtént 
 
52/2020.(VII.28.) Képviselő-testületi határozat - Dorog Város Egyesített Kulturális 
Intézményének létrehozása – folyamatban 
 
53/2020.(VII.28.) Képviselő-testületi határozat - Elismerő Emléklap adományozása Slavoczki 
Ferenc részére – 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 folyamatban vannak. 

- TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00019 pályázati kódszámú, Energetikai korszerűsítés a 
Zrínyi  
Iskolában Dorogon tárgyú projekt megvalósításával kapcsolatban: 
- a projekt lezárása folyamataként a MÁK helyszíni ellenőrzést tartott. 

- 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 Támogatói 
okiratának elkészítése folyamatban van. 

 
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 
épületfűtésének távfűtéssel történő kialakítása a Promtávhő Kft. kivitelezésében folyamatban 
van. 
 
A József Attila Művelődési Ház színháztermének felújítása folyamatban van: 

- székek gyártásának előkészítése befejeződött, 
- a parketta felújítása befejeződött, 
- a padlószőnyeg lefektetése megtörtént, 
- a drapériák gyártása befejeződött, 
- a villanyszerelés folyamatban van. 

 
Befejeződött a Köztársaság út út- és járdafelújításának II. üteme, mely az Iskola utcai 
kereszteződésig tart.  
 
Elkészült a Kálvin köz térkővel történő burkolása. 
 
A háziorvosi rendelőket magába foglaló épületben található használaton kívüli orvosi rendelő 
felújítása befejeződött. 
 
A Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ „A” épülete porta épületének „látogatói helyiséggé” 
történő átalakítása folyamatban van. 
 
A tekepálya lapostető szigetelésének javítási munkái befejeződtek. 
 
Az Intézmények háza alagsori raktárhelyiségeinek külső térelhatároló fala utólagos 
vízelvezetési, és a helyiségek festő munkái elkészültek. 
 
A városi köztemető belső úthálózatának ez évre tervezett fejlesztési munkái befejeződtek. 
 
A Kenyérmezei patakmeder zöldfelület karbantartási munkáit az önkormányzat a Vízügyi 



Igazgatóság helyett elvégeztette. 
 
Városüzemeltetés: 
 
Közterületek üzemeltetése: 
- A közterületi kézi hulladékgyűjtési, valamint a közterületi és temetői zöldfelületek 

karbantartási munkái folyamatosak. 
- Veszélyes fák kerültek kivágásra a Köztársaság és Munkás utcában. 

 
Önkormányzati intézmények: 
 
- A Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ „A” épületében duguláselhárítási munkák folytak. 
-  A Dr. Magyar Károly Városi Bölcsődében a gyerekek részére udvari kerékpártároló került 

kialakításra. 
 
Közvilágítás: 
- Közvilágítási hibák bejelentésére került sor a Bécsi úton, valamint a Schmidt Sándor és 

Zsigmondy Vilmos lakótelepen. 

 
 
Pénzügy szakterülete: 
 

1. A TOP pályázatok kedvezményezettjeiként adatot szolgáltattunk a Pénzügyi 

Elszámolási Útmutató 2.2.1 pontjában meghatározott korlátoknak megfelelően a 

Magyar Államkincstár számára. 

 

2. Benyújtottuk a TOP-2.1.2-16-KO1-2017-00001 azonosítószámú Mária utca zöldben 
2020 tárgyú támogatás projektelőkészítéssel kapcsolatos elszámolást 1.745 e Ft 
értékben. 
 

3. A Magyar Államkincstár ellenőrizte a szociális étkeztetés jogcímen 2020. évi 
támogatás igénylés és évközi módosítás megalapozottságát. A hatósági ellenőrzés 
eltérést nem állapított meg. 

 
4. A Magyar Államkincstár által vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartásban a 

bölcsőde vezető kinevezésének változását a 56/2020.(V.28.) számú Dorog Város 

Polgármesterének határozata alapján kérelmeztük, módosítása megtörtént.  

 

5. Értékesítésre került a Dorog, 6731 hrsz-ú 446 m2 nagyságú zártkert 446.000, -Ft 

értékben. 

 

6. Értékesítésre került a Dorog belterületi 2254 hrsz-ú 186 m2 nagyságú beépítetlen 
terület megnevezésű ingatlan 186.000, -Ft értékben. 

 
7. A Kommunál-Junk Kft részére kiutalásra került a Dorog, Hantken M.u.8. szám alatt 

található Intézmények Házában 2 db irodahelyiség, valamint 1 db raktárhelyiség. 
 

 
Emberi erőforrás szakterület: 
 



Dr. Juhász Aida Laura az 1. sz. fogorvosi körzet fogorvosa írásban jelezte, hogy a fogorvosi 

feladatellátási szerződést 2020. augusztus 31-én felmondja. A felmondó nyilatkozatot 

tudomásul vettük, a 6 hónapos felmondási idő alatt feladatát a szerződés szerint ellátni köteles. 

Augusztus 15-én nyílt napot tartottak a megújult Dorogi Teniszcentrumban. Dr. Tittmann János 
polgármester Elismerő Emléklapot adott át Slavoczki Ferencnek több évtizedes kiemelkedő 

sportközéleti és közösségfejlesztő munkássága elismeréséül.  

Szeptember 1-jén a városházán lakossági fórumot tartott Dorog Város Önkormányzata a 

Richter Gedeon Vegyészeti Gyárt Nyrt. Dorogi Fióktelepének biztonsági tervével 

kapcsolatban.  

A 70. Bányásznap programsorozatának keretében az ÉDV Zrt. koszorúzást szervezett a 

Schmidt-villa kertben, a tavaly felállított Dr. Schmidt Sándor mellszobornál. A 

megemlékezésen ünnepi beszédet mondott dr. Tittmann János polgármester, Glevitzky István, 

az OMBKE dorogi elnöke és Bársony László, az OMBKE tatabányai elnöke.  

Szeptember 4-én a Baumit Kft. a Nemzeti Kőbányászati Emlékhelynél szervezett 

megemlékezést. Ünnepi beszédet mondott és koszorút helyezett el dr. Völner Pál államtitkár, 

térségünk országgyűlési képviselője, dr. Tittmann János polgármester és Illy Gábor, a Baumit 

Kft. ügyvezetője.  

A Zsigmondy50 rendezvénysorozat részeként szeptember 4-én felavatták a gimnázium előtt 

a Zsigmondy Vilmosról készített domborművet. Az eseményen részt vett dr. Völner Pál 

államtitkár és Glevitzky István, az OMBKE dorogi elnöke.  

A 70. Bányásznap ünnepi rendezvényei az Otthon téri koszorúzással szeptember 5-én 

folytatódtak. A bányász emlékműnél emlékező beszédet mondott dr. Völner Pál államtitkár, 

térségünk országgyűlési képviselője, dr. Tittmann János polgármester. Koszorút helyezett el 

dr. Völner Pál és Nunkovics Tibor országgyűlési képviselők, Popovics György a megyei 

közgyűlés elnöke, Dorog Város Önkormányzata, bányász és civil szervezetek, továbbá a 

Baumit Kft. 

Bemutatták a Zsigmondy-középiskolában a Szabó-Berghauer Zoltán által szerkesztett 

Emlékkönyvet, amely az iskola 50. évfordulójára készült. Szeptember 7-én a kiadvány 

bemutatója mellett felavatták a „Bodri-sarkot”, amely a korábbi neves tanár, dr. Bodri Ferenc 

emléktárgyait, könyveit mutatja be. 

Az Operatív Törzs a Dorogi Zsigmondy Vilmos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Gimnázium 

9/A, 10/A. osztályok, valamint a Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai 

Általános Iskola Zrínyi Ilona tagiskolájának felső tagozata tekintetében tantermen kívüli 

digitális munkarendre történő átállásról döntött 2020. szeptember 15-től visszavonásig. 

 
 
Dorog, 2020. szeptember 15. 
                                                                                                            Dr. Tittmann János sk. 

 polgármester 


