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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 30-i ülésére 
 
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben 
hozott döntésekről, fontosabb eseményekről. 
 
Lejárt határidejű határozatok 
 
56/2020.(IX.15.) Képviselő-testületi határozat – Dorog, belterület 1515 hrsz-ú Fortuna 
megvásárlása – megtörtént 
 
57/2020.(IX.15.) Képviselő-testületi határozat – Cselenyákné Cservenka Rita 
intézményvezetői megbízása – megtörtént 
 
62/2020.(IX.25.) Képviselő-testületi határozat - Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde Szakmai 
Alapprogram, Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása – megtörtént 
 
64/2020.(IX.25.) Képviselő-testületi határozat – Dorog, külterület 021 hrsz. ingatlan 
megvásárlása - megtörtén 
 
65/2020.(IX.25.) Képviselő-testületi határozat – Napelem-park létesítése a Dorog, külterület 
0294/4 hrsz.-ú területen, bérleti szerződést aláírása az MVM Zöld Generáció Kft-vel – 
megtörtént 
 
66/2020.(IX.25.) Képviselő-testületi határozat – Dorogi József Attila Művelődési Ház 
beolvadása a Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeumba – folyamatban 
 
67/2020.(IX.25.) Képviselő-testületi határozat – Dorogi József Attila Művelődési Ház 
megszüntető okirata – folyamatban. 
 
68/2020.(IX.25.) Képviselő-testületi határozat – Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Múzeum alapító okiratának módosítása - folyamatban 
 
69/2020.(IX.25.) Képviselő-testületi határozat – Kulturális főigazgatói pályázat visszavonása – 
megtörtént 
 
70/2020.(IX.25.) Képviselő-testületi határozat – Kincstári Szervezet intézményvezetői 
álláspályázat kiírása – megtörtént 
 
72/2020.(IX.25.) Képviselő-testületi határozat - Dorogvidéki Református Egyházközség 
támogatása – megtörtént 
 
74/2020.(IX.25.) Képviselő-testületi határozat – Dorogi Teniszcentrum térítési díjainak 
megállapítása – megtörtént 
 



75/2020.(IX.25.) Képviselő-testületi határozat - Járványügyi szabályozás megszegése és a 
járvány terjedést szolgáló elvárható gondosság hiánya esetében való szankcionálás – 
folyamatban 
 
76/2020.(IX.25.) Képviselő-testületi határozat - Iskolák felvételi körzeteinek véleményezése – 
megtörtént 
 
78/2020.(IX.25.) Képviselő-testületi határozat - Levegőfertőtlenítő berendezések beszerzése 
- folyamatban 

 

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 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. 

- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00581 pályázati kódszámú, Tekepálya- az új közösségi 
tér Dorogon tárgyú projekt megvalósításával kapcsolatban: 

- a Támogatói okirat megküldésre került, 
- Szerződés módosítást kezdeményeztük a pályázat megvalósítási határidejének 

aktualizálása tárgyában. 
 

A Dorogi Buzánszky Jenő Stadion rekonstrukciójával kapcsolatban az I. ütem (új 
pályaszerkezet kialakítása pályafűtéssel, öntözőrendszerrel és vízelvezetéssel, világítás 
kiépítése, és kijelző telepítése ) terveinek engedélyezése folyamatban van. A Stadion gyep és 
épületfűtésének távfűtéssel történő kialakításához szükséges bekötővezeték a Promtávhő Kft. 
kivitelezésében befejeződött. 
 
A József Attila Művelődési Ház színháztermének felújítása a befejező fázisban van. 
 
A Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ „A” épülete porta épületének „látogatói helyiséggé” 
történő átalakítása befejeződött. 
 
A MÁV utasfelvevő épület előtti téren Kucs Béla pihenő bányász szobra, valamint a 
testvértelepülésekkel kapcsolatos tájékoztató táblák elhelyezésre kerültek. 
 
Az un. „Fortuna” ingatlan területének rendezése befejeződött. 
 
 
Városüzemeltetés: 
 
Közterületek üzemeltetése: 
- A közterületi kézi hulladékgyűjtési, valamint a közterületi és temetői zöldfelületek 



karbantartási munkái folyamatosak. Megkezdődött a lombgyűjtés és annak elszállítása is. 
- A csapadékvíznyelők tisztítására és javítására került sor a Vasút utcában és a Hám Kálmán 

lakótelepen. 
- Megrongált padok javítására és új padok kihelyezésére került sor a Hám Kálmán 

lakótelepen és az Eötvös József Általános Iskolánál. 
- Veszélyes fák kerültek kivágásra a Munkás és Híd utcában, a Schmidt Sándor és 

Zsigmondy Vilmos lakótelepen. 
- Az Eötvös József Általános Iskolánál a meglévő gyalogátkelőhely megújító festése 

megtörtént. 
 
 

Önkormányzati intézmények: 
 
- A gázüzemű fűtőberendezések felülvizsgálata megtörtént. Az ehhez kapcsolódó javítások 

az Dr. Mosonyi Albert Gondozási központ „B” épületében és a Dr. Magyar Károly Városi 
Bölcsödében elvégzésre kerültek. 

-  A távfűtéssel üzemelő intézmények fűtési rendszere beindításra került. Vezérlőrendszer 
javítására került sor a József Attila Művelődési Házban. 

-  A Hétszínvirág és Zrínyi Ilona Óvodában a kialakult járványhelyzet miatt a meglévő bejárat 
mellett új bejáratok kialakítására került sor. 

- A Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központban az un. „úszókapu” javítása folyamatban van. 
- Az intézményekben az automatikusan adagoló kézfertőtlenítők felszerelése megtörtént. 
 
 
Közvilágítás: 
- Közvilágítási hibák bejelentésére került sor a Bécsi és Esztergomi úton, valamint a Hám 

Kálmán, 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 Államkincstárnak és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzatnak. 

 

2. A 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 169. § szerint elkészítettük az önkormányzat, 

nemzetiségi önkormányzatok és a polgármesteri hivatal III. negyedévi időközi 

költségvetési jelentését és III. n. évi mérlegjelentését, amit határidőre továbbítottunk a 

MÁK felé. 

 

3. Határidőben elkészítettük a Központi Statisztikai Hivatal számára a III. negyedéves 

beruházási statisztikai jelentést, valamint a NAV számára a cégautó adóbevallást és 

rehabilitációs hozzájárulás bevallást. 

 

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

támogatások októberi lemondás-pótigénylés adatszolgáltatást. Az Önkormányzatnál 

az intézmények adatszolgáltatása alapján 7.024 e Ft többletigény jelentkezett.  

 

5. Megüresedett a Hám Kálmán ltp. 11. I./4. szám alatt 1 db önkormányzati lakás. 

 

6. A koronavírus-járvány miatt a tüdőgondozó épületében az üres üzemorvosi rendelő 

helyiségében kialakításra került a járvány tesztelésére alkalmas rendelő. 



 

7. Önkormányzati lakások nyílászáróinak cseréjére 7 lakóval készült megállapodás, mely 

a költségmegosztást 50% - 50%-ban szabályozza. 

8.  

Emberi erőforrás szakterület: 

Visszatérő tanítványok címmel szakmai művészeti napokat szervezett a művelődési ház az 
uniós pályázati támogatásnak köszönhetően. Szeptember 18-21. között Szabó-Nyulász 
Melinda animációs filmkészítő kurzust tartott az érdeklődőknek, majd ólomüveg készítés 
következett szeptember utolsó hétvégéjén. Október 9-11-én Végh Éva művész vezetésével 
tűzzománcokat, majd Kapa Melinda művésztanár irányításával – október 16-18. között 
rézkarcokat készítettek az amatőr alkotók.  

Beindult az önkormányzat és a BEBTE csikkgyűjtési akciója, amelynek eredményeként több 
cipősdoboznyi veszélyes hulladékot hoztak be a dorogi lakosok, elsősorban gimnazisták. Az 
összegyűjtött csikkekért 5 literenként 5000 Ft-os vásárlási utalványt kaptak a környezetvédők.  

Október 8-án a Gáthy könyvtárban Lattmann Béla zenésszel közönségtalálkozót szerveztek 
az Országos Könyvtári Napok programsorozatában.  

A Szemétirtók csoportja és a Közösen Dorogért Egyesület műanyag hulladék és befőttesüveg 
gyűjtőnapot szervezett a művelődési ház sörkertjében október 11-én. Tizenöt köbméter 
műanyag újrahasznosítható hulladék gyűlt össze az akciónapon.  

Október 10-én a Civilek a Fejlődő Városért Egyesület négy dorogi játszóteret tisztított meg a 
hulladékoktól. Az önkormányzat elszállította az összegyűjtött szemetet. 

Balla András fotóművész 75. születésnapjára Hérics Nándor festőművész Balla Andrásról 

készített portréját ajándékozta Dorog Város Önkormányzata október 15-én. 

 

Dorog, 2020. október 21. 
 
 
 
 
                                                                                                            Dr. Tittmann János sk. 

 polgármester 
 

 

 


