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ELŐTERJESZTÉS
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 24-i ülésére
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben
hozott döntésekről, fontosabb eseményekről.
Lejárt határidejű határozatok
65/2021.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat – Dorogi Értéktár Bizottság 2020. évi
beszámolójának elfogadása – megtörtént
66/2021.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat – Dorog Város Egyesített Sportintézmény 2020.
évi beszámolójónak elfogadása – megtörtént
67/2021.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat - Dorog- és Térsége Turizmus Egyesület 2020.
évi beszámolójának elfogadása – megtörtént
68/2021.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat - A Polgármester átruházott hatáskörében
hozott döntések 2020. évi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása – megtörtén
69/2021.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat - Együttműködési megállapodás a települési
ifjúsági feladatok ellátása érdekében, valamint az I. Megyei Ifjúsági Bál megvalósításának
támogatása – megtörtént
71/2021.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat - Reimann Bányászattörténeti Miniverzum
nyitvatartás módosítása – megtörtént
72/2021.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat - Dorogi rendőrkapitány kinevezésének
támogatása – megtörtént
73/2021.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat - Forrás biztosítása kerékpárút tervezéséhez
Két ülés közötti események
A Dorogi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Bányász Zenekara ünnepi koncertet adott
a Zenepavilonban augusztus 20-án.
Nemzetiségi Fesztivált szervezett az identitás pályázatnak köszönhetően a Dunamente és
Térsége Turizmus Egyesület augusztus 21-én a művelődési ház sörkertjében. A csolnoki,
kesztölci, piliscsévi táncosok, kórusok és a dorogi Sváb Party zenekar fellépését megelőzően
köszöntőt mondott dr. Völner Pál államtitkár és dr. Tittmann János polgármester.
A színházteremben nagysikerű koncertet adott a Budapesti Vonósok együttese, Tarkövi Gábor
trombitaművész és Lencsés Lajos oboaművész közreműködésével.

Augusztus 28-án Jászberényi Károly alpolgármester vezetésével 100 fős delegáció utazott
testvértelepülésünkre, Zsérére, hogy részt vegyenek az Interreg pályázat keretein belül
megvalósított szabadtéri színpad-fedés avató ünnepén. Koncertet adott a Sic Transit Folk
Műhely.
Szeptember első hétvégéjére átadták a forgalomnak a felújított Mária utcát.
Szeptember 1-jén az ÉDV Zrt. szervezésében a Schmidt-villa kertben megkoszorúzta több
szervezet Dr. Schmidt Sándor mellszobrát.
Dorog Város Önkormányzata nevében ünnepi beszédet mondott dr. Tittmann János
polgármester, majd elhelyezte az emlékezés virágait a szobornál.
Szeptember 4-én a Baumit Kft. szervezésében koszorúzás ünnepséget tartottak a Nemzeti
Kőbányászati Emlékhelynél. Ünnepi beszédet mondott dr. Völner Pál államtitkár, térségünk
országgyűlési képviselője, dr. Tittmann János polgármester és Vas József műszaki vezető.
Szeptember 4-én felavatták Farkas Éva üvegművész és Dvorszky László tervezőmérnök
Fájront című üveg kompozícióját a Reimann Bányászattörténeti Miniverzumban.
Köszöntőt mondott dr. Tittmann János polgármester. A kiállítást megnyitotta Wehner Tibor
Munkácsy-díjas művészettörténész.
Szeptember 5-én az Otthon téri bányász emlékműnél megtartott koszorúzási ünnepségen
ünnepi beszédet mondott Bánhidi József, a Bányász Szakszervezet és a Dorogi
Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány alelnöke.
Koszorút helyezett el dr. Völner Pál államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője,
Nunkovics Tibor országgyűlési képviselő, Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke, dr.
Tittmann János polgármester - Jászberényi Károly és Dankó Kristóf alpolgármesterekkel - és
számos bányászati szervezet.
Szeptember 5-én avatta fel Dorog Város Önkormányzata a CLLD pályázatnak és az
önkormányzat támogatásának köszönhetően a művelődési házban, a régi mozi területén
kialakított négy sávos tekepályát.
Köszöntő mondott dr. Völner Pál államtitkár és Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke.
Emléklapot adott át dr. Tittmann János polgármester a tervezésben, kivitelezésben részt
vetteknek, majd Elismerő Emléklappal jutalmazta a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ és
a Dorogi Mentőállomás munkatársait a járvány során nyújtott teljesítményük elismeréseként.
A tekepályán az első gurításokat is ők végezhették el.
A 34. Eucharisztikus Világkongresszus 1938-as ünnepségsorozatát követendő, az 52.
Eucharisztikus Vilagkongresszus eseményeihez is méltón kapcsolódott Dorog városa.
A képviselő-testület által elfogadott Dorog és az Eucharisztia 2018-2020 programsorozat
lezárása volt a szeptember 7-én, a 125 egyházi vendég -bíboros, érsekek, püspökök - és
dorogi, esztergomi meghívottak részvételével megtartott Cantata Dorogiensis de Eucharistia
című zenemű ősbemutatója.
Az eseményre, ahogy 1938-ban is az "aranyvonattal" érkezett a fővárosból a delegáció.
Köszöntőt mondott dr. Tittmann János polgármester és dr. Erdő Péter bíboros, prímás,
Esztergom-budapesti érsek.
Sáry László zeneszerző alkotását a BMC zenészei adtak elő.
A vendégek az Eucharisztia 1938-2020 kitűzőt és a zenemű CD-jét kapták ajándékba.
Szeptember 11-én tartották az Otthon téren a Richter Egészségváros rendezvényét.
Összesen 3600 szűrést végeztek el az egészségügyi dolgozók a téren. A résztvevők nem csak
saját maguk egészségéért tettek a szűréseken való részvétellel, hanem a dorogi kórház
támogatásáért is.

A Richter 3,5 millió Ft-os alapadományát Dorog Város Önkormányzata 3 millió Ft-tal
egészítette ki. Szűrésenként a Richter további 300 Ft-tal egészítette ki a támogatást, így
összesen 9,981 millió Ft gyűlt össze az eseményen, amellyel a dorogi kórház belső felújítása
valósulhat meg.

A futball stadion rekonstrukciós munkái befejező szakaszukhoz érkeztek.
Az önkormányzati fenntartású intézményekben befejeződtek a nyári karbantartási munkák.
A parlagfűirtás folyamatosan történik a városban.
A gyalogos alagút kifestésre került szeptember első hetében.

A 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 169. § szerint elkészítettük az önkormányzat és a
polgármesteri hivatal költségvetési jelentését, amit határidőre továbbítottunk a MÁK felé.
A Dorog Város Önkormányzat tulajdonában lévő Dorog, külterület 0225-I. hrsz.-ú 10.252 m2
nagyságú kivett kopárság megnevezésű ingatlant 3.075.600.- Ft vételáron értékesítésre került
Lampert Viktor (Dorog, Fáy ltp. 1. 2/7) részére.
A Dorog Város Önkormányzat tulajdonában lévő Dorog, belterület 162/3 hrsz.-ú 289 m2
nagyságú kivett beépítettlen terület megnevezésű ingatlant 607.000.- Ft vételáron
értékesítésre került Keveházi Botond (Dorog, Pataksor-alsó 37.) részére.
A Dorogi Ipari Park szennyvízcsatorna szolgalmi jogával kapcsolatban elkészült 9 érintett
szerződése. A kártalanítási összegek kiutalása folyamatban van számukra.

A Közbeszerzési Bizottság ülésén elfogadásra került a Villamos energia beszerzés ajánlati
felhívása és műszaki dokumentációja.

Dorog, 2021. szeptember 15.

Dr. Tittmann János sk.
polgármester

