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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 2021. október 29-i ülésére 

 
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben 
hozott döntésekről, fontosabb eseményekről 
 
Lejárt határidejű határozatok 
 
 
75/2021.(IX.24.) Képviselő-testületi határozat – 1. számú fogorvosi körzetének helyettesítése, 
pályázat kiírása – megtörtént 
 
76/2021.(IX.24.) Képviselő-testületi határozat – Napelem-park létesítése a Dorog, külterület 
0294/4 hrsz.-ú területen, bérleti szerződés módosítása – megtörtént 
 
 
Két ülés közötti események 
 
 
Városfejlesztés: 
 
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00581 pályázati kódszámú, Tekepálya- az új közösségi tér 
Dorogon tárgyú projekt elszámolása folyamatban van. 
 
A Dorogi Buzánszky Jenő Stadion rekonstrukciós munkái a befejező szakaszába érkeztek. A 
beruházás befejezéséhez az elektromos áram E.On szolgáltatói bekötésére, és az eredmény 
kijelző beszerzésére és letelepítésére van még szükség.  
 
Megkezdődött a temetői járdafelújítás 4. üteme, mellyel a Bécsi úti gazdasági bejárattól az un. 
szóróparcelláig kiépítésre kerül mintegy 450 m2 viacolor burkolatú járda. Ezzel a beruházással 
a főközlekedési útvonalak felújítása befejeződik. 
 
Folyamatban van a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében a Dorog, 
666/4 hrsz.-ú ingatlanon (Széchenyi ltp. mögötti "véderdőben") egy un. "C" típusú (a tervek 
közül a legnagyobb) sportpark építése. A beruházás 100 %-os támogatója a Magyar Állam, 
megvalósítója a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési 
Zrt.  
A beruházással egy kültéri, fedett, 11 eszközt tartalmazó sportpark kialakítására kerül sor. 
A szerződés szerinti teljesítési határidő: december közepe. 
 
Az uszoda lábazat vízszigetelésének utólagos javítási munkáinak elvégzésével megkezdődött 
az intézmény kiszolgáló épületének rekonstrukciója. 
 
 
 
 



Pénzügy szakterülete: 
 

 

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

nemzetiségi önkormányzatok és a polgármesteri hivatal III. negyedévi időközi 

költségvetési jelentését és III. negyed évi mérlegjelentését, amit határidőre 

továbbítottunk a MÁK felé. 

 

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

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

rehabilitációs hozzájárulás bevallást. 

 

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

támogatások októberi lemondás-pótigénylés adatszolgáltatást. Az Önkormányzatnál 

az intézmények adatszolgáltatása alapján 14.497 e Ft lemondás jelentkezett.  

 

4. Vételi szándék érkezett a Dorog, belterület Pataksor-alsó 39. sz mellett a 162/5 hrsz-

ú, valamint a Dorog, belterület Heine utca 34. sz. mellett az 528/137 hrsz-ú ingatlanra. 

Az ingatlanok értékbecslésének megrendelése megtörtént.  

5. Vételi szándék érkezett a Dorog, zártkert Aranyhomok dűlő 6690 hrsz-ú ingatlanra. 
 

6. A Dorogi Ipari Park közműveinek fennmaradási engedélyeztetésével kapcsolatban 12 
tulajdonossal aláírásra kerültek a szolgalmi jogot megalapozó szerződések. Az 
érintettek részére a kártalanítási összegek kiutalása megtörtént. 
 

7. A Pilismaróti Üdülőtábor értékbecslése megrendelésre került. 
 
 
Emberi erőforrás szakterület: 
 
 
Szeptember 21-én átadták a művelődési ház új rekreációs termét. A terem megújítására, 

bútorozására a Richter Gedeon Nyrt. Dorogi Fióktelepe 500 ezer Ft támogatást adott. Az 

eseményen részt vett Garai Zoltán főmérnök. 

Mammográfiás szűrőbusz érkezett a művelődési házhoz szeptember 20-án, hogy a 45 évnél 

idősebb, behívólevéllel érkező hölgyek szűrővizsgálatát elvégezze. A busz október 12-ig várta 

a vizsgálatra behívottakat.  

Dorog és az Eucharisztia címmel előadást tartott dr. Tittmann János polgármester a Városi és 

a Dorogi Nyugdíjas Egyesület tagjainak szeptember 29-én a művelődési házban.  

A zene világnapját ünnepeltük október 1-jén a művelődési ház színháztermében. Köszöntőt 
mondott dr. Völner Pál államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője. Dr. Tittmann János 
polgármester ünnepi beszédét követően átadták városunk művészeti díját, a Rauscher György 
Díjat, amelyet az idén Lattmann Béla zeneművész, zenepedagógus érdemelt ki. A zene 
világnapi rendezvény Orosz Zoltán és Barátai Dallam és Szenvedély című lemezbemutató 
koncertjével folytatódott. 



Az idősek világnapját október 3-án tartotta Dorog Város Önkormányzata a művelődési házban. 
Az eseményen 200 időskorú vett részt, akiket dr. Tittmann János polgármester köszöntött. Az 
ünnepséget Poór Péter, Máté Péter-díjas énekes fellépése zárta.  

Szalagavató ünnepséget rendezett a Zsigmondy Vilmos Gimnázium a művelődési házban 
október 8-án.  

A Jelenben a múlt című TOP-pályázatnak köszönhetően Kreatív délután szervezett a 
Hétszínvirág Óvoda a művelődési házban, majd az óvodás gyerekek az Apacuka zenekar 
koncertjén vehettek részt ingyenesen.  

Október 12-én a művelődési házban mutatták be Dankó József: Dorogi válogatottak – 
Válogatottak Dorogon című könyvét, amely Dorog Város Önkormányzata és Dorog Város 
Barátainak Egyesülete támogatásával készült el. 

A Hétszínvirág Óvoda megalakulásának 80. évfordulóját ünnepelte a művelődési házban 
megtartott, könyvbemutatóval egybekötött konferencián – a Jelenben a múlt pályázatnak 
köszönhetően. Köszöntőt mondott Uitz Sándorné intézményvezető, dr. Tittmann János 
polgármester. Szabó-Berghauer Zoltán, a Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár 
igazgatója stúdióbeszélgetést vezetett. A beszélgetés résztvevői olyan „hírességek” voltak, 
akik korábban az óvodába jártak. Többek között Dr. Pák Gábor volt orvosigazgató, Simon 
József vállalkozó, dr. Csermák János címzetes törvényszéki bíró, Lőrincz Henrik csillagász (a 
Planetárium igazgatója, az Élet és Tudomány főszerkesztője), Pokorni Milán és Ádám 
küzdősportbajnokok, Lévai Levente és Czuczor Dominik birkózók. 

Különleges színházi estet tartottak a művelődési házban október 15-én. Az Akárki című 16. 
századi moralitás játékot Sopsits Árpád, Balázs Béla-díjas film- és színházi rendező állított 
színpadra. Az Akárki című darab létrejöttében számos dorogi közösség vett részt aktívan. A 
Zsigmondy gimnázium tanulói, Partos Nagy Eszter tanárnő vezetésével a kreatív munkában 
segítettek. A díszleteket, jelmezeket Sopsits Árpád és Erős Marietta dekoratőr tervezte. A 
Cantilena Gyermekkórus és a Cantate Kórus Kovácsné Fódi Krisztina karnagy vezényletével 
a zenei aláfestést adta. A játékot ingyenesen tekinthették meg az érdeklődők, köszönhetően 
a Dorogi Közösségek Nyári Játéka című TOP-1.1-16-H-ESZA-2019-00717 azonosító számú 
pályázatnak köszönhetően. 

A Budapest Jazz Orchestra ingyenes koncertet adott a művelődési házban egy nyertes 
pályázatnak köszönhetően, október 18-án. Az eseményen a dorogi 7., 8. osztályosok és a 
Zsigmondy-gimnázium tanulói vettek részt. 

 
 
 

Dorog, 2021. október 19.  
 
 
 
 
 
                                                                                                            Dr. Tittmann János sk. 

polgármester 
 

 

 


