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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 2021. november 26-i ülésére 

 
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben 
hozott döntésekről, fontosabb eseményekről 
 
Lejárt határidejű határozatok 
 
79/2021.(X.29.) Képviselő-testületi határozat - Munkásszállás pályázatának visszavonása – 
megtörtént 
 
80/2021.(X.29.) Képviselő-testületi határozat – Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi 
beszámolójának elfogadása – megtörtént 
 
82/2021.(X.29.) Képviselő-testületi határozat - Dorog, Kölcsey Ferenc utca 5. (1844/3 Hrsz.) 
ingatlan értékesítése – folyamatban  
 
83/2021.(X.29.) Képviselő-testületi határozat – Dorog, belterület 167/4 hrsz. és a 167/5 hrsz. 
ingatlanok határrendezése – folyamatban  
 
84/2021.(X.29.) Képviselő-testületi határozat – Iskolák felvételi körzeteinek elfogadása – 
megtörtént 
 
85/2021.(X.29.) Képviselő-testületi határozat – Felsőoktatásban tanulók támogatása – 
megtörtént 
 
Két ülés közötti események 
 
A köztársasági Elnök által fővédnökölt, az Országgyűlés Nemzeti Fenntartható Fejlődési 
Tanácsa által védnökölt, a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. által működtetett, 
az energiahatékonysági és megújuló energetikai fejlesztések támogatására létrejött Virtuális 
Erőmű Program tanúsítja, hogy Dorog Város Önkormányzata 2021. októberében elnyerte az 
Energiahatékony Önkormányzat díjat, mely akkreditáció érvényességének időtartama 1 év. 
 
 
Városfejlesztés: 
 
A Dorogi Buzánszky Jenő Stadion rekonstrukciós munkáinak műszaki átadás-átvételi eljárása 
befejeződött. Az elektromos áram E.On szolgáltatói bekötése várhatóan december elején 
megtörténik. Az eredménykijelző beszerzése és letelepítése megtörtént.  
 
Átadásra került  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. A sportparkot üzemeltetésre átadtuk Dorog Város 
Egyesített Sportintézményének. 
 



Dorog Város Önkormányzata 79/2021. (X.29.) Képviselő-testületi határozatban döntött arra 
vonatkozóan, hogy a munkásszállás építését nem kívánja megvalósítani. Az ehhez 
kapcsolódó testületi határozat megküldésre került a beruházást támogató Komárom-
Esztergom Megyei Kormányhivatal részére. Támogató 2021. november 10-i határozatával 
kötelezte Dorog Város Önkormányzatát a 335.700.000,- Ft támogatás 30 napon belüli 
visszafizetésére. 
 
Befejeződött a temetői járdafelújítás 4. üteme. 
 
A karácsonyi városi díszvilágítás felszerelésre került. 
 
Emberi erőforrás szakterület: 

Október 23-án megemlékezést tartott Dorog Város Képviselő-testülete a Hősök terén. Az ’56-
os emlékműnél koszorút helyezett el dr. Völner Pál államtitkár, térségünk országgyűlési 
képviselője, Nunkovics Tibor országgyűlési képviselő, majd Dorog Város Önkormányzata 
nevében elhelyezte az emlékezés virágait dr. Tittmann János polgármester, Jászberényi 
Károly és Dankó Kristóf alpolgármesterek. Koszorút helyeztek el városunk intézményei, dorogi 
civil szervezetek, cégek, a rendőrkapitányság vezetője, majd a pártok helyi szervezetei tették 
tiszteletüket az emlékkő előtt. 

Október 24-én, hazai bajnoki mérkőzéssel átadták Dorogon a részlegesen megújult 
Buzánszky Jenő Labdarúgó Stadiont. Megújult a centerpálya, új világítást kapott a stadion, 
kialakították a szurkolói zónákat, valamint további, az NBII-es bajnoksághoz szükséges 
átalakítások is megvalósultak. Köszöntőt mondott dr. Tittmann János polgármester, dr. Völner 
Pál államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője és az MLSZ vezetőségi tagja. A Csákvár 
elleni mérkőzés kezdőrúgását szimbolikusan az idős labdarúgó dr. Bartalos József, és a 
legifjabb U7-es korosztályban futballozó Berkó Nolen és Zabari Dávid közösen végezték el. 

Hagyományteremtő szándékkal szervezte meg Tatabánya Megyei Jogú Város 
Diákönkormányzata az I. Komárom-Esztergom Megyei Ifjúsági Bált október 24-én. A Jászai 
Mari Színház, Népházba mintegy 200 fiatal érkezett, hogy megerősítsék a megyénkben 
található középiskolák, diákönkormányzatok kapcsolatait. A bálon részt vett Dankó Kristóf 
alpolgármester, 26 dorogi zsigmondys diák, Harmat Eszter tanárnő vezetésével. 

Az INTERREG „A kultúra összeköt” című pályázatnak köszönhetően október 24-én a Sic 
Transit Folk Műhely Húrerdei história című előadását hallhatta a közönség a művelődési 
házban.  

Tizenkét éve indult útjára az idén 120 éves Richter Gedeon Nyrt. egészségtudatosságot és 
betegségmegelőzést népszerűsítő országjáró programsorozata, hogy segítse a lakosok 
egészségének megőrzését, támogassa az egészségügyi intézményeket. Az október közepén 
kiadott értesítőből kiderült, hogy a 2021-es évadban a hét állomás - Kaposvár, Miskolc, 
Kiskunhalas, Pécs, Dorog, Szolnok, Dél-Pest – közül, bár a legkisebb lakosságszámú a mi 
városunk, mégis a 2. legnagyobb adományösszeg, összesen 6 981 800 forint gyűlt össze az 
Egészségváros Otthon téri rendezvényén, amelyhez hozzáadódott az önkormányzat 3 millió 
Ft-os támogatása. Az adományt a Vaszary Kolos Kórház dorogi telephelyének felújítására 
fordítják.  

November 5-én nyílt meg a Dorogi Galériában az OMBKE dorogi szervezetének centenáriumi 
kiállítása. A Szén Szimfóniája című fotó- és képzőművészeti emlékkiállítást Hatala Pál 
OMBKE-elnök ajánlotta a jelenlévők figyelmébe, majd kitüntetést adott át a 65 éve OMBKE-
tag Solymár Judit és Péter Vilmos részére. Az Otthon téren felavatták K. Kovács József 
fafaragó kopjafáját az OMBKE megalapításának tiszteletére.  



A református templomban a 100 éves Dorogvidéki Református Egyházközség tiszteletére 
október 31-én zenés áhitatot tartottak, amelyen Pitti Katalin Liszt-díjas operaéneke és Tóka 
Szabolcs orgonaművész szolgált.  

 
 

Dorog, 2021. november 16.  
 
 
 
 
 
                                                                                                            Dr. Tittmann János sk. 

polgármester 
 

 

 


