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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 2022. február 8-i ülésére 

 
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben 
hozott döntésekről, fontosabb eseményekről 
 
Lejárt határidejű határozatok 
 
88/2021.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat – Beszámoló az Esztergomi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság 2020. évi tevékenységéről – megtörtént 
 
89/2021.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat - Hétszínvirág Óvoda 2021/2022. évi 
munkatervének és a 2020/2021. évi beszámolójának elfogadása – megtörtént 
 
90/2021.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat - Petőfi Sándor Óvoda 2021/2022. évi 
munkatervének és a 2020/2021. évi beszámolójának elfogadása – megtörtént 
 
91/2021.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat - Zrínyi Ilona Óvoda 2021/2022. évi 
munkatervének és a 2020/2021. évi beszámolójának elfogadása – megtörtént 
 
92/2021.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat - Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde 2021/2022. 
évi munkatervének elfogadása – megtörtént 
 
93/2021.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat - Közoktatási Alap létrehozása – megtörtént 
 
96/2021.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat - Reimann Bányásztörténeti Miniverzum zárva 
tartásának elfogadása – megtörtént 
 
97/2021.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat - Dorogi József Attila Művelődési Ház zárva 
tartásának elfogadása – megtörtént 
 
98/2021.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat - Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Múzeum zárva tartásának elfogadása – megtörtént 
 
99/2021.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat - Villamos energia vásárlás közbeszerzési 
eljárás ajánlatainak elbírálása – megtörtént 
 
100/2021.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat - Pro Urbe díj adományozásáról döntés – 
megtörtént 
 
101/2021.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat - Rauscher György díj adományozásáról 
döntés – megtörtént 
 
102/2021.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat - Az „Év Köztisztviselője” díj adományozásáról 
döntés – megtörtént 
 



103/2021.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat - Az „Év Pedagógusa” díj adományozásáról 
döntés – megtörtént 
 
104/2021.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat - Az „Év Egészségügyi dolgozója” díj 
adományozásáról döntés – megtörtént 
 
105/2021.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat - Az „Év Szociális dolgozója” díj 
adományozásáról döntés – megtörtént 
 
Két ülés közötti események 
 
 
Jegyzői tájékoztató 
 
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya 
törvényességi javaslattal élt a 2021. november 25-én megtartott közmeghallgatással 
kapcsolatban. A vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a közmeghallgatásról készült 
jegyzőkönyv nem felel meg a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 
törvény 52. §-ában, valamint a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII.29.) 
Kormányrendelet 8/A. §-ában foglaltaknak. A jegyzőkönyv 15 nap helyett 20. napon került 
feltöltésre. A jegyzőkönyv nem tartalmazza a napirend, valamint a napirendi pontok 
elfogadásáról szóló Képviselő-testületi döntést. A törvényességi javaslatban foglaltak 
elfogadását javaslom.  
 
 
Városfejlesztés: 
 
A Dorogi Buzánszky Jenő Stadion elektromos áram E.ON szolgáltatói bekötése, valamint a 

használatba vételi eljárása a vizesblokkoknak, a vezetési pontnak és a kameraállásnak 

folyamatban van. 

A tekepálya kialakítás pályázati zárása folyamatban van. 

Az Esztergomi úti, Volán telephelynél lévő buszmegálló kiépítése a Fortuna buszváró elbontott 

szerkezetének átépítésével folyamatban van. 

 
Pénzügy szakterülete: 
 
A Magyar Államkincstár számára továbbítottuk a dolgozói adóelőleg nyilatkozatokat a 2021. 

adóévre vonatkozóan. 

 

A 2021. évi személyi jövedelemadó bevalláshoz az adóigazolások saját- illetve külsős 

munkavállalók részére kézbesítésre kerültek. 

 

Határidőben elkészítettük a Központi Statisztikai Hivatal számára a IV. negyedéves 

beruházási statisztikai jelentést, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat, a Nemzetiségi 

Önkormányzatok vonatkozásában. valamint a NAV számára a cégautó adóbevallást. 

 

A 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 169. § szerint elkészítettük az önkormányzat, a 
polgármesteri hivatal és a nemzetiségek IV. negyedévi költségvetési jelentését és IV. 
negyedévi mérlegjelentését. 

 

 



 
 
Emberi erőforrás szakterület: 
 

 
Adventi gyertyagyújtó szabadtéri ünnepséget szervezett Dorog Város Önkormányzata 

november 27-én a Hősök terén, ahol Klimentné Ferenczy Andrea evangélikus lelkész, Pungur 

Béla református lelkész, Szerencsés Zsolt plébános és dr. Kulcsár Sándor plébániai 

kormányzó mondott ünnepi beszédet.  

A megyei szlovák nemzetiségi önkormányzat a művelődési házban rendezte meg november 

28-án a „Szlovák Advent” elnevezésű hagyományos rendezvényét.  

December 3-án tartották a Reimann-miniverzumban a „Bányász ősök – Bányász hősök” 

pályázat térségi díjátadó ünnepségét.  

Az adventi rendezvénysorozat részeként a Közösen Dorogért Egyesület a Reimann-

miniverzumban Borbála-napot szervezett, az OMBKE és a Bányász Instant Túra-

szervezőjével.  

100 éves a Dorogvidéki Református Egyházközség. December 5-én ünnepi hálaadó 

Istentiszteletet tartottak számos határon túli és hazai vendég részvételével a református 

templomban. Igét hirdetett főtiszteletű Steinbach József, a Dunántúli Református 

Egyházkerület püspöke, a Gyülekezeti Háznál elhelyezett kopjafát megáldotta nagytiszteletű 

Gerecsei Zsolt esperes. Pungur Béla lelkész 30 éve szolgálja a gyülekezetet. A közösség 

ajándékkal köszönte meg a szolgálatot. 

7. alkalommal rendezte meg a Dorogi Futókör Egyesület a Jótékonyági Mikulás futást az 

Otthon téri futókörön. Az adományokat a Vöröskeresztnek juttatták el a szervezők.  

Dorog Város Önkormányzata 5000 Ft értékű ajándékutalványt adott át minden dorogi 75 éven 

felüli lakosnak. Összesen 970 fő kapott utalványt 2021 decemberében.  

Az Idősek Karácsonya ünnepén, december 15-én Korda György és Balázs Klári, a Magyar 

Kultúra Lovagjai címmel kitüntetett előadóművészek adtak koncertet a színházteremben 

mintegy 150 75 éven felüli meghívottnak. 

Karácsonyi koncertet adott a Dorogi Bányász Zenekar december 17-én a művelődési ház 

színháztermében. Köszöntőt mondott dr. Tittmann János polgármester. A Dorogiak Dorogért 

Alapítvány díját dr. Bartalos József ügyvéd, sportoló, közéleti személyiség vehette át Szabó-

Berghauer Zoltántól, aki Dankó Józsefet váltotta az elnöki tisztségben. 

December 18-án a Diótörő mesebalettet láthatták az érdeklődők a Diótörő Gyerektánc 

Egyesület előadásában. A darabot összeállította, rendezte Csontos Mária táncművész, 

művészeti vezető. 

Az „Adventi ablakvadászat” játékot az önkormányzat immár 3. éve hirdette meg városunkban. 

Összesen 38 család vett részt a játékban. December 23-án a Gáthy-könyvtárban vehették át 

ajándékaikat a művelődési ház dolgozóitól.  

Dorog Város Képviselő-testülete a magyar kultúra napján a 70 esztendővel ezelőtt született 
dorogi grafikus, festőművészre Wieszt Józsefre emlékezett a művelődési házban 
megrendezett ünnepen, január 21-én. Köszöntőt mondott dr. Tittmann János polgármester. A 
városi köztájékoztatás érdekében, a történelmi jelentőségű dorogi események 
megörökítésében és archiválása érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő munkája 
elismeréseként Faragó Rudolf Pro Urbe Díjat vehetett át. Kapa Melinda, a Petőfi iskola 



pedagógusa Dorog művészeti életének gazdagításáért, városunk jó hírének szolgálatában 
végzett kiemelkedő munkájáért Rauscher György díjat kapott. 
Wehner Tibor, Munkácsy-díjas művészettörténész Wieszt József életművét részletesen 
méltatta a kiállítás megnyitón.  

 
 
 

Dorog, 2022. február 1.  
 
 
 
                                                                                                               Dr. Tittmann János sk. 

  polgármester 
 

 

 


