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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 2022. március 18-i ülésére 

 
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben 
hozott döntésekről, fontosabb eseményekről 
 
Lejárt határidejű határozatok 
 
 
5/2022.(II.8.) Képviselő-testületi határozat - Polgármester illetményének megállapítása – 
megtörtént 
 
6/2022.(II.8.) Képviselő-testületi határozat - Dorog Város alpolgármesterei tiszteletdíjának és 
költségtérítésének megállapítása – megtörtént 
 
7/2022.(II.8.) Képviselő-testületi határozat - Dorog, belterület 969/2 hrsz-ú orvosi rendelő 
megvásárlása – folyamatban 
 
8/2022.(II.8.) Képviselő-testületi határozat - A Kommunál Junk Kft. önkormányzati üzletrész 
eladásának előkészítése – folyamatban 
 
9/2022.(II.8.) Képviselő-testületi határozat - Dorog Város Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének 
elfogadása – megtörtént 
 
10/2022.(II.8.) Képviselő-testületi határozat - A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadása – megtörtént 
 
11/2022.(II.8.) Képviselő-testületi határozat - Beszámoló a Dorogi Polgármesteri Hivatal 2021. 
évi tevékenységéről – megtörtént 
 
12/2022.(II.8.) Képviselő-testületi határozat - A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, 
póttagjainak megválasztása – megtörtént 
 
13/2022.(II.8.) Képviselő-testületi határozat - „Dorog Mosonyi, Wesselényi útburkolat felújítás” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban döntéshozatal – megtörtént 

 

14/2022.(II.8.) Képviselő-testületi határozat - A Polgármesteri Hivatal és az intézmények 

közötti együttműködési megállapodás elfogadása – megtörtént 

 

15/2022.(II.8.) Képviselő-testületi határozat - A Kincstári Szervezet Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása – megtörtént 

 

16/2022.(II.8.) Képviselő-testületi határozat - A Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde 2022. nyári 

leállás időpontjának, valamint a Bölcsődék Napja nevelés-gondozás nélküli munkanap 

elfogadása – megtörtént 



 

17/2022.(II.8.) Képviselő-testületi határozat - Az Esztergomi Montágh Imre Iskola felvételi 

körzetének véleményezése – megtörtént 

 

18/2022.(II.8.) Képviselő-testületi határozat - Dr. Tittmann János polgármester 2022. évi 

rendes fizetett szabadságának ütemezése – megtörtént 

 

19/2022.(II.8.) Képviselő-testületi határozat - Települési támogatás elutasítása ellen benyújtott 

fellebbezés elutasítása - megtörtént 
 

 

 
Két ülés közötti események 
 
 
Városfejlesztés: 
 
A Dorogi Buzánszky Jenő Stadion elektromos áram kapacitás bővítéséhez szükséges új 
transzformátor állomás átkötése a régi transzformátor állomásról megtörtént. A végleges 
mérőóra felszereléséhez szükséges iratok az E.ON szolgáltató felé benyújtásra kerültek. 
A vizesblokkok, a vezetési pont és a kameraállás használatbavételi engedélyét a KEM 
Kormányhivatal megadta. 
 
A „Dorogi Bringapark 2022” tárgyú projektben szereplő pumpapálya kialakítása kivitelező 
személyének kiválasztásához szükséges ajánlatkérés folyamatban van. 
 
Mosonyi, és Wesselényi utcák útburkolatainak felújítása folyamatban van. 
 
Megtörtént a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00029 azonosító számú, „Belterületi 
zöldinfrastuktúra fejlesztése Dorogon” megnevezésű pályázat benyújtása a Magyar 
Államkincstár felé. 
 
A tekepálya kialakítása TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00581 pályázati zárása folyamatban van. 
 
 
 
Pénzügy szakterülete: 
 
A 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet szerint elkészítettük a Magyar Államkincstárnak a 2021. 

éves beszámolót, a 2022. évi elemi költségvetés űrlapgarnitúrákat, az éves mérlegjelentést a 

Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzatok vonatkozásában. 

2022. áprilisától az önkormányzat bonyolítja az iskolai gyerekétkeztetéssel kapcsolatos 

feladatokat. Kialakítás alatt van az a rendszer, amely biztosítja a szülők számára az interneten 

keresztül történő étkezés rendelést, illetve lemondást. Ezzel együtt igény szerint lehetőség 

lesz az internetes felületen történő kártyás fizetésre, utalásra.  

Értékesítésre került a Dorog, külterület 0225 hrsz-ú kopárság megnevezésű ingatlan 

3.075.600, -Ft értékben. 

Megvásárlásra került az önkormányzat részére a Dorog 969/2 hrsz-ú (természetben Dorog, 

Szt.József u.1/B.) ingatlan összesen 33.000.000, -Ft értékben. Az adásvételi szerződés 

megkötésével egyidőben térítésmentes használati szerződés megkötésére került sor az S + T 

2000 Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal. 



Helyiségbérleti szerződés kérelem érkezett a Dorog, Bécsi út 55. szám alatti üzlethelyiségre, 

a szerződés megkötése megtörtént. 

Helyiségbérleti szerződés került megkötése a Kommunál-Junk Kft-vel az Intézmények 

Házában raktárhelyiség bérlése céljából. 

Közterülethasználati engedély került kiadásra Dorogon az Otthon téren a Gimnáziumál 

sütőolaj gyűjtő tartály kihelyezésére a lakosság részére. 

Az önkormányzat éves lakásstatisztikája megküldésre került a KSH-Elektra részére 

 
 
Emberi erőforrás szakterület: 
 
Nyugdíjba vonulása alkalmából február 28-án elbúcsúztatták Szenczi Gyula Városfejlesztési 

Osztályvezetőt a Polgármesteri Hivatal vezetői és munkatársai.  

Március 8-án nőnap alkalmából dr. Tittmann János polgármester köszöntötte a Dorogi 

Nyugdíjas Egyesület 90 tagját a művelődési házban megrendezett egyesületi taggyűlésen. 

A Városi Nyugdíjas Egyesület 80 tagját szintén nőnap alkalmából köszöntötte dr. Tittmann 

János polgármester március 9-én. 

 
 
 

Dorog, 2022. március 9.  
 
 
 
                                                                                                               Dr. Tittmann János s.k. 

  polgármester 
 

 

 


