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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 2022. április 29-i ülésére 

 
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben 
hozott döntésekről, fontosabb eseményekről 
 
Lejárt határidejű határozatok 
 
 
24/2022.(III.18.) sz. Képviselő-testületi határozat – A Kommunál Junk Kft. önkormányzati 

tulajdonú üzletrész értékesítése – folyamatban 

 

25/2022.(III.18.) sz. Képviselő-testületi határozat - Közbeszerzési Munkabizottság tagjának 

megválasztása – megtörtént 

 

27/2022.(III.18.) sz. Képviselő-testületi határozat - A dorogi óvodák 2022/2023. nevelési évre 

való beiratkozás időpontjának elfogadása – megtörtént 

 

28/2022.(III.18.) sz. Képviselő-testületi határozat - Tábita Alapszolgáltatási Központ szakmai 

beszámolójának elfogadása – megtörtént 

 

29/2022.(III.18.) sz. Képviselő-testületi határozat - Tájékoztató a Pilisi Parkerdő Zrt. 2022. évi 

erdőgazdálkodási tevékenységéről – megtörtént 

 

30/2022.(III.18.) sz. Képviselő-testületi határozat - A Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 

és Sportiskolai Általános Iskola Eötvös József Tagiskola és Petőfi Sándor Tagiskola SNI 

tanulólétszámának növelése – megtörtént 

 

31/2022.(III.18.) sz. Képviselő-testületi határozat - Ukrajnai háborús menekülteket ellátó 

szervezetek támogatása - megtörtént 

 

 
Két ülés közötti események 
 
Tájékoztató 
 
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete 31/2022.(III.18.) sz. Képviselő-testületi 
határozatával döntött az ukrajnai háborús menekülteket ellátó szervezetek támogatásáról. A 
Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás, illetve a Magyar Vöröskereszt részére 
megtörtént az összegek átutalása. A szervezetek köszönőlevele az előterjesztés mellékletét 
képezi. 
 
 
 



Városfejlesztés: 
 
Folyamatban van „A dorogi Buzányszky Jenő Stadion rekonstrukciója” tárgyú projekt 
támogatási összegének elszámolása az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé. 
 
A „Dorogi Bringapark 2021” tárgyú projekt fizikai megvalósítása jó ütemben zajlik. 
 
A Mosonyi és Wesselényi utcák útburkolat felújítási munkái az ütemtervhez képest 
előrehaladást mutatnak. Az aszfaltozási, járdaépítési és zöldfelületfejlesztési munkák 
befejeződtek, nagyrészt a parkolók betonelemes térkőburkolása van még hátra a kisebb 
tereprendezéseken kívül. 
 
„A Kálvária dombi aknatorony átalakítása kilátóvá” terveinek aktualizálása elkészült, azok 
építéshatósági engedélyezési eljárása folyamatban van. A tervek alapján a megvalósításhoz 
szükséges forrást biztosító pályázati dokumentáció összeállítása megkezdődött. 
 
Elkészült a Mátyás király utcában a Szent József parókia melletti zöldfelület fejlesztése. 

 
Megtörtént a „Belterületi zöldinfrastuktúra fejlesztése Dorogon” megnevezésű pályázat 
hiánypótlásának benyújtása a Magyar Államkincstár felé. 
 
 
Pénzügy szakterülete: 
 
Elkészítettük és megküldtük a Központi Statisztikai Hivatalnak a Dorogi Polgármesteri Hivatal, 

Dorog Város Önkormányzat és a Kisebbségi Önkormányzatok 2022. I. negyedéves 

beruházási statisztikai jelentéseit. 

 

Számlák alapján rögzítésre került a tárgyi eszközök I. negyedéves analitikája, melyet a 
főkönyvvel egyeztettünk. 
 

A Miniszterelnöki Kabinetiroda Közigazgatásai Programok Irányítási Főosztálya 2022. 03.11-

én, Dorog Város Önkormányzata a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00797 azonosítószámmal 

nyilvántartott - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer kiterjesztéséhez 

- projektjéhez kapcsolódó záró kifizetési igénylését és kapcsolódó záró beszámolóját 

jóváhagyta. 

 

Értékesítésre került a Dorog, belterület 162/5 hrsz-ú, Pataksor utcával határos beépítetlen 

megnevezésű ingatlan, 754.000, -Ft értékben. 

 

Értékesítésre került a Dorog, belterület 1844/3 hrsz-ú természetben Dorog, Kölcsey F. u. 

5.szám alatti ingatlan 12.000.000, -Ft értékben. 

 

A Dorogi Tömedék-akna és Miklós-akna közötti sikló alagútja érinti az országos „Kéktúra” 

útvonalat, ezért a „Bányászkör” természetjáró szakosztálya kérte az önkormányzattól az 

alagút helyreállítását.  Mivel az alagút nem önkormányzati tulajdon ezért a helyreállítás 

érdekében az önkormányzat megkereste a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú 

Kft-t. A Kft írásban nyilatkozott, mely szerint vállalja a helyreállítási munkálatokat, a további 

karbantartási, fenntartási munkálatokat pedig az önkormányzat fogja elvégezni. 

 
 



Emberi erőforrás szakterülete:  
 
 
Március 15-én az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 174. évfordulóján koszorúzással 

egybekötött megemlékezést tartott Dorog Város Önkormányzata. Az ünnepi műsort a 

Zsigmondy-középiskola 11. évfolyamos diákjai adták elő, majd koszorút helyezett el a megyei 

önkormányzat nevében Steindl Balázs alelnök, Dorog Város Önkormányzata nevében dr. 

Tittmann János polgármester, Jászberényi Károly és Dankó Kristóf alpolgármesterek, 

városunk intézményei, nemzetiségi önkormányzatai, civil szervezetei és a pártok képviselői. 

Az eseményen részt vett dr. Gurmai Zita országgyűlési képviselő is. 

Március 25-én a Reimann Bányászattörténeti Miniverzumbaan mutatta be Dorog Város 

Barátainak Egyesülete a Dorogi Füzetek 57. kötetét, a Homokvasút Dorog térségében című 

kiadványt. 

2022 az Üveg Nemzetközi Éve. Farkas Éva, dorogi származású üvegművész Fájront című - a 

Reimann-miniverzumban a 71. Bányásznap keretében felavatott - üvegdísze (annak részlete) 

szerepel a Műcsarnok II. Ipar- és Tervezőművészeti Nemzeti Szalon című kiállításán. A tárlat 

szeptember 4-ig tekinthető meg.  

Április 14-én állították fel a húsvéti ünnepekre készített locsoló sváb kisfiút és kislányt formázó 

köztéri installációt, amely a Hősök terén kapott helyet. 

 
 

Dorog, 2022. április 19. 
 
 
 
                                                                                                               Dr. Tittmann János s.k. 

  polgármester 
 

 

 


