
 DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 
                                             2510 DOROG BÉCSI ÚT 79-81. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU  

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 2022. május 27-i ülésére 

 
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben 
hozott döntésekről, fontosabb eseményekről 
 
Lejárt határidejű határozatok 
 
 
36/2022.(IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat – Dorog Város Egyesített Sportintézmény 

vezetői álláspályázat kiírása – megtörtént 

 

37/2022.(IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat - Dr. Sáska Magdolna háziorvos 

feladatellátási szerződésének módosítása – megtörtént 

 

39/2022.(IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat – dr. Mosonyi Albertről utca elnevezése – 

megtörtént 

 

40/2022.(IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat - Reimann Bányászattörténeti Miniverzum 

nyitva tartásának módosítása – megtörtént 

 

41/2022.(IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat - Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és 

Helytörténeti Múzeum nyári zárva tartásának elfogadása – megtörtént 

 

42/2022.(IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat – Tekepálya elnevezése – megtörtént 

 

43/2022.(IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat - Dorog Város Egyesített 

Sportintézményének 2021. évi beszámolójának elfogadása – megtörtént 

 

44/2022.(IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat - Dorog- és Térsége Turizmus Egyesület 

2021. évi beszámolójának elfogadása – megtörtént 

 

45/2022.(IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat – Önkormányzati adóhatóság 2021. évi 

beszámolójának elfogadása – megtörtént 

 

46/2022.(IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat – Az önkormányzat 2021. évi belső 

ellenőrzési jelentéséről szóló beszámoló elfogadása – megtörtént 

 

47/2022.(IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat - A Dorogi Szénmedence Sportjáért 

Közalapítvány 2021. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása – megtörtént 

 

48/2022.(IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat - A Dorogi Kommunális Közalapítvány 2021. 

évi pénzügyi beszámolójának elfogadása - megtörtént 



 

49/2022.(IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat - A Dorogi Kulturális Közalapítvány 2021. évi 

pénzügyi beszámolójának elfogadása – megtörtént 

 

50/2022.(IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat - A Kommunál-Junk Kft.  2021. évi pénzügyi 

beszámolójának elfogadása – megtörtént 

 

51/2022.(IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat - Dorogi Szociális Szolgáltató Központ – 

Idősek Otthona 2021. évi beszámolójának elfogadása - megtörtént 

 

52/2022.(IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat – Dorogi Szociális Szolgáltató Központ – 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi beszámolójának elfogadása – megtörtént 
 

53/2022.(IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat – Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és 
Helytörténeti Múzeum 2021. évi beszámolójának elfogadása - megtörtént 
 

54/2022.(IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat – Dorogi József Attila Művelődési Ház 2021. 

évi beszámolója - megtörtént 

 

55/2022.(IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat – Dorogi Értéktár Bizottság 2021. évi 

beszámolójának elfogadása - megtörtént 

 

56/2022.(IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat – Reimann Bányászatörténeti Miniverzum 

2021. évi beszámolójának elfogadása - megtörtént  

 

57/2022.(IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat - A Kommunál Junk Kft. önkormányzati 

tulajdonú üzletrész értékesítése – folyamatban 

 

58/2022.(IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat – Felsőoktatásban tanulók 2022. II. félévi 

támogatása – megtörtént 

 

 
Két ülés közötti események 
 
Városfejlesztés: 
 
A „Dorogi Bringapark 2021” tárgyú projekt fizikai megvalósítása jó ütemben zajlik. E hónap 
végén elkészül a pálya aszfaltozása is.  
 
Elkészültek a Mosonyi és Wesselényi utcák útburkolat felújítási munkái. A műszaki átadás-
átvételt követően az utcákat megnyitottuk a közlekedők számára. A forgalmi rend a Mosonyi 
utcában megváltozott, mivel az utca az Otthon tértől a Deák Ferenc utcáig kétirányú, míg a 
Deák Ferenc utcától a P+R parkolóig egyirányú forgalmat bonyolít le a P+R parkoló irányába. 

 
„A Kálvária dombi aknatorony átalakítása kilátóvá” terveinek építéshatósági engedélyezési 
eljárásának lefolytatásához szükséges hiánypótlást teljesítettük.  

 
Elkészült az Esztergomi úti ún. zajvédő zöldsáv (Leylandy ciprus) telepítése a Volán 
buszváróval szemközti közlekedési jelzőlámpától az Esztergomi út és Diófa utca 
kereszteződése előtti gyalogátkelőhelyig. 
 
A Képviselő-testület 73/2021.(VIII.26.) számú határozatával döntött az Esztergom-kertváros-
Dorog (Kenyérmezői patak) kerékpárút tervezésével kapcsolatos költségek támogatásáról. A 



tervekben szereplő műszaki és pénzügyi adatok megismerését követően úgy döntöttünk, hogy 
nem valósítjuk meg a beruházást. Erről az alábbi szerveket tájékoztattuk: 

- Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály, 

- Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. 
 
Városüzemeltetés  

Közterületek üzemeltetése: 

A városi víznyelő aknák tisztítása történt a Rákóczi, Zrínyi, Hunyadi, Sándor és Kossuth L. 

utcában, a munkálatok a Köztársaság úton folytatódnak.   

A városi új utcanév táblák kihelyezésének első üteme megtörtént (Bécsi u., Esztergomi u., 

Mária u., Gorkij u., Híd u., Köztársaság u.,), a második ütemhez szükséges táblák 

megrendelése megtörtént, gyártásuk folyamatban van. 

A felújított Mosonyi utcában, valamint az érintett utcákban az új forgalmi rendnek megfelelően 

a szükséges közlekedési táblák kihelyezése megtörtént. 

A városi szökőkutak tavaszi karbantartása és beüzemelése az Agorában megtörtént, a Bécsi 

úti szökőkút üzembe helyezésére alkatrész beszerzést követően kerül sor, a Vasútállomás 

megrongált ivó-kút csapjának javítása folyamatban van. 

Rágcsáló- irtási munkálatokat végeztek az Attila, Árpád és Ady e. utca közterületein, hasonló 

tevékenység elvégzésének megrendelése van folyamatban, ami a Fáy ltp. patakmenti 

területeit érinti. 

Galamb-gyérítési tevékenység van folyamatban június végéig a Zsigmondy ltp. és a 

Művelődési Ház melletti területen. 

Veszélyes fák kivágására, gallyazására került sor a Fáy, Hám, Zsigmondy, Schmidt, Baross 

lakótelepeken, valamint a Munkás u., Köztársaság u., Szent I. u., Radnóti u., területein.  

A városi úthibák javítási munkálatai az előzetes felmérések alapján 2022 05. 13-án 

megkezdődtek. 

Önkormányzati intézmények: 

Villamoshálózati karbantartási munkák folytak a Dr. Magyar Károly Városi Bölcsődében, a 

Művelődési Házban, Idősek Otthona „A” épületében .   

A Hétszínvirág Óvoda és az Idősek Otthona épületében szennyvíz dugulás-elhárítási és 

vezeték javítási munkák folytak. 

A Művelődési Házban a Balett-terem és a hozzá kapcsolódó mosdó és öltöző helyiségek 

kialakítása folyamatban van. 

A Reimann Bányatörténeti Múzeumban a légtechnikai berendezések karbantartása és 

beüzemelése folyamatban van, az átemelő szivattyú időszakos karbantartása megtörtént. 

Az intézmények nyári karbantartási és felújítási igényeinek felmérése megtörtént, az 

árajánlat-bekérések folyamatban vannak.  

Közvilágítás: 

Közvilágítási hibák bejelentésére került sor az Otthon téren és a Fáy lakótelepen, az Attila 

utcában, valamint az Ady E. utcában.  



Pénzügy szakterülete: 
 
A 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 169. § szerint elkészítettük az önkormányzat és a 
polgármesteri hivatal április havi időközi költségvetési jelentését, amit határidőre 
továbbítottunk a MÁK felé. 

 
A képviselő-testület 57/2022. (IV.29.) számú határozattal döntött a Kommunál-Junk 

Közszolgáltató Nonprofit Kft-ben meglévő önkormányzati üzletrész értékesítéséről. A 

hirdetmény megjelent a Cégközlöny 2022. május 12.-i számában, valamint a 

Hulladékgazdálkodók Országos Szövetségének honlapján. A pályázati felhívás továbbításra 

került a szövetség tagszervezete számára. 

 

Vételi kérelem érkezett a Dorog, 1627 hrsz-ú természetben a Dorog, Bécsi út 100. szám alatti 
az önkormányzat 8337/10.000 tulajdoni hányadára. Mivel az ingatlan a Magyar Állammal 
közös tulajdon, ezért az önkormányzat felvette a kapcsolatot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt-vel. 
 
Az elmúlt időszakban 6 db önkormányzati lakást vettünk vissza (elhalálozás miatt, illetve a 
lakó megoldotta saját maga a lakhatását más módon). Megtörtént a 6 db lakás műszaki 
felmérése, a lakáspályázat kiírásra került. 
Az alábbi lakások kerülnek a lakáspályázatba: 

      

Cím Hrsz. Szoba szám Terület (m2) Komfort fokozat Lakbér 
összege 

(Ft) 

Mária u.9. 987/A/3 1 37 Komfortos 12 509 

Baross ltp.25.fsz.2. 591/A/28 1 38 összkomfortos 18 430 

Baross ltp.3.fsz.3. 631/A/27 2 48 komfortos 16 231 

Hám K.ltp.5.3/12 1839/18/A/12 2 53 Komfortos 17 904 

Hám K.ltp.14.3/3 1851/2/A/23 2 56 Komfortos 18 936 

Zsigmondy ltp.2.3/1 731/6/A/25 1 40 Komfortos 14 000 

 

 
 
Emberi erőforrás szakterülete:  
 
A Föld napja alkalmából Nádai László: Világvíziók dorogi szemmel címmel fotókiállítás nyílt a 

Dorogi Galériában április 22-én. Május 6-ig a tárlatot a dorogi iskolákból, óvodákból érkező 

csoportok – összesen 240 gyermek – is megtekintették.  

Veszélyeshulladék-gyűjtési akciónapot szervezett Dorog Város Önkormányzata április 23-án 

városunk öt pontján. A leadott anyagok mennyiségei a következők voltak: veszélyes 

anyagokat tartalmazó csomagolási hulladék: 2240 kg; laboratóriumi vegyszerek és azok 

keverékei: 900 kg; olajok és zsírok: 980 kg; növényvédőszerek: 320 kg; mosószer hulladékok: 

540 kg; gyógyszer hulladék: 150 kg; festék és lakk hulladék (hígító): 4450 kg; SARPI Kft.-hez 

ártalmatlanításra beszállított összes veszélyeshulladék: 9580 kg; az ESZKÖZ-PARTNER Kft.-

hez ártalmatlanításra beszállított elektronikai hulladék: 70 m3 - 10500 kg volt.  

A rendőrség napja alkalmából a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 

ünnepséget rendezett április 29-én a komáromi Csillagerődben, ahol belügyminisztériumi, 

megyei és önkormányzati elismeréseket adtak át. A rendezvényen adták át „Az év 

kapitánysága” címet, melyet a 2021. évben nyújtott kimagasló szakmai teljesítménye alapján 



a Dorogi Rendőrkapitányság nyert el. Az elismerő oklevelet dr. Friedrich Gábor rendőr 

ezredes, kapitányságvezető vette át. 

Május 1-jén Dorog Város Önkormányzata megrendezte a hagyományos felvonulást. A Dorogi 

Bányász Zenekar és a Tokodi Csillagfény Mazsorettcsoport felvezetésével több mint 1000 

dorogi – civil szervezetek tagjai, sportolók, érdeklődők – vonultak a Hősök teréről az Otthon 

térre, ahol köszöntőt mondott dr. Tittmann János polgármester. Az esemény résztvevőit 

virslivel, sörrel, üdítővel vendégelte meg az önkormányzat.  

Május 4-én a Városi Nyugdíjas Egyesület anyák napi ünnepségén a művelődési házban 

Dankó Kristóf alpolgármester tartott vetítettképes előadást a városfejlesztésről.  

Május 7-én tartotta hagyományos Tavaszi koncertját a Dorogi Bányász Zenekar a művelődési 

házban.  

Nemzetközi sportkonferenciát és díjátadó gálát rendeztek a Dorogi Sportcsarnokban május 

13-án, az Európa Nap - a Párbeszéd Napja rendezvényén. Köszöntőt mondott Erős Gábor 

térségünk országgyűlési képviselője, amelyet dr. Tittmann János polgármester és dr. Simicskó 

István, a Honvédelmi Sportszövetség elnökének nyitóelőadásai követtek. Dr. András Krisztina 

egyetemi adjunktus tartott előadást A jövő sportközösségei címmel. Ezt követően szerb, 

szlovák és hazai sportszervezési mintákról hallhattak az érdeklődők. Kiállítás nyílt „10 éves a 

dorogi sport címmel” a sportcsarnok Dr. Hegedüs Gyula termében. 

A nap zárásaként átadták az Év sportolói és az Év edzője díjakat a Sportolói Gála keretén 
belül. Dr. Tittmann János polgármester köszöntőjében méltatta a negyven éven keresztül a 
dorogi tekesport élén tevékenykedő Bíró Lászlót, akinek nevét viseli a képviselő-testület 
döntésének köszönhetően a művelődési ház alagsorában kialakított teketerem. 

 
 

Dorog, 2022. május 18. 
 
 
 
                                                                                                               Dr. Tittmann János s.k. 

  polgármester 
 

 

 


