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ELŐTERJESZTÉS 
Dorog Város Képviselő-testületének 2022. július 27-i rendkívüli ülésére 

 
  
Tárgy:  „Dorog, Mária utca zöldben 2020” tárgyú TOP-2.1.2-16-KO1-2016-00001 azonosítószámú projekthez  

önerő biztosítása 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Dorog Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be „Dorog, Mária utca zöldben 2020” címmel, TOP-2.1.2-
16-KO1-2016-00001 azonosítószámmal.  
A 150 MFt támogatásban részesített projekt a Mária utca egyirányúsításával egybekötött út-, és járdaburkolat 
felújítását, az elektromos vezetékek földbetételét, piac épült kialakítását, valamint zöldfelület fejlesztést tartalmazott 
a Mária utcában és a kórház parkban. 
 
Az eltelt időszakban a Mária utca rossz műszaki állapotára való tekintettel az út-, és járda burkolat felújítását, 
kétirányú forgalomi sáv meghagyásával, és zöldfelület fejlesztéssel Belügyminisztériumi támogatással az 
Önkormányzat megvalósította a projekt önerős részeként, valamint elkészültek az utca arculatához igazodó piac 
épület tervei is. 
 
Fent leírtak alapján a projekt Támogatási szerződése műszaki tartalmának módosítására van szükség, a hozzá 
tartozó monitoring mutatók, és pénzügyi eszközök rendezése mellett. Ezt a módosítást a Támogatóval jóvá kell 
hagyatni, mely kérelemnek a műszaki tartalom, és pénzügyi adatok módosírása mellett a projekt megvalósításához 
szükséges önerő összetételének és rendelkezésre állásának módját is tartalmaznia kell. 
 
 Fent leírtak alapján a következő határozati javaslatot terjesztem T. Képviselő-testület elé megtárgyalásra és 
elfogadásra: 
 

Határozati javaslat 
 
 

1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-16-KO1-2016-00001 azonosító számú, 
„Dorog, Mária utca zöldben 2020” elnevezésű projekt támogatási szerződésének műszaki tartalom 
módosítását nyújtja be a következők szerint: 

 
- A projekt megvalósítása fő helyszínének pontos címe: 2510 Dorog, Kórház park 
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi számai: 906, 907, 1466/5, 1466/14, 1466/17, 1472, 

1156/3, 1099, 534/6, 2336, 2337, 2328 
- A projekt összes költsége: 593.877.087,- Ft 
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 150.000.000,- Ft 
- Igényelt támogatás:150.000.000,- Ft 
- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű összege és forrása évek 

bontásában: 
 

1. Dorog Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséből: 232.750,- Ft 
Dorog Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséből:11.732.903,- Ft 
Dorog Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséből: 325.932.695,- Ft 
Dorog Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséből: 65.978.739,- Ft 
Összesen: 403.877.087,-  Ft 
 

2. 40.000.000,- Ft A Belügyminisztérium által a Dorog, Mária utca Bécsi úttól a Szent József utcáig 
tartó szakaszának szilárd burkolatú út felújítására a Belügyimisztérium mint támogató által Dorog 
Város Önkormányzata számára Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. 
évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi 
önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai közül a 3.5. jogcímen (Belterületi utak, 



járdák, hidak felújítása) igényelt önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra 
nyújtott vissza nem térítendő támogatásból. 

 
2. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a TOP-2.1.2-16 forrásból nyújtott 

támogatás mellett az önkormányzati önrész összegét a 2018, 2019, 2021, 2023 évi költségvetésében 
elkülönítette, illetve  elkülöníti. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   Dr. Tittmann János polgármester 
 
Dorog, 2022. július 19. 
 
 
 

           Dr. Tittmann János sk. 


