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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2022. szeptember 30-i ülésére 

 
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben 
hozott döntésekről, fontosabb eseményekről 
 
Lejárt határidejű határozatok 
 
58/2022.(V.27.). sz. Képviselő-testületi határozat – Dorogi Rendőrkapitányság 2021. évi 
beszámolójának az elfogadása – megtörtén 
 
62/2022.(V.27.) sz. Képviselő-testületi határozat - Közétkeztetési „Szolgáltatási Szerződés” 
módosítása – megtörtént 
 
63/2022.(V.27.) sz. Képviselő-testületi határozat - Ravatalozó beruházáshoz kapcsolódó 
közbeszerzési pályáztatás halasztása, Dorog Város Önkormányzatának 2022. évi 
közbeszerzési tervének módosítása – megtörtént 
 
64/2022.(V.27.) sz. Képviselő-testületi határozat - Dorogi Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött Közigazgatási Szerződés elfogadása – megtörtént 
 

65/2022.(V.27.) sz. Képviselő-testületi határozat - Dorog Város gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadása – 
megtörtént 
 
68/2022.(VII.15.) sz. Képviselő-testületi határozat - Dorog Város Településszerkezeti 
Tervének elfogadása – megtörtént 
 
69/2022.(VII.15.) sz. Képviselő-testületi határozat – Dorogi Rendőrkapitányság támogatása -
megtörtént 
 
71/2022.(VII.27.) sz. Képviselő-testületi határozat - A Kommunál-Junk Kft. önkormányzati 
tulajdonú üzletrész értékesítése – megtörtént 
 
72/2022.(VII.27.) sz. Képviselő-testületi határozat - A Kommunál-Junk Kft. önkormányzati 
tulajdonú üzletrész felosztása – megtörtént 
 
73/2022.(VII.27.) sz. Képviselő-testületi határozat - Uszoda sátor és0 kapcsolódó légtechnika 
cseréje” tárgyú közbeszerzési eljárásban döntéshozatal – megtörtént 
 
74/2022.(VII.27.) sz. Képviselő-testületi határozat – „Dorog, Mária utca zöldben 2020” tárgy ú 
TOP-2.1.2-16-KO1-2016-00001 azonosítószámú projekthez önerő biztosítása” – megtörtént 
 
76/2022.(VIII.15.) sz. Képviselő-testületi határozat - „Uszoda sátor és kapcsolódó légtechnika 
cseréje” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása – megtörtént 
 
78/2022.(IX.2.) sz. Képviselő-testületi határozat – Dorogi Hétszínvirág Óvodában 
intézményvezető váltása – megtörtént  
 
 
 



Két ülés közötti események 
 
 
Városfejlesztés: 
 
Júniusban megtörtént a „DOROGI BÁNYÁSZ EMLÉKMŰ-KILÁTÓ KIALAKÍTÁSA A 
KÁLVÁRIA DOMBON” megnevezésű pályázat hiánypótlásának benyújtása a Magyar 
Államkincstár felé. 

 
Júniusban került sor a „Dorogi Bringapark 2021” tárgyú projekt fizikai megvalósítására, illetve 
az ünnepélyes átadóra. 
 
Elkészültek a júliusban indult Művelődési Ház teraszainak burkolat és szigetelés felújítási 
munkái. A ház 5 db teraszát érintő burkolatokfelújítás, és szigetelési munkák augusztus 
hónapban fejeződtek be. 
 
„Erkel Ferenc zeneiskola kialakítása – meglévő iskolaépület átépítése és bővítése” terveinek 
aktualizálása elkészült, építéshatósági engedélyezési eljárása augusztusban lezárult, kiviteli 
tervek készítése folyamatban van.  

 
„Ravatalozó bővítése, átalakítása” tárgyú fejlesztés építéshatósági engedélyezési eljárásához 
szükséges tervek aktualizálásának, felülvizsgálatának megrendelésére került sor.  

 
Mária utcában augusztusban befejeződött a zöldpótlás, fejlesztés: 53 babérmeggyfa 
ültetésére került sor.  

 
A júniusban indított „Uszoda sátor és kapcsolódó légtechnika cseréje” tárgyú közbeszerzési 
eljárást lezáró megállapodás aláírására került sor augusztusban. 

 
TOP-2.1.2-16-KO1-2017-00001 azonosító számú, Dorog, Mária utca zöldben 2020 tárgyú 
projekt augusztusban benyújtott7. sz. szerződésmódosítási kérelméhez kapcsolódó Piac 
építése, zöldfelület fejlesztés tárgyú közbeszerzési eljárás folyamatban van. 

 
Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. megküldte beszámolóját a „Dorog 
Kenyérmezői patak menti kerékpárút tervezése” tervezési munkákkal kapcsolatban, a 
beszámoló elfogadásra került. 

 

 
Városüzemeltetés  

 
Közterületek üzemeltetése: 

A közterületi hulladékgyűjtési munkák, valamint a közterületi és temetői zöldfelületek 

karbantartási munkák az ütemezések szerint folyamatosak. 

A városban a gépi úttisztítási munkálatok a tervezett ütemben, folyamatosan zajlanak.  

A városi víznyelő aknák tisztítása történt a Szent Imre utcában, Diófa utcában, Schmidt 

lakótelepen, és a Fáy lakótelepen. 

A sérült, megrongálódott közlekedési táblák javítása és pótlása folyamatos. 

A városi új utcanév táblák kihelyezésének második üteme megkezdődött.  

A Borbála lakótelepen és a Köztársaság úton a gyalogátkelők felújító festése megtörtént.  

A Sarpi-Dorog Futófesztiválra a pavilonokat kiszállítottuk. 

A Bécsi úton a szökőkút üzembe helyezése, az sérült alkatrész beszerzést követően 

megtörtént. A Vasútállomás megrongált ivó-kút csapját megjavítottuk, beüzemeltük. 



Rágcsáló- irtási munkálatokat végeztek az Bécsi úton, Zsigmondy lakótelepen és a Fáy 

András lakótelep patakmenti területein. 

Galamb-gyérítési tevékenységet június végéig folyamatosan végezték. 

Veszélyes fák kivágására, gallyazására került sor a Zsigmondy, Schmidt lakótelepeken. 

A városi úthibák javítási munkálatai a terveknek megfelelően megtörténtek. 

A városi térfigyelő kamerarendszer bővítése folyamatban van, melynek során a nemrégiben 

átadott Bringapark területén kerül két kamera felszerelése. 

Önkormányzati intézmények: 

 Az intézményi nyári felújítási és karbantartási munkák a tervezett ütemben zajlottak, jelenleg 

fűtő berendezések felülvizsgálatát végezzük.  

A Dorogi Szociális Szolgáltató Központ Idősek Otthona „A”, épületében szennyvíz dugulás-

elhárítási és vezeték javítási munkák folytak. 

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

kialakítása, felújítása elkészült. 

A Reimann Bányatörténeti Múzeumban a légtechnikai berendezések karbantartása és 

beüzemelése elkészült, az átemelő szivattyú időszakos karbantartása megtörtént. 

8 önkormányzati bérlakásban az érintésvédelmi felülvizsgálat és a villamoshálózat javítása 

megtörtént.  

Közvilágítás: 

Közvilágítási hibák bejelentésére és javítására került sor a Köztársaság úton, a Schmidt 

Sándor és Hám Kálmán lakótelepeken. 

Az ünnepi díszkivilágítás fejlesztése ügyében a felmérések megtörténtek, ami alapján 20 db 

új elem beszerzése folyamatban van.  

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

 
 

Lakáspályázatban megpályázott 6 db lakás karbantartása megtörtént, a lakások átadásra 
kerültek.  

 
A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretén 
belül, "Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcímen, a BMÖFT/6-8/2021 iktatószámon 
rögzített 40,- MHUF támogatás elszámolása benyújtásra került. 
A támogatás megvalósítandó célja a Mária utca Bécsi úttól a Szent József utcáig tartó 
szakaszának szilárd burkolatú út felújítása. 

 

A Képviselő-testület 69/2022. (VII.15.) számú határozata alapján aláírásra került a Komárom-

Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság bruttó kétmillió forint összegű támogatási 

szerződése. 

 

2022. július – augusztus hónapban összesen 10 db közútkezelői és ezekhez kapcsolódóan 10 

db tulajdonosi hozzájárulás lett kiadva. Közmű bekötésekkel és tervezésekkel, 

tervdokumentációkkal kapcsolatban, illetve a „Dorog, Kenyérmezői – patak menti 

kerékpározható közutak tervdokumentációval összefüggésben. 

 



 
Emberi erőforrás szakterülete:  

Június 24-én adták át az intermodális csomópont mellett kialakított extrém bringapályát. Az 
eseményen Erős Gábor, térségünk országgyűlési képviselője mondott köszöntőt. A fejlesztés 
csaknem 60 millió Ft-ból, Magyarország Kormánya támogatásával, az Aktív Magyarország 
Program részeként, önkormányzati önrésszel kiegészítve valósult meg. Az ünnepségen adták 
át az Év Köztisztviselője elismerést Kozlik Ferencnek, az Év Pedagógusa Díjat Harmat Eszter, 
a Zsigmondy-gimnázium tanára érdemelte ki. Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehetett át 
kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként Antal Ibolya, Rittling Antalné és Kucsera 
Istvánné. 

A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 2022 nyarán is biztosította a diákoknak 
a közösségi szolgálat lehetőségét a dorogi közterületeken. Dorog Város Önkormányzata a 
főkapitányság kérésére Student Police feliratú pólókkal támogatta a kezdeményezést.  

Augusztus 6-án szentmisét celebrált dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek a 
Szent József templomban. A misét követően adták át városunk új közösségi színterét, a Dorogi 
Szent József Plébánia új épületét, a Vándor Wech József Közösségi Házat. Az ünnepséget a 
Falusi Búcsú keretein belül tartották meg. Az eseményen köszöntőt mondott Soltész Miklós 
államtitkár és dr. Tittmann János polgármester. Az épületet megáldotta és átadta dr. Erdő 
Péter bíboros. 

Augusztus 19-én a hagyományokhoz híven idén is nyáresti muzsikával várta a Dorogi Bányász 
Zenekar az érdeklődőket. A kedvezőtlen időjárás miatt a koncert a Zenepavilon helyett a 
művelődési házban került megrendezésre. 

Augusztus 26-án helyezték végső nyugalomra Dr. Zsembery Dezső műgyűjtő, főorvost, Dorog 
város díszpolgárát. A kegyeleti misén búcsúzó beszédet mondott - dr. Kulcsár Sándor 
plébániai kormányzót követően - dr. Tittmann János polgármester és dr. Pák Gábor főorvos.  

A 72. Bányásznap ünnepségsorozata szeptember 2-án Dr. Schmidt Sándor mellszobrának 
koszorúzásával kezdődött meg - az ÉDV Zrt. szervezésében, a Schmidt-villa kertben. 15 
órakor a Baumit Kft. a Nemzeti Kőbányászati Emlékhelynél tartotta meg koszorúzási 
ünnepségét. Beszédet mondott Vas József, a vállalat műszaki igazgatója, Erős Gábor 
országgyűlési képviselő és dr. Tittmann János polgármester. Szeptember 3-án a művelődési 
ház előtti Otthon téren, a dorogi bányászat és bányakatasztrófák áldozatainak emlékművénél 
folytatódott a koszorúzási ünnepség, ahol az országgyűlési képviselő, a megyei közgyűlés 
elnöke, Dorog Város Önkormányzata és több bányász szervezet helyezte el az emlékezés 
virágait. A művelődési házban az egy évszázada alapított dorogi bányakórház múltjáról, 
jelenéről és jövőjéről tartottak konferenciát. Előadást tartott dr. Pák Gábor főorvos, dr. 
Lászlóczky Ágnes telehelyvezető főorvos és dr. Tittmann János polgármester. A bányásznapi 
hagyományokat követve kiállítás nyílt „Felhajtóerő a Szénrakodóért” címmel. A kiállítást 
Wehner Tibor művészettörténész nyitotta meg. 

Szeptember 10-én nyolcadik alkalommal rendezték meg „A Motorosok is Lehetnek Angyalok” 

elnevezésű jótékonysági motoros felvonulást. A rendezvényen, amely a művelődési ház előtti 

Otthon téren kezdődött 1200 motoros vett részt. A résztvevők az esztergomi Vaszary Kolos 

Kórház erkölcsi, anyagi támogatásáért hívták életre a rendezvény. 

 
 
 

Dorog, 2022. szeptember 22. 
 
 
                                                                                                               Dr. Tittmann János s.k. 

  polgármester 
 


