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E l ő t e r j e s z t é s 

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 2022. október 10-i rendkívüli ülésére 

 
 
Tárgy:  Az energia ár emeléséből fakadó önkormányzati pénzügyi válságkezelés programja Dorogon 
 
 
2022. október 5-én vettük kézhez Balla György miniszteri biztos levelét, melyben az energia ár 
emeléséből fakadó önkormányzati pénzügyi válságkezelés dorogi programjának bemutatását kéri.  
 
Helyzetelemzés:  
 
Dorog Város Önkormányzata költségvetése az elmúlt évtizedek során biztosította a város pénzügyi 
egyensúlyát és a fejlesztések egyenletes folyamatát.   
Az 1.számú mellékletben bemutatjuk az önkormányzat elmúlt öt évének bevételeinek és kiadásainak 

alakulását.  

2022. szeptember 30-án megjelent a Magyar Közlönyben a 20/2022. (IX. 30.) TIM rendelet melyre 
hivatkozással a Promtávhő bemutatta az ez évre és ebből fakadóan a jövő évre is számolható hő díj 
emelkedés várható adatait. (2. számú melléklet) 
 
Ezen adatok igazolják, hogy a hő díj emelkedések fedezete Dorog Város költségvetésében nem áll 
rendelkezésünkre. 

 
A szolgáltaóval kezdeményezett azonnali megbeszélések során nyilvánvalóvá vált az a tény is, hogy a 
miniszteri rendeletben foglalt legmagasabb hatósági árként megjelölt összeget október 1-től kívánják 
érvényesíteni.  

 
A probléma kezelésére tervezet intézkedések:  
 

1. Adóságképződés megelőzése:  távhőszolgáltatás igénybevételének szűkítése, fűtés és 
használati melegvíz felfüggesztése az alábbi intézményekben:  

- Dorog Buzánszky Jenő Stadion, 
- Dorogi Birkózócsarnok 
- Dorogi József Attila Művelődési Ház, 
- Dorogi Sportcsarnok, 
- Gáthy Zoltán Városi Könyvtár, 
- Nipl Stefánia Városi Uszoda, 
- Polgármesteri Hivatal, 
- Reimann Bányászattörténeti Miniverzum. 

 
2. a távhőfelhasználás módosítása:  

- a szolgáltatási szerződések módosítása (az alapdíj – és hő díj csökkentésére irányuló 
tárgyalás) 
- a távhőszolgáltatás ellátási körének szűkítése. Tekintettel arra, hogy a jelenleg 
rendelkezésre álló pénzügyi információk szerint a távhőszolgáltatás ára 16,5 szörösen, a 
gázfűtés 4 szeresen növekedett, meg kell vizsgálnunk a fűtési rendszerek átalakításának 
lehetőségeit.  

 
3. Egyéb kiadások felülvizsgálata  

- közterület fenntartás költségeinek csökkentése, megtakarítás lehetősége: 110 millió Ft 
- a közoktatás, kultúra, sport, polgári önszerveződések támogatásának csökkentése, a 
megtakarítás lehetősége: 40 millió Ft 



- külkapcsolati programok fenntartásának megszűntetése, megtakarítás lehetősége:  10 millió 
Ft 
- beruházások, önkormányzati pályázati önrészeinek csökkentése, megtakarítás lehetősége: 
110 millió Ft 
 

4. Önkormányzati költségvetési bevételi lehetőségek növelése:  
- az iparűzési adó emelésére nincs lehetőség, mivel jelenleg is a maximális értéken van 
meghatározva 
- a gazdasági célú építmények adójának emelését a gazdasági recesszió ütemének fokozása 
kockázatának figyelembevételével nem terjesztjük elő 
- lakossági terhek növelése (lakbér, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlete, közterület 
használati díj) a gáz ár emelése következtében kialakult pénzügyi krízis kezelésében pénzügyileg 
elenyésző hatású beavatkozásként a társadalmi feszültségek növelése elkerülésének érdekében nem 
kerül előterjesztésre  
- vagyonértékesítés: önkormányzatunk nem rendelkezik olyan vagyonelemekkel, melyek 
értékesítése a krízis kezelésére számottevőben alkalmasak lennének. A meglévő vagyon elemek a 
jobb jövő reményében, valószínűleg nagyobb hatékonysággal is érvényesülő értékként 
megőrzendőek.   

 
 

Határozati javaslat: 
 

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 1473/2022.  
(X. 05.) Kormányhatározat alapján az adatszolgáltatásnak az alábbiak szerint tegyen eleget Balla 
György miniszteri biztos részére. 
 

1. Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Az energia ár emeléséből fakadó 
önkormányzati pénzügyi válságkezelés programja Dorogon” vonatkozó előterjesztést 
megtárgyalta, és az előterjesztésben bemutatott valamennyi intézkedést jóváhagyja, azok 
azonnali végrehajtását elrendeli.  
 

2. Dorog Város Önkormányzat Képviselő - testülete felkéri a polgármestert, hogy az 
előterjesztésben foglalt intézkedéseket foglalja egységes dokumentumba, és azokat 
haladéktalanul küldje meg minden érintett részére. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Tittmann János polgármester 
 
 
Dorog, 2022. október 7. 
 
 
         Dr. Tittmann János s.k. 
                  polgármester 
 
 
 
 
 
 
 


