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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2022. október 28-i ülésére 

 
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben 
hozott döntésekről, fontosabb eseményekről 
 
Lejárt határidejű határozatok 
 
81/2022.(IX.30.) sz. Képviselő-testületi határozat – Dorog Város Önkormányzatának 
közművelődési és sport intézményeinek térítési díjainak módosítása – megtörtént  
 
82-83/2022.(IX.30.) sz. Képviselő-testületi határozat – A Kommunál-Junk Kft. önkormányzati 
tulajdonú üzletrész értékesítése – megtörtént 
 
84/2022.(IX.30.) sz. Képviselő-testületi határozat - Dorog Város Sportintézményének vezetői 
állására pályázat kiírása – megtörtént 
 
85/2022.(IX.30.) sz. Képviselő-testületi határozat - A Hétszínvirág Óvoda vezetői állására 
pályázat kiírása – megtörtént 
 
86/2022.(IX.30.) sz. Képviselő-testületi határozat - A Zrínyi Ilona Óvoda vezetői állására 
pályázat kiírása – megtörtént 
 
87/2022.(IX.30.) sz. Képviselő-testületi határozat - A Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde 
SZMSZ-nek módosítása – megtörtént 
 
88/2022.(IX.30.) sz. Képviselő-testületi határozat - Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár 
SZMSZ-nek módosítása – megtörtént 
 
90/2022.(IX.30.) sz. Képviselő-testületi határozat – Általános iskolai úszásoktatás biztosítása 
– megtörtént 
 
91/2022.(IX.30.) sz. Képviselő-testületi határozat - Dorog, külterület 0318/1 hrsz. ingatlan 
értékesítése – folyamatban 
 
 
Két ülés közötti események 
 
 
Városfejlesztés: 
 

TOP-2.1.2-16-KO1-2017-00001 azonosító számú, Dorog, Mária utca zöldben 2020 tárgyú 
projekt augusztusban benyújtott 7. sz. (műszaki tartalomra irányuló) szerződésmódosítási 
kérelmét a Magyar Államkincstár, mint támogató 2022. október 05-én elutasította. Az 
elutasítás, valamint az energia ár emeléséből fakadó önkormányzati pénzügyi válságkezelési 
programmal összhangban a folyamatban lévő „Piac építése, zöldfelület fejlesztés” tárgyú 
feltételes közbeszerzési eljárás visszavonására került. 
 
 



Folyamatban van az Ipari Parkot érintő „DIP I. szennyvíz csatorna javítása" munkáinak 
elvégzése. 

 
STRABAG STO-Esztergom konzorcium a NIF Zrt megbízásából 2022. szeptember 21-én 
aszfalt repedéseket javított a Hantken Miksa utca Intézmények Háza előtti szakaszán. 
 
 
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 téli 

hó és síkosságmentesítési munkálatokra vonatkozó szerződés megkötése folyamatban. 

- A városi víznyelő aknák tisztítása történt a Köztársaság úton, a Rákóczi úton folyamatban. 

- A sérült, megrongálódott közlekedési táblák javítása és pótlása folyamatos.   

-  A Bécsi úton és az Agorában a szökőkutak üzemelését megszüntettük, a „téliesítésük” 

folyamatban. 

-  Rágcsáló- irtási munkálatokat végeztek a Művelődési Ház épületében, valamint erre 

vonatkozó munkálatok megrendelése folyamatban van a Radnóti u., Orgona u., Schiller 

utcákra. 

- Veszélyes fák kivágására, gallyazására került sor a Zsigmondy, Schmidt, Fáy, Hám K. 

lakótelepeken, a Gorkij és Úttörő utcában, valamint a Köztársaság úton. 

- Felújított, feljavított pihenőpadok kihelyezése történt a Hősök Terén és a Schmidt 

lakótelepen.  

- A frissen felmért városi úthibák javítási munkálataihoz kapcsolódóan a javításhoz szükséges 

hidegaszfalt megrendelése megtörtént, leszállítás után a javításokat sürgősséggel 

elvégezzük. 

Önkormányzati intézmények: 

- A távhő – és gázenergia költség növekedése miatt az alábbi intézmények fűtése és melegvíz 

ellátása felfüggesztésre került 2022.október 11-től a további intézkedésig: 

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

 

- A városi óvodákban, illetve az idős elláttás nappali és tartós bentlakásos intézményeiben a 
fűtés- és melegvízellátás továbbra is biztosított, csökkentett hőmennyiséggel. 

 
- A Városi Bölcsődében, az Idősek Otthona „B” épületében és a Mentőállomás ill. az Orvosi 

Ügyelet épületében a gázkészülékek téli felülvizsgálata és beüzemelése megtörtént.  



- 3 önkormányzati bérlakásban az érintésvédelmi felülvizsgálat és a villamoshálózat javítása 

megtörtént.  

Közvilágítás: 

- Közvilágítási hibák bejelentésére és javítására került sor a Munkás úton, a Zsigmondy és 

Hám Kálmán lakótelepeken. 

 
Pénzügy szakterülete: 
 
 

A 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 169. § szerint elkészítettük az önkormányzat, 

nemzetiségi önkormányzatok és a polgármesteri hivatal III. negyedévi időközi költségvetési 

jelentését és III. n. évi mérlegjelentését, amit határidőre továbbítottunk a MÁK felé. 

 

Határidőben elkészítettük a Központi Statisztikai Hivatal számára a III. negyedéves beruházási 

statisztikai jelentést, valamint a NAV számára a cégautó adóbevallást. 

 

A Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság részére adatszolgáltatás készült a 

energiaárak növekedésével kapcsolatban és a Nipl Stefánia Uszoda üzemeltetési költségeivel 

kapcsolatban. 

 

Balla György miniszteri biztos részére adatszolgáltatás készült Dorog Város Önkormányzat 

intézményeinek energia árak változásairól és a várható kiadások megnövekedéséről. 

 

Licittárgyalásra értékesítésre meghirdetésre került a Dorog, külterület 0318/1 hrsz-ú kivett 
gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlan 16.900.000., -Ft értékben. 

 
Nyílászáró cserére 9 lakóval kötött az önkormányzat megállapodást. 

 
 
Emberi erőforrás szakterülete:  
 
A Sarpi-Dorog Városfutáson mintegy 1000 diák teljesítette a korosztályonként meghatározott 

távot az Otthon téri futókörön szeptember 16-án.  

A Reimann Bányászattörténeti Miniverzum rendezte meg az idén az országos bányászati 

szakmai konferenciát a művelődési házban és a miniverzumban szeptember 23-án. 

Emlékművet avattak szeptember 23-án Richter Gedeon gyáralapító születésének 150. 
évfordulóján a vállalat dorogi gyáregységében. Avató beszédet mondott dr. Oláh Ruben, a 
vállalat hatóanyag-gyártási igazgató-helyettese, Garai Zoltán a dorogi gyáregység főmérnöke 
és dr. Tittmann János polgármester. 

A megyei önkormányzat „A mi megyénk, a mi világunk” elnevezésű identitás programja 
keretében rendezett ’Mozdul a megye’ játékos vetélkedő esztergomi járási versenyét 
szeptember 24-én tartották. a sportintézmény által összeállított dorogi csapat a második 
helyezést szerezte a vetélkedőn, amelyet kulturális programok követtek a Prímás-szigeten. a 
Városunkat a Ciklon Táncegyesület képviselte az eseményen. 

A zene világnapján - szeptember 30-án - Balla András és Lencsés Lajos különleges könyvének 
a zene és a fotóművészet esszenciájának és Sopsits Árpád Saját kéz című verseskötetének 
bemutatóját tartották a művelődési ház konferenciatermében. A megjelenteket dr. Tittmann 
János polgármester köszöntötte, a vetítettképes bemutatóval egybekötött könyvbemutatókat 
Szabó-Berghauer Zoltán moderálta, Lencsés Lajos oboaművész és Ludmány Dénes 
brácsaművész zenéje mellett. 



Dorog Város Képviselő-testülete minden évben megrendezi az idősek világnapja ünnepi 
rendezvényét, amelyet az idén október 2-án tartottak a művelődési házban. Köszöntőt mondott 
Erős Gábor, térségünk országgyűlési képviselője, majd dr. Tittmann János polgármester. 
Fellépett Szekeres Adrien Artisjus-díjas dalszerző, énekes. 

Október 5-e az oktatás világnapja. Ennek jegyében, a magyar oktatási rendszerrel szembeni 
elégedetlenség, a tanárok bérrendezése, az oktatási intézmények állapota, a köznevelési 
struktúra megváltoztatása szükségességének kifejezése érdekében élőláncos 
demonstrációkat szerveztek számos városban. Dorogon, a Petőfi iskola és óvoda előtt október 
6-án gyűlt össze többszáz tanár-szülő, hogy „élőláncukkal” kifejezzék véleményüket. 

A Közösen Dorogért Egyesület október 8-án kitakarította a Bányász Emlékház udvarát. 

Október 8-án Oroszlányban adta át Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke és Czunyiné 
dr. Bertalan Judit kormánymegbízott a Megyei Értéktár legújabb lajstromba vett elemeiért a 
díszes okleveleket. Dorog három új elismerésben részesült, amelyeket Dankó József, a Dorogi 
Értéktár Bizottság nevében vett át. Részese lett a megyei értéktárnak az Országos Magyar 
Bányászati és Kohászati Egyesület Dorogi Szervezete. Méltó elismerést kapott dr. Zsembery 
Dezső, aki kórházigazgatóként is példamutatóan tevékenykedett, orvos szakmai munkája is 
kiemelkedő volt, és mindezek mellett a megyei képzőművészetnek és Dorog 
kórháztörténetének is elismert, publikáló szakemberévé vált. Nagyon hasonló orvos karrier dr. 
Till Józsefé, aki ugyancsak kiemelkedő orvos szakmai munkássága mellett gazdagon 
kamatoztatta művészeti és tudományos tehetségét.  

Október 18-án elhunyt dr. Csuha József jogász, közéleti személyiség, tanácselnök. 
Elnökségének 15 éve alatt Dorog arculata jelentősen átalakult, működése alatt Dorogon a 
városiasodás folyamata nagyszabású építkezésekben öltött testet. A beruházások és 
infrastruktúrafejlesztés eredményeként Dorogot 1984-ben várossá nyilvánították. Dorog Város 
saját halottjának tekinti dr. Csuha Józsefet. 

 
 

Dorog, 2022. október 20. 
 
 
                                                                                                               Dr. Tittmann János s.k. 

  polgármester 
 


