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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2022. december 9-i ülésére 

 
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben 
hozott döntésekről, fontosabb eseményekről 
 
Lejárt határidejű határozatok 
 
 
97/2022.(X.28.) sz. Képviselő-testületi határozat – Iskolák felvételi körzeteinek 
véleményezése – megtörtént 
 
98/2022.(X.28.) sz. Képviselő-testületi határozat - A Dorogi Hétszínvirág Óvoda 2022/2023. 
évi nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése, valamint a 2021/2022. évi 
beszámolójának elfogadása – megtörtént 
 
99/2022.(X.28.) sz. Képviselő-testületi határozat - A Zrínyi Ilona Óvoda 2022/2023. évi 
nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése, valamint a 2021/2022. évi 
beszámolójának elfogadása – megtörtént 
 
100/2022.(X.28.) sz. Képviselő-testületi határozat - A Petőfi Sándor Óvoda 2022/2023. évi 
nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése, valamint a 2021/2022. évi 
beszámolójának elfogadása – megtörtént 
 
101/2022.(X.28.) sz. Képviselő-testületi határozat - A Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde 
2022/2023. évi nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése, valamint a 
2021/2022. évi beszámolójának elfogadása – megtörtént 
 
103/2022.(X.28.) sz. Képviselő-testületi határozat - A felsőoktatásban tanulók 2022. I. félévi 
támogatása - megtörtént 
 
 
Két ülés közötti események 
 
Jegyzői tájékoztató 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályai szerint 
meghirdetésre került a közmeghallgatás. A 102/2022. (X.28.) számú Képviselő-testületi 
határozat szerint az alábbi napirendi pontok kerültek ismertetésre.  

 

1.) Tájékoztató Dorog Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése teljesítéséről. 

2.) Tájékoztató az önkormányzat 2022. évi felújításairól, beruházásairól. 

3.) Tájékoztató a 2023. évi tervekről. 

4.) Egyebek. 

 
 
 



Városfejlesztés: 
 

 

• Az Irányító Hatóság a TOP-2.1.2-16-KO1-2017-00001 azonosító számú, „Dorog, Mária 
utca zöldben 2020” tárgyú projekttel kapcsolatos megkeresésében a fejlesztés 
főtevékenységére vonatkozó vállalkozási szerződés becsatolását kérte.  
 
A korábban benyújtott 7. sz. (műszaki tartalomra irányuló) szerződésmódosítási kérelmet 
a Magyar Államkincstár, mint támogató 2022. október 05-én elutasította. Az elutasítás 
következményeként, valamint az energia ár emeléséből fakadó önkormányzati pénzügyi 
válságkezelési programmal összhangban, a folyamatban lévő „Piac építése, zöldfelület 
fejlesztés” tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás visszavonására került. 
Válaszlevelünkben tájékoztattuk az Irányító Hatóságot, hogy az Önkormányzat a 
visszavont közbeszerzési eljárás miatt vállalkozási szerződéssel nem rendelkezik. 
 

• MOL-Új Európa Alapítvány „Neked Zöldül” fenntarthatósági programsorozatának 
részeként sorfák ültetésére került sor a Zsigmondy lakótelepen, a felső Richter porta előtt, 
P+R parkolók mellett, továbbá a Bringapálya mellett. Az fatelepítési kampány során 
sajtónyilvános ültetési eseményre került sor a Dorogi Petőfi Sándor Óvoda óvodásainak 
bevonásával. 
 

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

 

• A Wendlingen am Neckar utcában, a Richter autóbuszmegállókban a 2 db utasváró 
elhelyezése folyamatban van. A fejlesztés a Richter Gedeon Nyrt-vel 50%-os 
társfinanszírozásban valósul meg. 

 

• A TOP_PLUSZ operatív programban benyújtott Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése 
tárgyú projektet a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság 
vezetője, a 2022.11.29-én kelt értesítés szerint 500.000.000,- Ft támogatásra érdemesnek 
ítélte. 

 

 
 
Városüzemeltetés: 

 
Közterületek üzemeltetése: 
-A közterületi hulladékgyűjtési munkák, valamint a közterületi és temetői zöldfelületek 
karbantartási munkái az ütemezések szerint folyamatosak. 
- A városban a gépi úttisztítási munkálatok a tervezett ütemben, folyamatosan zajlanak 2022. 
11.15-ig. A téli hó és síkosságmentesítési munkálatokra vonatkozó szerződés megkötése 
megtörtént.  
- A sérült, megrongálódott közlekedési táblák javítása és pótlása folyamatos, az István király 
út- Béla király út kereszteződésébe telepítendő tükör megrendelése megtörtént. 
- Városi szemétgyűjtő konténer került kihelyezésre a Mária utcában.   
-  A Bécsi úton és az Agorában a szökőkutak üzemelését megszüntettük, a kutak téliesítése 
részben megtörtént. 
-  Rágcsáló irtási munkálatokat végeztek a Művelődési Ház épületében és az ütemezés szerinti 
intézményekben.  
- Veszélyes fák kivágására, gallyazására került sor a Schmidt, a Fáy és a Hám Kálmán 
lakótelepeken, a Határ úton, valamint a Köztársaság úton.  
- A frissen felmért városi úthibák javítási munkálataihoz kapcsolódóan a javításhoz szükséges 
hidegaszfalt leszállítása megtörtént, a javítások folyamatban vannak. 
-Az Adventi Ünnepekre a Hősök terén a díszek kihelyezése és felszerelése megtörtént. 
- Illegális hulladék elszállítása történt külterületekről és a Schmidt lakótelep területéről. 
 



Önkormányzati intézmények: 
- A távhő – és gázenergia költség növekedése miatt az érintett intézmények fűtés és melegvíz 
ellátása felfüggesztése kapcsán az intézményekben a vízvezetékek és fűtési rendszerek 
folyamatos kontroll alatt tartása napi rendszerességgel biztosított, az esetleges elfagyás elleni 
gyors beavatkozások műszaki és személyi feltételei rendelkezésre állnak. 
- Az Idősek Klubja épületében a Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom Megyei 
Szervezetének ideiglenes elhelyezéséhez szükséges átalakítások és javítások megtörténtek. 
- A Dorogi Petőfi Sándor Óvoda épületében villanybojler javítás, fűtésszabályozó szelepek, ill. 
radiátorok javítására került sor. 
- A Dorogi Hétszínvirág Óvodában a távfűtés vezérlőrendszerének javítása és radiátorok 
cseréje megtörtént. 
- A Rákóczi út 16. szám alatti bérlakások vízvezeték javítási és melegvíz-csőtörési munkái 
megtörténtek. 
- A Rákóczi úti háziorvosi rendelők távhő- vezetékének kiváltási és új hálózatépítési munkái 
megkezdődtek és várhatóan 2022.12.05-én befejeződnek.  
- További 2 önkormányzati bérlakásban az érintésvédelmi felülvizsgálat és a villamoshálózat 
javítása megtörtént.  
 
Közvilágítás: 
- Közvilágítási hibák bejelentésére és javítására került sor a Köztársaság úton és a Schmidt 
Sándor lakótelepen. 
 
Pénzügy szakterülete: 
 
 

Értékesítésre került a Dorog, külterület 0318/1 hrsz-ú kivett gazdasági épület, udvar 
megnevezésű ingatlan 16.900.000., -Ft értékben. 
 
2022. november 01-jével a Intézmények Háza megnövekedett energiaárak miatt részlegesen 
bezárásra került. A kormányhivatal kérésére, illetve a kormányhivatallal történt megegyezés 
alapján épület földszintjén található kormányablak 2022. november 07. napjával az 
önkormányzat továbbra is biztosítja a működést.  

 

2023. évi normatíva igénylést beadtuk, mely kiegészült új adatszolgáltatási kötelezettséggel 
(energia árak kapcsán) 

 

TOP-5-3-16-KO1-2017-00001 Együtt a közösségfejlesztésért - Dorogon és térségében 
(Identitás) pályázat záró elszámolása benyújtásra került. 

 
SKHUWETA19011-1037 Interreg pályázat záró elszámolása benyújtásra került. 

 
 
Emberi erőforrás szakterülete:  

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából városi megemlékezést 
szervezett Dorog Város Képviselő-testülete a Hősök terén. Történelmi emlékező beszédet 
mondott dr. Tittmann János polgármester, majd a GlobArt Művészeti Egyesület „Október 23. 
emlékére” című műsorát tekintették meg a megemlékezők. Az ’56-os emlékkövet 
megkoszorúzta Erős Gábor, térségünk országgyűlési képviselője, Dorog Város 
Önkormányzata nevében dr. Tittmann János polgármester, Jászberényi Károly és Dankó 
Kristóf alpolgármesterek.  Koszorút helyeztek el városunk intézményei, dorogi civil 
szervezetek, cégek, a pártok helyi szervezetei. 

Október 27-én komplex külső védelmi terv gyakorlat került végrehajtásra a városban, a Gáthy-
könyvtár épületében. A gyakorlat feltételezése szerint: „2022. október 27-én a Richter Gedeon 
Vegyészeti Gyár Nyrt. területén rakodás közben veszélyes anyagot tartalmazó hordók sérültek 
meg.” A gyakorlatot Sikrai Attila tűzoltó alezredes, megyei polgári védelmi főfelügyelő 
megfeleltre minősítette. 



November 11-én, Tatán rendezték meg a Komárom-Esztergom Megyei Ifjúsági Bált. A bálon 

részt vett 28 zsigmondys diák, Harmat Eszter tanárnő vezetésével. Az eseményen Tata 

alpolgármestere átadta a "stafétát" Dorognak a megyei bál rendezési jogát illetően. A díszes 

okiratot Dankó Kristóf, Dorog alpolgármestere vette át. 

Ünnepélyes keretek között leplezték le november 12-én a felújított dorogi F-típusú 
vágathatójtógépet a Reimann Bányászattörténeti Miniverzum előtti téren. Ünnepi beszédet 
mondott Glevitzky István, a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány elnöke. Az 
alapítvány és a Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület természetjáró 
szakosztályának támogatása tette lehetővé gép megújítását. A világszabadalom a mai napig 
számos országban teljesít szolgálatot. 

Dorog Város Önkormányzata a MOL-Új Európa Alapítvány „Neked Zöldül” fenntarthatósági 
programsorozatának részeként vett részt a VárosFa programban, amelynek köszönhetően 
sorfák igénylésére nyílt lehetőség: összesen 70 db juharfa, kőris és szilfa gyarapítja a városi 
faállományt a Zsigmondy-lakótelepen, a felső Richter porta előtt, a Bringapark mellett. Az 
ültetésben a petőfis óvodások is részt vettek. 

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete november 24-én közmeghallgatást tartott a 

Polgármesteri Hivatal dísztermében.  

Adventi szabadtéri gyertyagyújtó ünnepet tartottak november 26-án a Hősök terén. Városunk 

hagyományos rendezvényén Fejes Csaba plébánia kormányzó, Pungur Béla lelkész és 

Klimentné Ferenczy Andrea lelkészasszony hívta ökumenikus imádságra a dorogiakat.  

A szabadtéri misét követően a Közösen Dorogért Egyesület tagjai kínálták a résztvevőket 

forralt borral és teával. 

 
 

Dorog, 2022. november 28. 
 
 
                                                                                                               Dr. Tittmann János s.k. 

  polgármester 
 


