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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2023. január 27-i ülésére 

 
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben 
hozott döntésekről, fontosabb eseményekről 
 
Lejárt határidejű határozatok 
 
107/2022.(XII.9.) sz. Képviselő-testületi határozat - Dorog Város Önkormányzat 
közművelődési és sport intézményei térítési díjainak módosítása – megtörtént 
 
108/2022.(XII.9.) sz. Képviselő-testületi határozat - A Kommunál-Junk Kft. önkormányzati 
tulajdonú üzletrész értékesítése – megtörtént 
  
109/2022.(XII.9.) sz. Képviselő-testületi határozat - Megállapodás a Sacra Velo projekthez 
kapcsolódóan – megtörtént 
 
111/2022.(XII.9.) sz. Képviselő-testületi határozat - A Hétszínvirág Óvoda SZMSZ-nek 
módosítása – megtörtént 
 
112/2022.(XII.9.) sz. Képviselő-testületi határozat – A Zrínyi Ilona Óvoda SZMSZ-nek 
módosítása - megtörtént 
 
113/2022.(XII.9.) sz. Képviselő-testületi határozat - Dorogi Rendőrkapitányság munkájának 
értékelése – megtörtént 
 
114/2022.(XII.9.) sz. Képviselő-testületi határozat - A Hétszínvirág Óvoda intézményvezetői 
pályázat elbírálása – megtörtént 
 
115/2022.(XII.9.) sz. Képviselő-testületi határozat - A Zrínyi Ilona Óvoda intézményvezetői 
pályázat elbírálása – megtörtént 
 
116/2022.(XII.9.) sz. Képviselő-testületi határozat - Dorog Város Egyesített Sportintézmény 
vezetői pályázat elbírálása – megtörtént 
 
117/2022.(XII.9.) sz. Képviselő-testületi határozat – Év Köztisztviselője díj adományozása – 
megtörtént 
 
118/2022.(XII.9.) sz. Képviselő-testületi határozat – Év Pedagógusa díj adományozása – 
megtörtént 
 
119/2022.(XII.9.) sz. Képviselő-testületi határozat – Év Egészségügyi dolgozója díj 
adományozása – megtörtént 
 
120/2022.(XII.9.) sz. Képviselő-testületi határozat – Év Szociális dolgozója díj adományozása 
– megtörtént  
 
121/2022.(XII.9.) sz. Képviselő-testületi határozat – Rauscher György díj adományozása – 
megtörtént 
 
 



Két ülés közötti események 
 
Városfejlesztés: 
 

A TOP_PLUSZ operatív programban benyújtott DOROGI BÁNYÁSZ EMLÉKMŰ-KILÁTÓ 
KIALAKÍTÁSA A KÁLVÁRIA DOMBON tárgyú projektet a Magyar Államkincstár Komárom-
Esztergom Megyei Igazgatóság vezetője, a 2022. december 12-én kelt értesítés szerint 
207.214.776,- Ft támogatásra érdemesnek ítélte. 
 
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. 
 
Városüzemeltetés: 

Közterületek üzemeltetése: 

A közterületi hulladékgyűjtési munkák, valamint a közterületi és temetői zöldfelületek 

karbantartási munkák (lombgyűjtés) az ütemezések szerint folyamatosak. 

A városban, a szerződés szerinti téli hó és síkosságmentesítési munkálatok elvégzése 

biztosított, a szükséges szóróanyagok és eszközök rendelkezésre állnak.  

A városi víznyelő aknák tisztítása történt a Mária utcában és a Schmidt S. lakótelepen.  

A sérült, megrongálódott közlekedési táblák javítása és pótlása folyamatos, a Hantken Miksa 

utcában a tükör pótlása megtörtént.   

A Mária utcában, a Rendelőintézet parkolójában csatorna-dugulás elhárítási munkákat 

végeztünk. 

Rágcsáló- irtási munkálatokat folytak a Művelődési Ház épületében, valamint a Dr. Mosonyi 

Albert Idősek Otthona „A” épületében és a háziorvosi rendelőkben. 

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

valamint a Zrínyi utcában.  

Az úthibák javítási munkálataihoz kapcsolódóan a hibák felmérése megkezdődött. A 

Köztársaság úton, a Bányász köröndön és a Munkás úton 5 db különösen veszélyes kátyú 

javítása megtörtént. 

Nagy mennyiségű illegális, veszélyes hulladék begyűjtésére és elszállítására került sor Dorog 

külterületén. 

Önkormányzati intézmények: 

A városi intézményekben az energia fogyasztások napi szintű regisztrálása folyamatos, a 

távfűtés leállításával érintett intézményekben az esetleges elfagyások megelőzése érdekében 

a rendszert felügyeljük. 

A Reimann Bányászat történeti Múzeumban a légtechnikai berendezés fertőtlenítő 

karbantartásának munkáit megrendeltük, a munkálatok rövidesen megtörténnek.     

Két önkormányzati bérlakásban az érintésvédelmi felülvizsgálat és a villamoshálózat javítása 

megtörtént. 

A háziorvosi rendelők épületében a csőtöréssel érintett fűtési körök kiváltása és új hálózati kör 

kiépítése megtörtént. 

Beázás miatt a József Attila Művelődési Ház tetőszerkezetében bádogozási javításokat 

végeztek, további beázási helyeket tártak fel, ezek javítása folyamatban van. 



Közvilágítás: 

Közvilágítási hibák bejelentésére és javítására került sor a Schmidt lakótelepen és a Bányász 

Köröndön. 

 
Pénzügy szakterülete: 
 
2022. november 01-jével a Intézmények Háza bezárásra került. A kormányhivatallal történt 
megegyezés alapján az Intézmények Háza épület földszintjén 2022. november 07. napjától 
szűkített létszámmal továbbra is működik a kormányablak. Az üzemeltetési költségek 
megtérítésével kapcsolatban 2022. decemberben megállapodás született a kormányhivatallal. 
 
2022. december 31. napjával a Dorog, Bécsi út 55. szám alatt található üzlethelyiség bérleti 
jogviszonya a bérlő kérésére megszüntetésre került. 

 

Dorog Város Önkormányzata energiapozíciójára vonatkozó adatszolgáltatás, alapján 
122.843,- eFt támogatási összeg került megítélésre energiaáremelkedés miatti támogatás 
jogcímen. 
 
Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alap keretében 
megvalósuló SKHU/WETA/1901/1.1/037 számú, Kultúra című kisprojekt elszámolásáról 
kiállított Kiadások jogosultságáról szóló nyilatkozat beérkezett.  

 
Emberi erőforrás szakterülete:  

 
Felhajtóerő a szénrakodóért címmel kiállítás nyílt az őszi művésztábor résztvevőinek 
alkotásaiból a művelődési házban december 2-án. A kiállítást dr. Tittmann János polgármester 
nyitotta meg, majd a különböző technikákkal készített alkotásokat Wehner Tibor 
művészettörténész mutatta be.  

Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából, a Petőfi Irodalmi Múzeum interaktív 
kiállítása, a Petőfi-busz várta a Hősök terén december 7-8-án az érdeklődőket.  

December 7-én a Városi Nyugdíjas Egyesület évzáróján, majd december 8-án a Dorogi 
Nyugdíjas Egyesület évzáróján mondott köszöntőt dr. Tittmann János polgármester. 

December első felében a dorogi 75 éven felüli idősek – 970 nyugdíjas - 5000 Ft értékű 
ajándékutalványt kaptak Dorog Város Önkormányzatának karácsonyi ajándékaként. 

Adventi gyertyafényes koncertet tartottak december 9-én a Reimann Bányászattörténeti 
Miniverzumban, az Erkel-zeneiskola tanárainak közreműködésével. 

A Dorogi Kulturális Hideg Napok rendezvénysorozat keretén belül az adventi hétvégéken 
kreatív programokra várták a családokat a Reimann Bányászattörténeti Miniverzumban és a 
művelődési házban.  

Rekordszámú játékos vett részt az idén az „adventi ablakvadászaton”. A városi játékot évek 

óta meghirdeti Dorog Város Önkormányzata. 2022-ben 62 család nevezett (2021-ben 32), akik 

az ajándékokat december 23-án vehették át a művelődési házban. 

20. alkalommal került megrendezésre az Annavölgyi Téli Túra, melyen több, mint hétszázan 

vettek részt. A túra a Reimann Bányászattörténeti Miniverzumnál ért véget.  

 

Dorog, 2023. január 18. 
 
                                                                                                             Dr. Tittmann János s.k. 

  polgármester  


