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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

BÁNYÁSZNAP – 2009

„Bányász vagyok ki több nálam” - könyvbemutató és kiállítás megnyitó elõzte meg a nyugdíjasok köszöntését

Ausztriai vendégzenekarunk

Muzsikál a Hot Jazz Band

A város vezetõi koszorúznak

Névadójuk szobrát koszorúzzák a gimnazisták

Büszkeségünk a Bányász Zenekar játszik

Gyermeksláger party
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Sok volt az érdeklõdõ a Jubileum téren

Az operett parádé Tihanyi-Tóth „Lacival”

Legnagyobb sikere a Kormorán együttesnek volt

Színpompás volt a mazsorett felvonulás

Évrõl évre jobb a Sic Transit

35 éve a csúcson a Lord

Nagy forgalom volt a gyermek foglalkoztatóban

Jellemzõ kép a háromnapos népünnepélyrõl
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100 év kemény munkában és büszkeségben

Eszti néni az elsõ száz éves dorogi
Egyedülálló, nem mindennapi születésnapi köszöntés- gyerekkel, a háztartás mellett a sok háziállat is az õ gondja
re került sor városunkban. Kovács Lajosné Eszti néni a szá- volt. Aztán a hat gyerek felnõtt, kirepült, jöttek az unokák,
zadik születésnapját ünnepelte augusztus 26-án. Eddig úgy dédunokák. A férje 28 éve halt meg, azóta él egyedül.
tudjuk, õ az elsõ száz éves polgár Dorogon. A város nevében
A kérdésre hogy hogyan telik egy napja, sóhajtva feledr. Tittmann János polgármester, és Tallósi Károly jegyzõ kö- li, hogy nagyon sokszor lefekszik, pihenget. Most már
szöntötték Eszti nénit otthonában. Az ajándékcsomagok és a „csak” elmosogat, elrakja az edényt, söpörget. Televíziót
jókívánságok mellé még egy oklevelet is hoztak, melyben néz még, mert már nehezen tud olvasni, amit nagyon saja Magyar Köztársaság Kormánya nevében a miniszterel- nál, mert nagyon szereti a könyveket. Tavaly volt egy konök is köszöntötte az ünnepeltet. A köszöntõk népes tábo- moly mûtéte, ami sok energiáját elvitte. De az orvosok bízrát képviselte Pungur Béla lelkész úr is, aki egy verssel, és tatják, hogy sokkal jobban lesz nemsoká.
A beszélgetésbe bekapcsolódott fia is, aki hozzáteszi,
Isten igéjével kívánt minden jót. A szép szavakat követõen
Eszti néni nem tudja elfogadpezsgõvel koccintottak az
ni a segítõ szándékot, ami az
egybegyûltek Eszti néni
emberek részérõl megnyilváegészségére.
nul, mert még mindig benne
A születésnapi torta elfovan az a „bárándi fekete föld”,
gyasztása után megtudtuk
azaz a büszkeség. Fia szerint
Eszti
nénitõl,
hogy
el kellene fogadni az õszinte
Bárándon, majd Lábatlanon
szándékú segítséget, és már
laktak. 1942-43-ban jöttek ide
ne arra gondoljon, hogy viDorogra. Eszti néni férje a
szonoznia is kell azt.
vasútnál dolgozott. 18 évig
Ekkor Eszti néni veszi
éltek egy vasúti õrházban,
vissza a szót, hogy bizony a
ami a mai SANYO gyár terübüszkeségbõl nehéz engedni.
letén állt, Dorog és Leányvár
A kérdésre, hogy az elmúlt
között. Aztán felépítették azt
25 évben hogyan látja a város
a házat, ahol ma is él. Eszti
Kovács Lajosné, Dr. Tittmann János, és Tallósi Károly
változását, azt feleli, hogy Donéninek hat gyermeke született, aztán jött a 9 unoka, majd a sok dédunoka. Említet- rogon autózva örömmel látja a fejlõdést. Nagyon megszéte, hogy nemrég összeszámolták a rokonságot, gyerekek- pült a város a valaha volt bányász településhez képest. Amikel, menyekkel, võkkel együtt 47 tagú a család. Az eltelt kor visszaemlékezett az akkori Dorogra, amikor ide költözszáz esztendõrõl az mondta, sok volt; végig élni a két há- tek, azt mondta, azok nem voltak szép idõk, mert a bányáborút, borzasztó volt. Mikor jöttek az oroszok, azt se tud- szok szegények voltak. Ma már minden más. A változás naták, hová bújjanak el. Az elsõ világháborúban még kicsi gyon gyors és látványos volt az elmúlt 25 év alatt is.
A jeles évforduló után jó egészséget és további boldog
volt, akkor kezdett írni tanulni. Az édesapja katona volt,
édesanyja sokat dolgozott, majd a gyerekek is, de szegé- éveket kívánunk Eszti néninek, és reméljük, Eszti néni
nyesen éltek. Eltelt az idõ. Az életérõl az mondja, hogy derûje, ma is aktív tevékenysége, büszkesége példát mutat
szép volt, jó volt, ugyan szegények voltak, de mégis meg- sokunknak.
éltek. Másmilyen volt a világ. Eszti néni otthon volt a hat
Mazsu

TESTÜLETI HÍREK
2009. augusztus 26-i rendkívüli testületi ülés
A képviselõ–testület az önkormányzat átmeneti likviditási nehézségeinek enyhítésére a márciusban felvett 250
millió forintos hitelszerzõdését módosította. A hitelkeretet 50 millió forinttal emelték meg. A plusz összeg a helyi
adóbevételek jóváírásáig enyhíti a fizetési nehézségeket.
Jóváhagyták a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak az Alapító Okiratát.
Dorog Város Önkormányzata a TÁMOP 3.1.4. „A kompetencia alapú oktatás bevezetése Dorog Város közoktatási intézményeibe” címû nyertes pályázatában vállalta, hogy
a pályázatban megjelölt szakértõi és oktatási feladatok ellátására közbeszerzési eljárást folytat le. A nyertes a TINTA
Tanácsadó Kft. (1015 Budapest, Donáti u. 2. ) lett, nettó 20
012 000,- Ft ellenszolgáltatási díjért.

2009. szeptember

Fogadónapok
2009 szeptemberében
a Polgármesteri Hivatalban:
Dr. Tittmann János polgármester:
2009. szeptember 17. csütörtök, 8-12-ig.
Baranyai Lõrinc alpolgármester:
2009. szeptember 18. péntek, 8-12-ig.
Tallósi Károly címzetes fõjegyzõ:
2009. szeptember 18. péntek, 8-12-ig.
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Beruházás a jövõbe

Új módszerrel indul a tanév
A gyakorlatban is megkezdõdik a kompetencia alapú
oktatás bevezetése Dorog két iskolájába és három óvodájába. A fontosabb tudnivalókat egy projektindító értekezlet
keretében ismertették a pedagógusokkal, így az új módszer szerinti oktatás már szeptember 1-én indulhat.
A projektindító értekezletet dr. Tittmann János polgármester nyitotta meg. Az önkormányzat törekvéseit, várakozásait foglalta össze. Kiemelte, hogy mindenki számára
nyilvánvalóvá vált mostanra a dorogi közoktatási rendszer átalakítási folyamata. Pedagógiai módszertani váltás,
átalakulás indult el. Átalakították a város közoktatási programját, mely a közoktatási rendszer minden szintjét és elemét érinti, egy határozott koncepció és ütemterv szerint,
melynek része a szombati projektindító összejövetel is.
A polgármester azt is elmondta, hogy nem kritikai szándék áll az átalakítás mögött. A városi közoktatási intézményekben folyó munka a vezetés kedvére való volt eddig
is. Ám most a cél az intézmények jövõbeli biztonságos
mûködésének biztosítása, a gyermekek, szülõk változó igényeinek való megfelelés, az intézményeink vonzerejének
növelése. És természetesen a rendszerben dolgozó pedagógusok elvárásainak is meg kell felelnie az új szisztémának.
Dr. Tittmann János szóba hozta költséghatékonyságot
is, hozzátéve, ez az új rendszer semmivel sem lesz olcsóbb,
mint a régi. Nem ez a cél. Jó színvonalú, vonzó szolgáltatást nyújtó rendszert akar a vezetés kidolgozni. Egyáltalán
nem a spórolás a fõ szempont. Minõségorientált rendszerfejlesztésben gondolkodnak. Az elsõdleges értékképzés, a
szellemi értékképzés színhelyeként szolgáló oktatási rendszeren nem akarnak spórolni, inkább az erõforrásaikat akarják ide összpontosítani. Olyan feltételeket akarnak megteremteni, ahol a gyerekek, a szülõk és a pedagógusok is jól
érzik magukat. Reméli, hogy ez a közös célkitûzés összetartja a szereplõket, és erõt ad ahhoz, hogy a céljukat meg
is valósítsák. Azt kívánta a pedagógusoknak, hogy érezzék
jól magukat ebben a folyamatban.
A megnyitó után Láng Judit közoktatási szakértõ, a
Tinta Tanácsadó Kft. munkatársa vette át a szót, és „boldog
újévet” kívánt a jelenlévõ tanároknak és óvónõknek, hisz

a közoktatásban szeptember 1. mindig egy új tanév kezdete. A módszerrel kapcsolatban kifejtette, hogy a tartalomhoz most új forma, keret készül Dorogon. A világ változó körülményei között változtatniuk kell a pedagógusoknak is. Akinek ehhez van hajlandósága, az most ehhez
kap segítséget. Egy rövid oktatástörténeti visszatekintés
segítségével a szakértõ vázolta, hogy miként jutottak el a
kompetencia alapú oktatáshoz. Ma már azt kell a gyermekeknek megtanítani, hogy az információtengerben hogyan tudnak eligazodni. Az intézményeknek nem szabad
rivalizálniuk, össze kell fogniuk, a tapasztalataikat meg
kell osztaniuk egymással. Az elsõ ilyen jellegû projektek
2005-ben kezdõdtek hazánkban, ám Dorog a módszer bevezetésével még most is az élen jár, és már abban ez elõnyös helyzetben van, hogy tud más intézményektõl segítséget kérni. Például a város harmadik iskolájától, az Eötvös iskolától, ahol már az új módszerrel tanítanak.
A következõ elõadó Váczi Zsuzsa a projekt gyakorlati
megvalósulásáról beszélt. Kiemelte, gyermekközpontú
óvodára, iskolára van szükség, a gyerekeknek tapasztalatokba ágyazott ismeretekkel kell találkozniuk. A lényeg,
hogy a gyerekek képesek legyenek a tanulásra, megtalálják a hasznos információkat, biztos tudást szerezzenek,
valamint a tanulással kapcsolatos hozzáállásukat is javítsák. A magyar diákokból hiányzik a motiváció, általános
jelenség, hogy nem szeretnek iskolába járni, tanulni, nem
szeretik tanáraikat. A pedagógusoknak is szükségük van a
teljes megújulásra, a pedagógiai kultúrában is változás kell.
Nagy a kihívás, nagy a felelõsség, de pozitív szemlélettel
sok nehézségen át lehet lendülni.
Az elõadások után kis csoportokban tehették fel kérdéseiket elõször az óvónõk, majd a tanárok a szakértõknek. A tanárok már a szombati projektindításkor átvehették hordozható számítógépeiket, melyeket az Európai
Uniós TÁMOP-tól elnyert 70.815.171,- Ft-os pályázati
összegbõl kaptak. Ebbõl a pénzbõl finanszírozzák továbbá a résztvevõ pedagógusok továbbképzését, a szükséges
tananyagok megvásárlását, és korszerû informatikai eszközöket is beszereznek az intézmények számára.
Mazsu

Dr. Tittmann János bevezetõ elõadásában vázolja a város
oktatási koncepcióját

Szekció üléseken vitatták meg az elvégzendõ feladatokat
a város pedagógusai

4

20. évfolyam 8. szám

2009. szeptember

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

E B O L T Á S!
Értesítjük az ebtulajdonosokat, hogy az ebek
veszettség elleni kötelezõ védõoltását az alábbi
helyen és idõben végezzük el:
DOROG, PIAC – TÉRTÕL 120 m-re
(A Mészáros Lázár úttal szembeni burkolt terület):
2009. szeptember 8-án (kedd) 800 – 1000 óráig
2009. szeptember 15-én (kedd) 1400 – 1600 óráig
DOROG, MÁTYÁS KIRÁLY ÚT 1.:
2009. szeptember 10-én (csütörtök) 800 – 1000 óráig
2009. szeptember 17-én (csütörtök) 1400 – 1600 óráig

A Nap-Út Alapítvány hátrányos helyzetû gyermekeknek
szervezett üdülést a pilismaróti táborban

Az oltásra csak egészséges kutyát vigyenek és
kérjük, hogy az oltási lapot hozzák magukkal.
A veszettség oltással egyidõben kötelezõ az ebek
emberre is fertõzésveszélyt jelentõ parazitái elleni
védekezés, azaz a féregtelenítés.
Az oltás díja: 2.800,- Ft
A féregtelenítés díja: 10 kg-ként 1 db tabletta/100.- Ft

Idén is nagy sikert aratott a pilismaróti üdülõben
megrendezett ÁSZ színjátszó tábor lakóinak öt elõadása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Dorog Város Képviselõ-testülete a szociális igazgatásról, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott
ellátásokról szóló 3/2008. (II.29.) sz. rendeletében meghatározottak szerint 2009. évben pályázatot hirdet a felsõoktatásban tanuló, szociálisan rászoruló diákok részére. Az alább meghatározott feltételeknek megfelelõ
pályázók – az e célra elkülönített összeg erejéig – anyagi támogatásban részesülhetnek.
A pályázók köre: Dorog város területén állandó lakhellyel rendelkezõ - a felsõoktatásban nappali tagozaton tanuló - szociálisan rászoruló diákok.
Pályázati feltételek:
- a pályázó családjában az egy fõre jutó jövedelem
ne haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyug-

2009. szeptember

díj összegének 150%-át (2009-ben: 42.750,-Ft);
- az adott felsõoktatási intézményben eltöltött legalább
egy sikeres félév igazolása, minimum közepes (3,51) tanulmányi átlag;
- a következõ tanulmányi félévre történõ beiratkozás igazolása.
A pályázat benyújtása: Az e célra rendszeresített formanyomtatványon történik, melyet a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában lehet átvenni.
A pályázat beadásának határideje: 2009. szeptember 30.
A pályázat elbírálása: A képviselõ-testület október
havi rendes ülésén történik. Az elnyerhetõ támogatás
összege (a nyári szünet kivételével) 7.000,-Ft/fõ/hó.
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A dorogi József Attila Mûvelõdési Ház programelõzetese
2009. szeptember 17. 17 óra

Végh Sándor ötvös kiállítása
a Dorogi Galériában

Színházbérlet 2009/2010
A Körúti Színház elõadásában
József Attila Mûvelõdési Házban

2009. október 1. 17 óra

A Zene Világnapja.
Hérics Nándor „Zenészportrék” címû kiállítás
a Dorogi Galériában.
Megnyitja: Wehner Tibor.
A megnyitó után Bródy János zenél.

2009. november

Oli Peagen: Az ajándék gésa.
Vígjáték két felvonásban.
Fõbb szerepekben: Tahi-Tóth László, Beleznay Endre,
Kautzky Armand, Placskó Emese, Király Adrián.

2009. október 4. 17 óra

XVIII. Nemzetközi Kórustalálkozó
A nagyszabású hangversenyen a következõ hét együttes
mutatja be mûsorát:
PRO MUSICA Kamarakórus
Dorog
Német Nemzetiségi Asszonykórus
Tát
”ARS MUSICA” Együttes
Esztergom
Kalevala Kórus
Budapest
SZIVÁRVÁNY Énekkar
Párkány (Szlovákia)
Frauenchor Exultate
Wolkenstein Gröden (Dél-Tirol)
Braintree Male Voice
Choir (Anglia)

A Dorogi Közmûvelõdési Nonprofit Kft. és a MusikLand Utazási Iroda valamennyi közös rendezvényére,
így erre is, a belépés díjtalan!
2009. október 11. 15 óra

Idõsek Világnapja.
A térségi nyugdíjas szervezetek találkozója és
gálamûsora

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK
Készült a Dorogi Közmûvelõdési KHT nyomdájában
Felelõs kiadó: Solecki Szilárd ügyvezetõ igazgató
Fõszerkesztõ: Mandusitz Zsuzsanna
Szerkesztõség címe: 2510 Dorog, Otthon tér 1. Telefon: 33/521-000 E-mail:
dorogikultura@vnet.hu
Következõ lapzárta: 2009. szeptember 28.
Készült: 5000 példányban • ISSN 1418-1940
Dorog Város hivatalos honlapja: www.dorog.hu
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2010. február

Neil Simon: Mezítláb a parkban.
Vígjáték két felvonásban.
Fõbb szerepekben: Pikali Gerda, Kautzky Armand,
Frajt Edit, Koncz Gábor, Lipták Péter, Oroszi Tamás.
2010. március

Eisemann Mihály-Szilágyi László:
Én és a kisöcsém.
Zenés bohózat két részben.
Fõszereplõ és rendezõ: Koltai Róbert.

Junior Full-contact Magyar
bajnoki döntõ
Három megyei induló- három megyei aranyérem! Ez
volt a megyeiek termése az elmúlt hét végén Szegeden
megrendezett full-contact magyar bajnokság döntõjén. A
tét a bajnoki cím eldöntésén kívül az Utánpótlás Európa
Bajnokságon történõ részvételi jog megszerzése volt.
A lányok 52 kg-os súlycsoportjában Kocsis Bianka a
döntõben egyhangú pontozással gyõzött nyíregyházi ellenfelével szemben. Ezzel a gyõzelmével feledtette az Esztergomban megrendezett light-contact bajnokságon nyújtott kissé halovány teljesítményét. – mondta Zrínyi Miklós a csapat mestere.
A fiúknál a 60 kg-ban klubtársa szintén magabiztos
pontozásos gyõzelmet aratott a Fontana KBSE versenyzõjével, Kis Sixtus Sámuellel szemben. Tamás már a lightcontact bajnokságon is legyõzte addigi mumusát, ám a
mostani teljesítménye még inkább meggyõzõ volt. Okosan, higgadtan küzdött, és egy pillanatra sem hagyott kétséget a felõl, hogy ma gyõzni érkezett Szegedre.
A 81 kg-osok mezõnyében az esztergomi Hertlik Péter
következett, aki a mérkõzés végére egy kissé elfáradt, ám
az addig nyújtott teljesítménye alapján az Õ kezét emelte
fel a mérkõzést vezetõ bíró.
Eredmények:
52 kg
1.Kocsis Bianka Dorogi ESE
60 kg
1.Buják Tamás Dorogi ESE
81 kg
1.Hertlik Péter Esztergomi KBSE
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Dorogi Kommunális Közalapítvány 2008.
évi Közhasznúsági jelentés

Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány 2008. évi Közhasznúsági jelentés

A Dorogi Kommunális Közalapítvány jogállása a bíróság Pk.
60.095/21 számú végzése alapján közhasznú szervezet.
1. Számviteli beszámoló
2008. évi mérlegadatok
Eszközök
Források
Lakossági kölcsön
2.239 Induló tõke
400
Pénzeszközök
10.107 Tõke változás
11.703
Követelések
120 Tárgyévi eredmény
457
Aktív idõbeli elhatárolás 94
összesen:
12.560
12.560
Eredmény kimutatás
Bevétel
Költségek, ráfordítások
Kamatbevétel
484 Anyag jellegû költség 356
SZJA 1% felajánlás
364 Személyi jellegû költség 35
Összesen:
848
391
Tárgyévi eredmény : 457 e Ft.
2. Költségvetési támogatás felhasználása
Kapott
Felhasználás
Támogatás (EFt) összeg Cél szerintiMûködési Maradvány
Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására
364
0
0
364
Központi költségvetési szervtõl más, elkülönített állami pénzalap és szervei
0
0
0
0
Helyi önkormányzatok és szervei
0
0
0
0
Összesen
364
0
0
364
3. A vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
Az elõzõ évhez képest a Közalapítvány vagyona 457 ezer Ft
összeggel növekedett. A visszafizetett kölcsön a bankszámlán lekötésre került, a kapott kamat fedezte a költségeket. Az
elõzõ évi negatív -63 e. Ft saját tõke, pozitív 457 e. Ft-ra növekedett. A Közalapítvány a rendelkezésére álló pénzösszeget
a gáz és lakáskorszerûsítésre adott kölcsönre fordítja.
4. A cél szerinti juttatások
A Közalapítvány a beszámolási idõszakban pénzbeli támogatást 120.000 Ft-ot szavazott meg Ligetház Társasház zöldterület fejlesztésére. A támogatásról a beszámolási idõszakig
még nem számolt el a Ligetház Társasház, ezért követelésként szerepel a mérlegben.
5. Kimutatás a kapott támogatásokról
Kapott tárgyévi támogatások forrásonként
Támogató
Összeg (EFt)
Szem. jöv.adó 1%-ának közcélú felhasználására
364
Központi költségvetési szervtõl más, elkülönített állami pénzalap és szervei
0
Helyi önkormányzatok és szervei
0
Összesen
364
Pályázati úton elnyert támogatások
A Közalapítvány tárgyévben pályázatot nem nyújtott be.
6. Vezetõ tisztségviselõknek nyújtott támogatás
Vezetõ tisztségviselõk a Közalapítványtól juttatásban nem
részesültek.
7. Közhasznúsági jelentés
A Közalapítvány 2008 évben is tovább folytatta az 1993 évben
megkezdett lakossági fûtéskorszerûsítésre adott kölcsönt és
döntött arra vonatkozóan, hogy a jövõben a dorogi családi
házak nyílászáró cseréjére, illetve hõszigetelõ vakolattal történõ felújításra kamatmentes hitel nyújt. 2008 évben 2 fõ igényelt
és kapott családi ház hõszigetelésére támogatást. A gázkölcsön
visszafizetési határidõ 3 év, letelte után kamatozó kölcsönné
válik. A szigetelés korszerûsítésre adott kölcsön 2 évig kamatmentes. A személyi jövedelemadó 1% felajánlás 364.056 forint,
mely összegbõl a Közalapítvány 2009.évben a dorogi játszóterek felújítását, karbantartását tervezi elvégeztetni.
Grósz Béla kuratóriumi elnök

1. Számviteli beszámoló
A közalapítvány a 2008. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó elõírásoknak megfelelõen kettõs könyvvitelt
vezet és egyszerûsített éves beszámolót állított össze.
2008. évi mérleg e. Ft-ban
Eszközök
Források
Tárgyi eszk.(Ingatlanok)66.591 Induló tõke
79.899
Követelések
136 Tõkeváltozás
-10388
Pénzeszközök
842 Tárgyévi eredmény -2.236
Kötelezettségek
294
Eszközök összesen
67.569 Források összesen 67.569
Eredmény kimutatás
Bevételek
Költségek, ráfordítások
Saját bev. hird. szolg.
650 Anyagjell. költség
4.707
Dorogi Önk. tám.
3.300 Személyi jell. költség 3.005
SZJA 1% felajánlás
93 Értékcsökk. leírás
1.572
Gazd.társ. kapott tám. 530 Egyéb ráfordítás
30
Magánszem. kapott tám. 2
Pannon Falap Kft.-tõl tám.2.500
Kamat bevétel
3
Bevétel összesen
7.078
9.314
Tárgyévi eredmény: - 2.236
2. Költségvetési támogatás felhasználása
Kapott
Felhasználás
Támogatás (EFt) összeg Cél szerint Mûködési Maradvány
Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználása
93
93
Helyi önkormányzatok és szervei
3.300
3.000
300
összesen
3.393
3.000
300
93
3. A vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
A közalapítvány vagyona a Dorogi Sportlétesítményre évenként elszámolt értékcsökkenés miatt csökkenõ tendenciát
mutat.
4. A cél szerinti juttatások
Az adományozók által célszerinti támogatás
DESE Asztalitenisz Szakosztály részére :
30.000 Ft
Kuratóriumi határozat szerint történeti kiadvány támogatása:
30.000 Ft.
5. Kimutatás a kapott támogatásokról
Kapott tárgyévi támogatások forrásonként
Támogató
Összeg (EFt)
Szem. jöv.adó 1%-ának közcélú felhasználására
93
Dorogi Önkormányzat
3.300
Gazdasági társaságtól kapott támogatás
3.030
Magánszemélyektõl kapott támogatás
2
Összesen
6.425
6. Vezetõ tisztségviselõknek nyújtott támogatás
Vezetõ tisztségviselõnek, elnöknek a közalapítványt költségtérítést 60 e Ft. fizetett.
7. Közhasznúsági jelentés
A közalapítvány a diák és a szabadidõsport, az ilyen jellegû szervezetek támogatását 2008. évben teljesítette, biztosítja az egyes szakosztályok részére juttatott céltámogatás folyósítását.
A kuratórium 4 alkalommal ülésezett, mely során 4 határozatot hozott.
A labdarúgó utánpótlás nevelése céljára kapott 6.000 e Ft céltámogatást – kidolgozott szakmai terv szerint –
nevelésre, mûködésre és versenyeztetésre fordította a közalapítvány és a támogatók felé elszámolt.
A SZJA 1% felajánlásról a kuratórium a 2009. május havi kuratóriumi ülésén dönt.
Mérlegen kívüli tétel nem volt a közalapítványnál.
Bakonyi István kuratóriumi elnök
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Dorogi Szent Borbála Szakkórház és
Szakorvosi Rendelõ Kht.
2008. évi Közhasznúsági jelentése
A Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelõ
Kht. az alapító okiratban elõírt kötelezettségének
megfelelõen az alábbiakban teszi közzé a 2008. évi jelentését:
Gazdálkodási adatok:
I. MÉRLEG a 2008. január 1- és december 31. közötti lezárult
évre: (Adatok e Ft-ban)
Eszközök:
2008.12.31 Források:
2008.12.31
A.) Befektetett eszk. 23 366 D.) Saját tõke
43 766
I. Immateriális javak
749 I. Jegyzett tõke
6 000
II. Tárgyi eszközök
22 617 IV. Eredménytart.
27 643
B.) Forgóeszközök 154 119 VII. Mérl. sz.eredm. 10 123
I. Készletek
17 112 F.) Kötelezettségek 89 831
II. Követelések
135 725 III. R. lejáratú köt.
89 831
III. Értékpapírok
0 G. Passzív idõb. elh. 45 293
IV. Pénzeszközök
1 282
C.) Aktív idõb. elhat. 1 405
Eszközök összesen: 178 890 Források összesen 178 890
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS:
A.)ö.Közh.tev.bev.
767 613 5. Pénzügyi mûv. ráf. 5086
3.Közhasznú bevétel 745 735 6. Rendkiv. ráf.
90
5.Egyéb bevétel
21 878 E.) Vállalk. tev. ráf.
0
B.)Vállalk. tev. bev.
0 F.) Összes ráfordítás 757490
C.) Összes bevétel
767 613 G.) Adózás e. eredm. 10123
D.) Közhasz. tev. ráf. 757490 H.) Adófiz. köt.
0
1. Anyagjell. ráford. 353475 I.) Tárgyévi váll. er.
0
2. Szem. jell. ráford. 385861 J.) Tárgyévi közh. er. 10123
3. Értékcs. leírás
9641 Tájékoztató adatok:
4. Egyéb ráford.
3337 A.) Személyi jell. ráf. 385861
1. Bérköltség
254775
ebbõl: megb. díj
9920
2. Szem. jell. egyéb 47001
3. Bérjárulékok
84085
A Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelõ
Kht. 2008. évi jelentése a társaság székhelyén munkanapokon
9-15 óráig megtekinthetõ.

Dorogi Égetõmû Környezetfejlesztõ Közalapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentése
A közalapítvány kiemelten közhasznú szervezet.
1. Számviteli beszámoló
Aktív idõbeli elhatárolásként került elszámolásra a 2008. IV.
negyedév után járó 40e Ft banki kamat, amely 2009. januárjában jóváírásra került.
Passzív idõbeli elhatárolásként került könyvelésre 534e Ft, a
be nem érkezett költségszámlák értéke.
A kifizetéseket a kuratóriumi határozattal alátámasztott szerzõdés, megrendelés, és a teljesítésigazolással ellátott számla
támasztja alá.
A közalapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
Gazdálkodás:
Bevétel összesen:
58.054 e Ft
Támogatás:
57.154 e Ft
Banki kamat:
900 e Ft
Ráfordítás összesen:
57.457 e Ft
Cél szerinti felhasználás:
57.120 e Ft
Mûködés költségei:
337 e Ft
Közhasznú eredmény:
597 e Ft
Az eredmény kimutatásban az elõzõ évhez képest nõtt az anyagjellegû ráfordítások összege 55.615 e Ft-tal, ugyanakkor 2008ban nem volt adott támogatás. Ennek oka, hogy a közalapítvány a környezetvédelmi feladatokat közvetlenül látja el.
2. Költségvetési támogatás
Költségvetési támogatásban az alapítvány nem részesült.
3. Vagyon változás
megnevezés;
2007.12.31 (e Ft);
2008.12.31. (e Ft)
nyitó érték (saját tõke):
16.753;
15.135
tárgy évi eredmény:
-1.618;
597
záró érték:
15.135;
15.732
4. Cél szerinti felhasználás
Megnevezés;
Összeg e Ft
Parkfenntartás
16.030
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Köztisztasági szolgáltatás
13.146
Lakossági hulladékszállítás
24.797
Intézményi hulladékszállítás
1.753
Konténer bérleti díj
146
Környezetvédelmi tájékoztatók
1.248
Összesen:
57.120
A felhasználás teljes összege Dorog városban valósult meg.
5. Központi költségvetésbõl, állami pénzalapokból, önkormányzatoktól kapott támogatás
Központi szervezetektõl a közalapítvány támogatásban nem
részesült.
Támogató
Összeg e Ft
SARPI Dorog Kft.
57.154
6. Tisztségviselõk juttatása
A szervezet tisztségviselõi díjazásban és költségtérítésben nem
részesültek.
7. Közhasznúság
A finanszírozott pályázatok a kitûzött célokat hivatottak
megvalósítani.
Dr. Bartalos József Kuratórium elnöke

Kutyaiskola-nemcsak ebeknek
Lassan már egy éve újra mûködik kutyaiskola a városban.
Egyre több tanítvány viszi tovább hírüket. A korábbi dorogi
kutyás hagyományok felélesztése érdekében igen komoly tervek megvalósításba kezdett bele két lelkes kutyakiképzõ, Simon
József és Láng Zoltán. Elmondták, dorogi kutyakiképzõ iskola
indításának gondolata 2008 júliusában merült fel bennük elõször. 2008 augusztusában egy dorogi vállalkozó, Kele Tibor önzetlen segítségével kialakították az iskola helyét a lõtérnél, a Pataksor végén. Az elsõ csoport oktatása novemberében indult, 20
fõvel. Szeretnék a ’70-es, ’80-as években Dorogon mûködõ, országos elismerésnek örvendõ kutyakiképzés hagyományait folyatni. Kevesen tudják, de Dorogon az említett idõszakban rendkívül élénk, pezsgõ kutyás élet zajlott munkakutya-versenyekkel, illetve magas színvonalú szakemberképzéssel. Ebben az idõszakban mind a Magyar Honvédség, mind a Magyar Rendõrség rengeteg kutyát vásárolt a térségbõl szolgálati célra, illetve
sok, az Országos Munkakutya Bajnokságon induló, és eredményesen helyt is álló versenyzõ és versenykutya került ki ebbõl a
kutyakiképzõ iskolából, hála az itt folyó magas szintû kiképzõi
munkának és a példamutató társadalmi összefogásnak. Ekkor
mûködött itt az ország egyik - ha nem az egyetlen - kotorékversenyek lebonyolítására is alkalmas versenypályája is.
A kutyaiskola indításával a két fiatalember szeretné a térségben az általuk megismert nyugat-európai mintára épült
kulturált és felelõsségteljes kutyatartási szokásokat meghonosítani, ezáltal is csökkentve a kutyatartók és a kutyával
nem rendelkezõ dorogi polgárok közötti ellentéteket. E cél
eléréséhez a képzett kutya elengedhetetlen feltétel.
A kutyaiskolába járó gazdák számára lehetõséget akarnak nyújtani ahhoz, hogy a legmodernebb etológiai kutatásokra épülõ kiképzési metodikákat és fogásokat megismerhessék, ezáltal a kutya kiképzést örömteli, motivált tanulási
folyamattá alakíthassák mind a kutya mind a gazda számára,
lehetõleg kényszermentesen. Terveik között szerepel a környéken idáig nem ismert agility kutyássport megismertetése
is az ez iránt érdeklõdõ gazdákkal. Szeretnének kutyakiállításokat, tenyész szemléket szervezni akár nemzetközi szinten is, ezáltal is öregbítve a város hírnevét. Helyet szeretnének adni országos munkakutya versenyeknek, munkavizsgáknak országos szinten elismert munkabírók illetve versenyzõk bevonásával. Kutyabemutatók szervezésével szeretnének részt venni a városi rendezvényeken is. Minden érdeklõdõ gazdát sok szeretettel várnak Dorogon a Lõtér melletti területen, szombaton délután két órától, illetve vasárnap reggel 9 órától!
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