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T A G G Y Ű L É S I

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

amely felvételre került a Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete
taggyűlésén az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

tizenötödik

Jelen vannak: az Egyesület tagjai, dunabogdányi nyaraló- és telektulajdonosok a
mellékelt jelenléti ív szerint.
Napirendi pontok:
1.
Megnyitó, a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők
megválasztása, a napirend ismertetése - Nemesi Krisztina (hrsz. 2021)
2. Az Egyesület pénzügyi helyzete. 2010. évi mérleg, pénzügyi beszámoló
3. A hegyvidék biztonsága
4. Útkarbantartás
5. Tagtoborzás
6. Pályázatok. Egyebek
Levezető elnök:
Jegyzőkönyv:
Jegyzőkönyv-hitelesítő:

Nemesi Krisztina (hrsz. 2021)
Oberrecht Gabriella (hrsz. 2562)
Balatoni Béla (hrsz. 2520)
Somogyi Imre (hrsz. 1703).

Megnyitó
Sápi András (hrsz. 1650) az Egyesület elnöke köszöntötte az Egyesület taggyűlésének résztvevőit. A polgármester úr nevében elnézést kért, aki késve fog
érkezni. Egyesületünk meghívta az új mezőőrt Molnár Lajost, aki bemutatkozott.
Fő feladata a közterületek és épületek felügyelete, a tisztaság és rend
fenntartása. Rendszeresen járja a falut, a Kutyahegy és Csapás környékére is
különös figyelmet fordít. Lefényképezi a tapasztalt hiányosságokat (szemét,
építési eltérések) és kezdeményezi a problémák megoldását. Ha bárkinek szüksége
van rá, hívható a 70 269 1553 számon. Sápi András jó munkát kívánt neki és
felajánlotta az egyesületünkkel történő folyamatos együttműködést.
1. A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megválasztása, a
napirend ismertetése
Nemesi Krisztina (hrsz. 2021) ismertette a napirendi pontokat és javaslatot tett
a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyére.
Határozat 1./
A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megválasztása. A
napirendi pontok elfogadása.
A taggyűlés egyhangú döntésével elfogadta a napirendi pontokat, Nemesi
Krisztinát (hrsz. 2021) megválasztotta levezető elnöknek, Oberrecht Gabriellát
(hrsz. 2562) jegyzőkönyv-vezetőnek, jegyzőkönyv-hitelesítőknek pedig Balatoni
Bélát (hrsz. 2520) és Somogyi Imrét (hrsz. 1703).
2. Az Egyesület pénzügyi helyzete. 2010. évi mérleg, pénzügyi beszámoló
Nemesi Miklósné (hrsz. 2021) ismertette a mérleget és a pénzügyi beszámolót,
amelyet a tagok már postán is megkaptak az adócsekkek mellékleteként:
2010. január 1-én nyitótétel
516.503.2010. évi bevételek
1.000.010.2010. évi kiadások
1.355.365.-------------------------------------------Maradvány 2010. 12.31-én
161.148.-
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Bevételek:
Tagdíjat a 2010.évben 95 fő fizetett. Az egyéni támogatásokkal együtt ez
222.000.- Ft volt. Bevételek között szerepel még a Dunabogdányi Önkormányzattól
kapott 150.000.-Ft, mely összeggel az őrbódé villanyszámláját támogatja az
Önkormányzat.
Köszönjük!
Pótátutalás
érkezett
a
2009.
évi
1%-os
felajánlásokhoz 4.227.- Ft . Kamat 7.783.- Ft volt. Bank és pénztár közötti
pénzmozgás 608.000.- Ft volt.
Kiadások:
Vállalkozó részére kifizetve Ft 328.500.-Ft. Ez az 1%-ból megvalósított kátyúzás
volt. Egyéb kiadás (irodaszer, nyomtatványok, posta fiók, telefon és posta
költség) 126.312.- Ft
Őrbódé áram díja: 254.008.-Ft
Környezetvédelemre költöttünk : 28.000.-Ft-ot
(madáreleség )
Bankköltség : 10.545.-Ft .
Az éves gazdálkodás eredménye 161.148.-Ft.
Nemesi Miklósné még tájékoztatást adott az Egysület 2011. május elejei anyagi
helyzetéről is: bankszámlán 73.619 forint, lekötve 406.582 forint, pénztárban 11
fő által befizetett idei tagdíj, ez naponta növekszik.
Az APEH felé a szükséges bevallások és adatszolgáltatások megtörténtek. A
folyószámla adótartozást nem mutat. Sajnos az ügyfélkapu technikai hibája miatt
2010 őszén Sápi András regisztrációja eltűnt a rendszerből. Több hónapi
utánjárás után tisztázódott a helyzet, megtörtént az új regisztráció és az Apeh
utódja a NAV 2011. januárjában átutalta a 2009. évi szja 1 %-okból származó
381.611 forintot.
Az egyesületnek alkalmazottja nincs, a tagok ellenszolgáltatás nélkül végzi a
tevékenységüket, gazdasági tevékenységet nem folytat, könyvelése naplófőkönyvi.
Az adóhatóság felé a bevallások beadásra kerültek, a mérleg beadásának
határideje május 31. Ehhez szükséges, hogy a taggyűlés fogadja el a most
felolvasásra került beszámolót.
Határozat 2./
Az Egyesület a 2010. évi pénzügyi beszámolót és az egyszerűsített mérleget 1
tartozkodó szavazat mellett elfogadta.
Határozat 3./
az Egyesület egyhangúan úgy határozott, hogy az Egyesületi tagdíj 2011-ben is
Kettőezer forint marad. Aki nem fizeti be a tagdíjat, az alapszabály szerint
automatikusan kizárja magát. Ezt mindenki vegye figyelembe. A taggyűlés után ma
is van lehetőség a tagdíj befizetésére.
3. A hegyvidék biztonsága
Sápi András (hrsz. 1650) beszámolt róla, hogy 2010. november 1. és 2011. március
16. között folyamatos 24 órás volt az őrzés. Ezalatt NEM TÖRTÉNT BETÖRÉS a
hegyen! Sajnos március végén a Csapáson feltörtek egy házat. Célszerű lenne az
őrzés idejét hosszabbítani, de ez az anyagiak függvénye. Ősszel el kell majd
dönteni, hogy mennyi legyen a hozzájárulás összege, hogy az időtartamot fenn
lehessen tartani.
Júniusban a lomtalanítást megelőző héten még lesz szolgálat, ilyenkor sok idegen
jár a hegyen, ezért akkor még folytatjuk az őrzést.
Nemesi Krisztina (hrsz. 2021) az Egyesület nevében megköszönte Sápi András
tevékenységét, az őrzés folyamatos megszervezését már nagy gyakorlattal végzi.
Somogyi Imre (hrsz. 1703) mindenki szólítsa fel az ismerőseit, szomszédját, hogy
csatlakozzanak a támogatókhoz. Megkéri a hegylakókat postaláda, helyrajzi szám
kihelyezésére, hogy könnyebb legyen a tájékoztatás.
Virág Eszter (hrsz. 1648) az őrbódénál megint legyen ügyelet, tájékoztassák a
közlekedőket, szórólapot is lehetne készíteni. Tegyünk ki néhány helyre
szemetesládát.
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4. Útkarbantartás
Nemesi
Krisztina
(hrsz.
2021)
az
önkormányzat
új
határozata
szerint
súlykorlátozást vezettek be. Hamarosan a hegyre felvezető útra is kikerülnek a
táblák. Aki a súlykorlátozást meghaladó teherautókkal közlekedik engedélyt kell
kérni és meghatározott összegeket fizetni. Ez talán lassítja az utak romlását és
anyagi fedezetet is teremt a helyreállíításra. A kátyúk kőfeltöltése nem jó
megoldás. Az esők folyamatosan kimossák a köveket és rosszabb is lesz, mivel
több helyen az úttest közepén vagy teljes szélességében szétszóródott kövek
balesetveszélyesek. De a Kutyahegy tetején muszáj valamit tenni, gyakorlatilag
járhatatlan az út.
Kékes Béla (hrsz. 1637) mi a cél? Kátyúzás vagy normális felújítás?
Nemesi Miklósné (hrsz. 2021) évek óta tervezzük, hogy az önkormányzattal
összefogva szervezzünk ismét úttársulást és minden évben egy-egy kisebb szakaszt
normálisan csináltassunk meg. Ehhez az egyesületi tagok anyagilag is járuljanak
hozzá. Egyesületi határozat szerint az szja 1 %-okból befolyó összeg csak útra
költhető.
Az egyesület alszámlát nem nyithat, de az önkormányzattal közösen
nyithatnánk egy elkülönített számlát, az ott gyűjtott pénzeket garantáltan
útjavítási célra használnánk fel.
Nemeskéri Róbert (hrsz. 2017) legyen önkormányzattal közös útkarbantartási
számla. Régen mindent a hegylakók szerveztek maguk, villany-, víz- és úttársulás
is volt. Most is főleg magunkra számíthatunk.
Pályi Gyula polgármester köszöntötte az egyesület taggyűlését. Ismertette az
önkormányzat idei költségvetésének fő számait, amiből kiderült, hogy komolyabb
útjavításra biztos nincs keret, ez valószínű a jövőben sem változik. Rossz
döntésnek tartja, hogy a hegyi részek belterületi besorolást kaptak, szerinte az
ezzel járó feladatokat az önkormányzat nem tudja teljesíteni.
Maximum kátyúzásra futja, ennek lehetőségét megbeszéli az önkormányzati
képviselőkkel. A közmunkások beosztásánál figyelembe veszik az igényeinket és a
lehetséges munkálatokat elvégeztetik – ároktisztítás, a télen felszórt murva
letakarítása, a mély kátyúk feltöltése.
Az árokba szabálytalanul helyezett csöveket el kell bontani, hogy a vízlevezetés
akadálytalan legyen.
A jövőbeli útépítésnél figyelembe kell venni az érvényes rendezési tervet, amely
szélesebb utakat ír elő. Ehhez a tulajdonosoknak majd le kell mondani telekrészekről.
Veress László (hrsz. 2069) a Meredek utat és a felső vízmű melletti utat
járhatóvá kellene tenni. Mi lesz az új tűzoltóközponttal?
A Pilis parkerdő megszüntette a vadkertet. Mi lesz a kerítéssel, ki törődik a
vadak okozta károkkal? A vaddisznók az útszéleket is feltúrják.
Aradi Róbert (hrsz. 2450) a Csapáson is több helyen letarolták a kerteket a
szarvasok, a kerítésen is átugranak.
Pályi Gyula polgármester: a Meredek út gépkocsival járhatóvá tétele műszakilag
nem megoldható és a másik út építésére sincs pénz. A következő években maximum
arra törekednek, hogy igyekeznek a hegyen lakók életét kellemesebbé tenni a
nagyon szűk anyagi lehetőségek keretei között.
Tűzoltóközpontot Tahitótfaluban terveznek kialakítani hét község összefogásával,
kb. száz millió forintba kerül. Dunabogdány csak hitelből tudná fedezni a 10
millió forint körüli összeget. A döntés még nem történt meg, folyamatosan
tárgyalnak.
A Pilis parkerdő tényleg megszüntette a vadkertet. A kerítést ők nem bontják le,
ezentúl nem térítik meg a vadak okozta károkat. Mindenkinek magának kell
gondoskodnia a területe védelméről. Aki ideköltözött, tudta, hogy milyen helyre
jön. Ha rendben tartanák az összes telket, kevésbé szaporodnának a hegyen a
vaddisznók, őzek és szarvasok.
Giese Péter (hrsz. 1671) a kerítést valószínű nem bontják le, létrákról se
gondoskodnak. Javasolja, hogy önerőből készítsünk néhány létrát, erre ő
segítséget is felajánlott.
Sápi András (hrsz. 1650) írunk levelet a Pilisi parkerdőnek további
együttműködést kérve a problémák megoldására.
Balatoni Béla (hrsz. 2520) javasolja, hogy az őrbódé főlött vágják le a belogó
ágakat, mert a kanyarban nem lehet látni a szembejövőket.
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Pályi Gyula polgármester: a Szőlő utcánál most terveznek tükröt
megvizsgálják annak lehetőségét, hogy a Fácános útra is kerüljön egy.

kitenni,

Nemesi Krisztina (hrsz. 2021) útkarbantatási témához kapcsolódik, hogy a Láber
Kornél
ügyben
működik
Tóth
Sándor
önálló
bírósági
végrehajtó.
Láber
elhelyezkedett, a fizetése 30 százalékát havonta letiltják. Ebből először a
bírósági és végrehajtási költségeket egyenlítik ki, utána törlesztik a 600 ezer
forintot. Eddig 560 forint érkezett Tóth György számlájára. A beérkező pénzek
majd az egyesület számlájára kerülnek, és útjavításra fordíthatók.
5. Tagtoborzás
Virág Eszter (hrsz. 1648) sok telek van a hegyen, miért csak hetven-egynehány
ember járul hozzá a közös költségekhez? Készítsünk szórólapot is.
Nemesi Krisztina (hrsz. 2021) ez évek óta felmerülő kérdés, senkit nem lehet
kötelezni, az utcabizalmik folyamatosan végzik a tagtoborzást több-kevesebb
sikerrel. A jó példa, az Egyesület eredményei remélhetőleg elgondolkodtatják
majd a többieket is.
A taggyűlés után most is van lehetőség a hozzájárulások rendezésére.
Sápi András (hrsz. 1650) mindenki hozzon még egy embert. Általában ugyanazok
fizetik be az éves tagdíjat, de örvendetes, hogy mindig van néhány új
csatlakozó. Folyamatosan igyekezzünk meggyőzni az ismerőseinket.
6. Pályázatok. Egyebek.
Nemesi Miklósné (hrsz. 2021) figyeljük a pályáztokat. Várható, hogy kistérségi
útfejlesztésre hamarosan kiírásra kerül. Az önkormányzattal együtt kell
pályáznunk.
Nemesi Krisztina (hrsz. 2021) addig is saját erőből igyekszünk megoldani a
feladatokat. Például az őrbódé környékét tegyük rendbe, virágültetés, járda
kialakítása. Lomtalanítás után társadalmi munkát szervezünk a tisztaság
helyreállítására. Kéri, önkéntesek jelentkezését. Jelentkeztek:
Sápi András, Tóth Csaba, Somogyi Imre, Balatoni Béla, Aradi Róbert, Oberrecht
Gabrilella. Néhányan későbbi csatlakozást ígértek.
Közeleg a parlagfű szezon, mindenki tegye rendbe a telkét. Az érvényes
jogszabályoknak megfelelően parlagfű esetén az önkormányzat kényszerkaszálást is
elrendelhet.
A nyáron lehetőség van a tavaly megvett fűkasza használatára. Az egyesületi
tagok kölcsönözhetik - munkavédelmi oktatás után.
Oberrecht Gabriella (hrsz. 2562)Az utcabizalmikon keresztül, a hirdetményekkel
és az internetes honlapunkon folyamatosan lehet tájékozódni az Egyesület
munkájáról. A honlapon hirdetés is megjelentethető. Megköszönjük Giese Piroska
és Giese Péter segítségét, akik továbbfejlesztették az egyesület honlapját.
További felszólalás nem volt, így Nemesi Krisztina a Dunabogdányi Hegylakók
Egyesülete taggyűlését bezárta.
Dunabogdány, 2011. május 15. 10:00 és 12:40 között.

dr. Oberrecht Gabriella
jegyzőkönyvvezető

Balatoni Béla
jegyzőkönyv-hitelesítő

dr. Nemesi Krisztina
levezető elnök

Somogyi Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

