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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:

tizenhatodik

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 Miklósné (hrsz. 2021)
2. Az Egyesület pénzügyi helyzete, tagdíjak
3. A hegyvidék biztonsága
4. Útkarbantartás
5. Együttműködés az önkormányzattal
6. Egyebek
Levezető elnök:
Jegyzőkönyvvezető:
Jegyzőkönyv-hitelesítő:

Nemesi Miklósné (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. Vendégként később csatlakozott Pályi Gyula polgármester.
1. A levezető elnök, a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők megválasztása, a
napirend ismertetése
Nemesi Miklósné (hrsz. 2021) ismertette a napirendi pontokat és javaslatot tett
a levezető elnök, a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők személyére.
Határozat 1./
A levezető elnök, a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők megválasztása. A
napirendi pontok elfogadása.
A taggyűlés egy ellenszavazattal elfogadta a napirendi pontokat, Nemesi
Miklósnét (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, tagdíjak
Nemesi Miklósné (hrsz. 2021) ismertette az egyesület jelenlegi pénzügyi
helyzetét. 2011-ben a mai napig 68 fő fizette be a 2e forint éves tagdíjat, és
46 fő járult hozzá hatezer forinttal a téli őrzéshez. Ez a szép eredmény annak
is köszönhető, hogy már kétszer volt tagtoborzás az őrbódénál. (Oberrecht
család, Horváth István, Sápi András és Aradi Róbert)
Fontos a folyamatos tagtoborzás, melyet az elnökségi tagok és utcabizalmiak
végeznek. A közgyűlés után is lehet az éves tagdíjakat rendezni.
Szokás szerint még az őszi szombat délelőttökön tájékoztatjuk a közlekedőket az
egyesület tevékenységéről, és igyekszünk meggyőzni őket a személyes és anyagi
támogatás fontosságáról.
Szeptember 17: Balatoni Béla, Kapi Krisztián, Sápi András
Szeptember 24: Oberrecht család, Somogyi Imre
Október 01:
Nemesi család
Az Egyesület kiadásai minimálisak, bankköltség és telefonköltség merül fel.
Jó hír, hogy az idén is lesz bevétel az SZJA 1 %-okból. Az APEH értesítése
szerint a 2011. évi felajánlásokból
403.565 forintot fog átutalni az
Egyesületünk számlájára.
Az előző évek 1 %-iból a tavalyi kátyúzásra költött összeggel csökkentve még
573.502 forint van további útkarbantartásra félre téve.
Az őrbódé villanyszámlája 100 ezer forinttal csökkent, a 110 e forint
túlfizetést visszakapta az Egyesület. Ez a tény jó bizonyíték arra, hogy tavaly
célszerű volt 80 e forintért átalakítani és leszigetelni a bódét.
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Az egész évről szóló beszámolót összeállítjuk, s reményeink szerint a tavaszi
postázással mindenki megkapja a polgármesteri hivatal által küldendő adócsekkes
borítékban.
Határozat 2./
A taggyűlés egyhangú döntésével elfogadta a pénzügyi helyzetről szóló
beszámolót.
Oberrecht Gabriella (hrsz. 2562) a tagság nevében megköszönte Nemesi Miklósné és
Sápi András – és a többi önkéntes folyamatos munkáját, akik szabadidejükben
minden térítés nélkül végzik az Egyesülettel kapcsolatos feladatokat. 2011: az
önkéntesség éve.
3. A hegyvidék biztonsága
Sápi András (hrsz. 1650) az Egyesület tervei szerint 2011. november 1 és 2012.
március 31. között lesz ügyelet. Nagyon fontos a széleskörű agitáció, hogy minél
többen vegyünk részt személyesen, annál is inkább, mert a fizetett közreműködők
12 órai díjazása az infláció miatt 1.800 forintra emelkedett. Erre a szezonra
több mint fél millió forintra lenne szükség. Eldöntendő kérdés: megemeljük-e 8
ezer forintra a hozzájárulást.
Kapi Krisztián (hrsz. 2400) az ügyelet fontos, tavasszal az őrzés megszűnése
után egy héttel már volt a Csapáson egy jelentős betörés. Sajnos a besurranó
tolvajok is megjelentek, pár hete náluk is több értékes holmit elvittek.
Mindenki figyeljen értékeire.
Az őrbódéhoz tegyünk ki információt az utcabizalmiak elérhetőségéről, hogy
akivel épp személyesen nem találkozunk, tájékozódhasson a kapcsolatfelvételről.
Somogyi Imre (hrsz. 1703) ismét felhívja a figyelmet, hogy mindenki tegyen ki
postaládát, vagy azt helyettesítő esőmentes pl. pillepalackot, hogy a
hirdetéseket biztonságosan kézbesíteni lehessen.
Nemeskéri Róbert (hrsz. 2017) sajnos rongálók is garázdálkodnak. Két táblát is
letörtek. Vállalta, hogy az útmutatót az S-kanyarban ők rendbe teszik és
visszahelyezik. Az őrzési díjat ne emeljük, inkább igyekezzünk egy szezon alatt
4 * 12 órát személyesen részt venni.
Talabos István (hrsz. 2501) egyre több a vadkár, rosszak a kerítések, a hullott
gyümölcsre bejönnek az állatok.
Goldperger István (hrsz. 1696) levelet írt a vadászati hatóságnak, intézkedést
kért a helyzet megoldására a „vadászatra jogosulttól”. Javasolja, hogy ezt a
levelet tegyük ki a honlapra.
Sápi András (hrsz. 1650) az Egyesület többször írt már a Pilisi parkerdőnek,
folyamatos a telefonkapcsolat. A bejelentések eredményeként végre hoztak egy
vaddisznó-csapdát, ami fogott is négy vaddisznót, azokat a vadászok elvitték.
Sajnos azóta nemigen törődnek a csapda folyamatos felügyeletével.
Szekeres Béláéknál szarvas volt a kertben, amit egy állatorvos elaltatott és
utána a Parkerdő munkatársai elvitték.
Nemesi Miklósné (hrsz. 2021) az Egyesület nevében megköszönte Sápi András
tevékenységét, a tavalyi őrzés folyamatos megszervezése sok társadalmi munkával
járt. A megfigyelési tevékenység nem jelent száz százalékos biztonságot – az
nincs – de jelentős az elrettentő, megelőző hatása.
Határozat 3./
A taggyűlés egyhangú döntésével úgy határozott, hogy szükséges a megfigyelő
szolgálat, az anyagi hozzájárulás most változatlan marad. Átcsoportosításokkal
megoldható ennek a szezonnak a finanszírozása.
4. Útkarbantartás
Nemesi Miklósné (hrsz. 2021) Évtizedekkel ezelőtt a közművek kiépítése önerőből
történt, aztán az utat, villany- és vízvezetéket át kellett adni az akkori
tanácsnak. Amit anno megcsináltattunk, most tartsuk is karban. Évek óta
anyagilag is támogatjuk a kátyúzást. A
kőfeltöltés nem elegendő megoldás. Az
egyre gyakoribb nagy esők folyamatosan kimossák a köveket és rosszabb is lesz,
mivel több helyen az úttest közepén vagy teljes szélességében szétszóródott
kövek balesetveszélyesek. Az idén az önkormányzat hajlandóságot mutat egy
jövőbeli úttársulás megszervezésére. Évente meghatározott összeget mindenkinek
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be kellene fizetni és minden évben egy-egy kisebb szakaszt normálisan meg
lehetne csináltatni. Egyesületi határozatunk szerint az szja 1 %-okból befolyó
összeg csak útjavításra fordítható – ez is az önkormányzat által vezetett
alszámlára kerülne. Kössünk hosszú távú szerződést az önkormányzattal.
Az alszámlának két aláírója lenne, egy az Egyesülettől, egy az önkormányzattól
és csak egyetértés esetén és csak útkarbantartásra lehet felhasználni az ott
gyűjtött pénzt.
Nemesi Krisztina megszervezte, hogy Tímár József (?) - egy útépítő tervező
mérnök térítésmentesen mérje fel a helyzetet és tegyen javaslatot az elvégzendő
feladatokra.
Határozat 4./
A taggyűlés egyhangú döntésével úgy határozott, hogy bízzuk meg a mérnököt a
felméréssel.
Nemeskéri Róbert (hrsz. 2017) legyen az önkormányzattal közös útkarbantartási
alszámla. Régen mindent a hegylakók szerveztek maguk, villany-, víz- és
úttársulás is volt. Fontossági sorrendet kell kialakítani, fontos a vízelvezetés
megoldása.
Oberrecht Gabriella (hrsz. 2562) figyelmet kell fordítani a szerződéskötésnél
arra, hogy a leendő Egyesület-Önkormányzati közös alszámlán levő összegre
semminemű inkasszót, végrehajtást ne lehessen kezdeményezni.
Goldperger István (hrsz. 1696) maximálisan egyetért az együttműködéssel.
Elengedhetetlen
az
önkormányzattal
közös
útalap
létrehozása,
mindenkit
kötelezzenek a hozzájárulásra, ne csak az önkéntesek viseljenek minden terhet.
Javasolja, hogy az önkormányzat hozzon határozatot speciális egyedi adóemelésről
és írásban vállalja, hogy a plusz összeget kizárólag útkarbantartásra fordítja.
Kapi Krisztián (hrsz. 2400) Pilisszántón a hegyi részen most csináltat az
önkormányzat új aszfalt utat. Tudjuk meg, milyen forrásból, valószínű ők
pályázti összeget nyertek.
Lipiczki Gyula (hrsz. 2013) ő építész és tervez is. Az úttal kapcsolatos
felmérés után a tényleges tervezéshez min 3 árajánlatot kérjünk majd.
A két mobiltorony építői tönkretették az utat, a helyreállítási tevékenységük
felületes volt, most is nagy járművekkel közlekednek. Az önkormányzat kötelezze
őket további hozzájárulásra.
Somogyi Imre (hrsz. 1703) évek óta ő is felhívja a figyelmet a vízelvezetésre,
ha e nélkül kátyúzunk, a víz újra és újra ki fogja mosni a lyukakat.
Határozat 5./
A taggyűlés a téma megtárgyalás után egyhangú döntésével megbízza az Elnökséget,
hogy tárgyaljon az önkormányzattal az útkarbantartásra vonatkozó megállapodás
megkötése érdekében.
Nemesi Miklósné (hrsz. 2021) út karbantartási témához kapcsolódik, hogy a Láber
Kornél ellen indított perben kötelezték az elkövetőt az elsikkasztott
hatszázezer forint visszafizetésére – amiből néhány tízezer forintot már át is
utalt a végrehajtó.
Oberrecht Gabriella (hrsz. 2562) augusztusban már nem jött utalás, valószínű
Láber Kornél már nem dolgozik, de ha bárhol munkát vállal, a végrehajtó újra
megkezdi az összeg letiltását.
5. Együttműködés az önkormányzattal
Nemesi Miklósné (hrsz. 2021) beszámolt arról, hogy Sápi Andrással részt vettek
az önkormányzati testületi ülésen, ahol a tagok érdeklődve hallgatták az
Egyesületünkről szóló beszámolót. Támogatták a jövőbeli együttműködést.
Sajnos az ország gazdasági helyzete a pályázati kiírásokat is minimalizálta. Az
idén nem volt olyan pályázat, mely támogatta volna az egyesületünk céljait.
Schuszter Gergő feladata a pályázatok figyelése, ha bármi olyan lehetőség
adódik, ahol közösen lehet pályáznunk, értesítik az Egyesületünket.
Pályi Gyula polgármester: az útjavítási összegeket befogadó alszámla az OTP-nél
rendelkezésre áll. A jegyzővel és a
képviselőtestülettel megbeszélik az
Egyesülettel történő szerződéskötés lehetőségeit.
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6. Egyebek
Lipiczki Gyula (hrsz. 2013) A hétvégi házát bővítette, de az építési hatóság –
mivel papíron a Kutyahegy már belterület - így nem adott engedélyt, kizárólag
már lakóépületként lehet építeni, bővíteni. Ha lakóterület, az önkormányzat
kötelessége a megfelelő közlekedési körülmények biztosítása. – A közvilágítás is
hiányos, több helyen lógnak a vezetékek az oszlopokról.
Sápi András (hrsz. 1650) az Egyesület többször írt az ELMÜ-nek, kijöttek és azt
válaszolták, majd ha oszlopcsere lesz, rendezik a vezetékeket is.
Pályi Gyula polgármester: elvileg a Kutyahegy és környéke is belterület, az
építési szabályok belterületre vonatkoznak, az építtetőknek egyedileg kell
intézni a telkeik belterületbe vonását. Sajnos jelenleg a hegyi közutak jogilag
rendezetlenek, nincsenek belterületbe vonva. A rendezési terv letölthető a
Dunabogdány honlapjáról, ott 6 és 12 m széles utak vannak, ami geográfilag nem
kivitelezhető, a terv módosítása folyamatban van.
Gond, hogy a Fácános uton az árok a hegy felőli oldalon van, az út építése óta
az árok több helyen feltöltődött, az útszéle több centit változott, így a víz a
Duna felőli oldalon okoz néha fél méter mély gödröket. Fontos a vízelvezetés
megoldása.
Kérésre az önkormányzat a Fácános útra is kitette a 12,5 tonnás súly-korlátozó
táblát. Szigorúan ellenőrizni fogják a szabály betartását.
Logó kábeleket az is okozza, hogy a Dunakanyar média cég tönkrement, az addig
kiépített rendszert eladta a T-Comnak, aki egyelőre nem törődik bejelentésekkel.
Sajnos a közvilágítási lámpákat lopják, a mezőőr is észlelte, pótlásuk
folyamatos.
A csatornázáshoz a kötelezhető mértékű arányban nem jelentkeztek, így pár évig
még lehetőség sincs a pályázásra, más kérdés, hogy műszakilag bonyolult és
nagyon drága is lenne.
Vízhálózat: elavult, a vascsövek gyakran törnek, teljes cserére egyenlőre nincs
fedezet.
Adóemelési lehetőségeket a jegyzővel megtárgyalják.
Kovács Alajos (hrsz. 2014) nagyon sok az elhanyagolt telek, kéri az önkormányzat
segítségét is.
Oberrecht Gabriella (hrsz. 2562) az Egyesült önkéntesei rendszeresen tisztítják
az árkokat, a fűkaszával rendbe teszik az utak környékét, például a Nemesi
család a Platzl és Kutyahegyi utat az idén is rendbe tette, köszönjük.
Pályi Gyula polgármester: Közmunkásra az idén alig volt keret, talán őszre lesz.
Szükség esetén zúzalék követ is tud adni az önkormányzat a kritikus helyekre.
A Polgármesteri hivatal a mezőőr és az Egyesület felmérése után felszólítást
küldött az elhanyagolt telkek tulajdonosainak. A levelek egyharmada „címzett
ismeretlen” jelzéssel jött vissza. De a levelek nyomán több telket is rendbe
tettek.
Nemesi Miklósné (hrsz. 2021) megköszönte a polgármester úr tájékoztatását, az
Egyesület képviselői a közeljövőben folytatják a tárgyalást az együttműködésről.
Oberrecht Gabriella (hrsz. 2562) az utcabizalmiakon keresztül, a hirdetményekkel
és az internetes honlapunkon folyamatosan lehet tájékozódni az Egyesület
munkájáról. A honlapon hirdetés is megjelentethető. Köszönjük Giese Piroskának,
hogy újjávarázsolta honlapunkat.
További felszólalás nem volt, így Nemesi Miklósné a Dunabogdányi Hegylakók
Egyesülete taggyűlését bezárta.
Dunabogdány, 2011. szeptember 11. 10:00 és 11:55 között.
dr. Oberrecht Gabriella
jegyzőkönyv-vezető

Balatoni Béla
jegyzőkönyv-hitelesítő

dr. Nemesi Miklósné
levezető elnök

Somogyi Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

