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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 tizenhetedik 
taggyűlésén,  az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 
 
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, tagdíjak, a 2011. évi mérleg, pénzügyi 
beszámoló  
3. A 2011-es év eredményei (útjavítás, kapcsolat a polgármesteri hivatallal) 
4. A 2012. évi tervek 
5. A hegyvidék biztonsága 
6. Útkarbantartás  
7. Tagtoborzás  
8. Pályázatok.Egyebek    
 
Levezető elnök:           Nemesi Krisztina (hrsz. 2021) 
Jegyzőkönyv:              Oberrecht Gabriella (hrsz. 2562) 
Jegyzőkönyv-hitelesítő:   Tóth Csaba (hrsz. 1684) 
                          Somogyi Imre (hrsz. 1703). 
 
Megnyitó 
Sápi András (hrsz. 1650) az Egyesület elnöke köszöntötte az Egyesület tag-
gyűlésének résztvevőit. A polgármester úr nevében elnézést kért, aki késve fog 
érkezni. Egyesületünk meghívta a mezőőrt, Molnár Lajost is, aki a napirend előtt 
elmondta fő tevékenységeit: 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, parlagfű, elhanyagolt telkek) és kezdeményezi a problémák megoldását. 
Egyesületünkkel folyamatosan együttműködik. 
 
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 Tóth Csabát 
(hrsz. 1684) és Somogyi Imrét (hrsz. 1703). 
 
 
2. Az Egyesület pénzügyi helyzete, tagdíjak. 2011. 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: 
Nyitótétel 2011. január 1-én:   161.148.-  
Bevételek:                                885.980.- 
Kiadások:                               702.521.-       
Egyenleg : 2011.12.31-én:    344.607.- forint 
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Bevételek: 
Tagdíjat a 2011. évben 95 fő fizetett. Az egyéni támogatásokkal együtt ez 
223.000 forint volt. A felajánlott SZJA 1 %-ból érkezett 381.611 forint. 
Bevételek között szerepel még a Dunabogdányi Önkormányzattól kapott 150.000 
forint, mellyel az őrbódé villanyszámláját támogatja az Önkormányzat. Köszönjük!  
Kamat 15.964 forint volt. Az ELMŰ villanyszámla túlfizetés miatt visszautalt 
115.405 forintot. 
Bevétel tehát összesen 885.980 forint volt. 
 
Kiadások: 
Vállalkozó részére kifizetve 431.250 forint. Ez az 1 százalékokból megvalósított 
kátyúzás volt. 
Egyéb kiadás (irodaszer, nyomtatványok, benzin a fűkaszához, postafiók, telefon 
és posta költség)  54.011 forint. Őrbódé áram díja: 126.643 forint   
Környezetvédelemre költöttünk : 28.000 forintot  - ez  madáreleség. 
Bankköltség : 24.838 forint. Anyagköltség: 37.779 forint. 
Kiadás tehát összesen: 702.521 forint volt. 
2011. évi gazdálkodás  eredménye: 183.459 forint. 
A nyitótétellel együtt 344.607 forint volt évvégén.  
A fenti összegből         60.240 forint a pénztáregyenleg, 
                         284.367 forint a bankegyenleg. 
A 2010. év után esedékes SZJA 1% igénylése folyamatban van. 
 
Sápi András elnök ismertette, hogy 2011-ben összesen 95 fő fizetett tagdíjat és 
77-en járultak hozzá az őrzési tevékenységhez. 2012-ben eddig 15 fő egyenlítette 
ki a kétezer forintos tagdíjat. 
 
Nemesi Miklósné még tájékoztatást adott arról, hogy bonyodalmas volt az SZJA 1 % 
átutalásának elérése. Az APEH többszörösen különböző igazolásokat, kimutatásokat 
követelt. Valószínűleg egyszerűbb lenne a jogosultságunk igazolása, ha végre 
megszületne az Egyesület és az Önkormányzat közötti írásos megállapodás a közös 
útkarbantartásról, s ebben is egyértelműen meghatározásra kerül, hogy az 
Egyesületünk az SZJA 1 %-okat mind az út javítására fordítja. 
 
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 csak 2011. januárjában utalta át 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. 
 

Határozat 2./ 
Az Egyesület a 2011. évi pénzügyi beszámolót és az egyszerűsített mérleget 
egyhangúlag elfogadta. 

Határozat 3./ 
Az Egyesület egyhangúlag úgy határozott, hogy az Egyesületi tagdíj 2012-ben is 
Kettőezer forint marad. A taggyűlés után ma is van lehetőség a tagdíj 
befizetésére. 
 
Nemesi Miklósné bejelentette, hogy 2013-tól befejezi könyvelői tevékenységét, 
így jövőre már a Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete könyvelési feladatait sem 
tudja ellátni. 
 
Balatoni Béla (hrsz. 2520) javasolja, hogy minél több embert beszéljünk rá, hogy 
az SZJA 1 %-át a DHE-nek adja, pl. az ő területén lévő Rákóczi család ezt 
megígérte. 
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3. A 2011-es év eredményei (útjavítás, kapcsolat a polgármesteri hivatallal) 
. folytattuk az önkormányzattal közösen az útkarbantartást. 
Hosszabb távon az lenne megoldás, hogy szakszerű mérnöki felmérés után műszaki 
tervek alapján szakaszosan történjen az utak rendbetétele, Egyesületünk 
kezdeményezte az önkormányzattal közösen kezelt „útalap” létrehozását. Az 
Elnökség rendszeres munkamegbeszéléseket tartott erről a falu vezetőségével. A 
közgyűléseken felmerült több problémát is megoldott az Önkormányzat: 
. 12,5 tonnás súlykorlátozást vezettek be a hegyre felvezető útra. Aki a 
súlykorlátozást meghaladó teherautókkal közlekedik, engedélyt kell kérnie és az 
engedélyért meghatározott összeget kifizetni;  
. a sorompónál  tükröt helyeztek el, pótoltatták a hiányzó világítótesteket, 
közmunkások igénybevételével rendezték az út melletti fákat és bokrokat, 
megtörtént az árok tisztítása. 
Az egyesületi tagok folyamatosan használták a fűkaszát, amihez üzemanyagot az 
egyesület biztosít. A parlagfű-mentesítés közös érdek és kötelezettség is, 
kérjük az idén is mindenki tartsa rendben a telkét és környezetét. 
. az őrbódé villanyszámlája 100 ezer forinttal csökkent, a 115.405 forint 
túlfizetést visszakapta az Egyesület. Tavaly célszerű volt 80 ezer forintért 
átalakítani és leszigetelni a bódét – már megtérült. 
. a vadkárok miatt az Egyesület folyamatosan kapcsolatban áll a Pilisi 
parkerdővel. A bejelentések eredményeként hoztak egy vaddisznó-csapdát, ami 
fogott is négy vaddisznót, azokat a vadászok elvitték. 
. a téli madáretetőkhöz szükséges 2 q napraforgómagot az Egyesület megvásárolta, 
a kint lakók rendszeresen etetik a madarakat  
. az Egyesület anyagi támogatásával, Giese Péter és Sápi András társadalmi 
munkájának eredményeként biztonságos létrán lehet bejutni a már szabadon 
bejárható Pilisi Parkerdőbe. 
 
4. A 2012. évi tervek 
Tervezzük, hogy lehetőség esetén 2012-ben is az önkormányzattal közösen 
pályázunk környezetvédelmi témakörökben. 
Folytatjuk a környezetünk védelmére irányuló feladatokat – tisztaság megőrzése, 
madárvédelem. 
Megkötjük az Egyesület és az Önkormányzat Megállapodását, amely keretet biztosít 
a közös útfenntartásnak és egyéb közhasznú feladatok ellátásának. 
 
 
5. A hegyvidék biztonsága 
Sápi András (hrsz. 1650) beszámolt róla, hogy 2011. november 1. és 2012. március 
31. között folyamatos 24 órás volt az őrzés. Ez alatt NEM TÖRTÉNT BETÖRÉS a 
hegyen! Egy kísérlet volt: a Csapáson megpróbálták leszedni egy ház réz 
ereszcsatornáit, de valaki észrevette, az ügyeletesünk kihívta a rendőrséget, de 
addigra a tettesek eltűntek. 
Ősszel el kell majd dönteni, hogy mennyi legyen a hozzájárulás összege, hogy az 
időtartamot fenn lehessen tartani, addig is próbáljunk meg minél több embert 
meggyőzni a megfigyelési tevékenység célszerűségéről. 
Május elején a lomtalanítást megelőző napokban is volt zolgálat, több gyanús 
idegent eltanácsoltunk a hegyre való felmeneteltől. 
 
Oberrecht Gabriella (hrsz. 2562) az Egyesület nevében megköszönte Nemesi 
Miklósné sokéves könyvelői munkáját és Sápi András tevékenységét, az őrzés 
folyamatos megszervezése sok időt és energiát követelt. 
 
6. Útkarbantartás  
Nemesi Krisztina (hrsz. 2021) az önkormányzattal közösen 2011-ben is volt 
kátyúzás, remélhetőleg az idén is folytatódhat. 
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 önkormányzatnál van elkülönített számla, az ott gyűjtött pénzeket 
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garantáltan útjavítási célra használnánk fel. Ezen számla felett a polgármester 
és az Egyesület elnöke diszponálna. 
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. Az önkormányzat adó módjára szedje 
be az úthozzájárulást. 
Sápi András (hrsz. 1650) beszámolt arról, hogy az Egyesület Kaufer Lászlótól 
kapott ajándékba egy nagy teljesítményű (teleszkópos) fűkaszát, mely 
bozótvágásra, sövénynyírásra és láncfűrész funkcióra is alkalmas. Kérése, hogy a 
telkén évente 2 alkalommal vágjuk le a füvet. . A régi fűkasza mellett ezt is 
lehet kölcsönözni, saját felelősségre. 
Nemesi Miklósné (hrsz. 2021) megígérte, hogy a Nemesi család férfitagjai ezen 
túl is letisztítják a Kutyahegyen az út menti területeket.  
 
Pályi Gyula polgármester köszöntötte az egyesület taggyűlését. Ismertette az 
önkormányzat idei költségvetésének fő számait: 450 millióról 430 millióra 
csökkent, a helyi adó is jóval kevesebb a tervezettnél. Így komolyabb 
útjavításra biztos nincs keret, maximum kátyúzásra futja. A közös alszámla 
fenntartását és a Dunabogdányi Hegylakók Egyesületével kötendő megállapodást 
megbeszélik a következő az önkormányzati képviselői gyűlésen. 
 
A közmunkások beosztásánál figyelembe veszik az igényeinket és a lehetséges 
munkálatokat elvégeztetik – ároktisztítás, a télen felszórt murva letakarítása, 
a mély kátyúk feltöltése. Sajnos az új seprőgép kapacitása nem teszi lehetővé a 
hegyi használatot, se a murva feltakarítását – ezt a gépet könnyebb feladatokra 
tervezték. 
A jövőbeli útépítésnél figyelembe kell venni az érvényes rendezési tervet, 
amelyben az utak szélessége korrigálásra kerül. 
 
Új adó módjára valószínű nem lehetséges úthozzájárulást szedni. Jogszabály 
határozza meg, milyen adó vethető ki, sajnos a jelenlegi adók befizetési 
hajlandósága is csökken. 
Az önkormányzat tervez egy termelői piacot a pékség előtti térre, de sok 
adminisztratív feladatot kell megoldani, mint a működtetőnek, mint a leendő 
árusoknak. 
 
Nemesi Miklósné (hrsz. 2021) megígérte, hogy Sápi Andrással közösen elkészítenek 
egy megállapodás-tervezetet, amit eljuttatnak az önkormányzathoz.  
 
Sápi András (hrsz. 1650) írtunk levelet a mobiltorony működtetőknek. 
A Telenor válaszolt, az együttműködési megállapodás megkötése folyamatban van. 
 
7. Tagtoborzás  
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. Stabil működést 
biztosítana, ha 150 fő körüli egyesületi tagsággal rendelkeznénk. 
 
8. Pályázatok. Egyebek.  
Nemesi Miklósné (hrsz. 2021) figyeljük a pályázatokat, az önkormányzatnál is van 
erre munkatárs. Készek vagyunk közös pályázatokban való részvételre. 
Hidas András (hrsz. 2389) nemrég költöztek ide, szeretnének részt venni az 
egyesület munkájában. Kéri, hogy figyeljük a mások nyugalmára, hétvégén 
tartózkodjunk a zajos tevékenységektől. 
Pályi Gyula van a faluban érvényes rendelet, hogy zajos tevékenységet hétköznap 
és szombat reggel hat és dél között lehet csak végezni. 
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Oberrecht Gabriella (hrsz. 2562) Az utcabizalmikon keresztül, a hirdetményekkel 
és az internetes honlapunkon folyamatosan lehet tájékozódni az Egyesület 
munkájáról. A honlapon hirdetés is megjelentethető.  
Közeleg a parlagfű szezon, mindenki tegye rendbe a telkét. Az érvényes 
jogszabályoknak megfelelően parlagfű esetén az önkormányzat kényszerkaszálást is 
elrendelhet. 
 
 
További felszólalás nem volt, így Nemesi Krisztina a Dunabogdányi Hegylakók 
Egyesülete taggyűlését bezárta. 
 
Dunabogdány, 2012. május 13. 10:00 és 11:50 között. 
 
 
 
 
 
dr. Oberrecht Gabriella             dr. Nemesi Krisztina 
  jegyzőkönyvvezető                         levezető elnök 
 
 
 
 
   Tóth Csaba                             Somogyi Imre 
jegyzőkönyv-hitelesítő                     jegyzőkönyv-hitelesítő 


