
 1 

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 tizennyolcadik 
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) 
Megemlékezés Tóth György tiszteletbeli elnökünkről. 
2. Az Egyesület pénzügyi helyzete, tagdíjak  
3. A hegyvidék biztonsága 
4. Útkarbantartás 
5. Együttműködés az önkormányzattal 
6. Egyebek 
 
Levezető elnök:           Nemesi Krisztina (hrsz. 2021) 
Jegyzőkönyvvezető:        Oberrecht Gabriella (hrsz. 2562) 
Jegyzőkönyv-hitelesítő:   Balatoni Béla (hrsz. 2520) 
                          Somogyi Imre (hrsz. 1703). 
Megnyitó 
Sápi András (hrsz. 1650) az Egyesület elnöke köszöntötte az Egyesület tag-
gyűlésének résztvevőit. Vendégként később csatlakozott Pályi Gyula polgármester. 
 
1. A levezető elnök, a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők megválasztása, a 
napirend ismertetése 
Nemesi Krisztina (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 egyhangúan 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). 
 
A többi napirendi pont előtt Sápi András elnök megemlékezett Tóth György 
tiszteletbeli elnökünkről: 
 
Megrendülten tudatjuk midazokkal , akik ismerték és szereték, hogy Tóth György mindenki 
Gyuri bácsija  a dunabogdányi hegy közösség vezetője életének 89. évében 2012  augusztus 6.-án 
örök búcsút vett tőlünk. 
Nem felejtjük el soha óriási fáradságos munkáját, azt amit tett a 
hegyért, a hegy lakóiért. 
Mikor idejöttünk  a dunabogdányi hegyoldalra, nem volt utunk, vizünk, áramunk, gázunk, 
telefonunk. Sokat tett a hegyvidék biztonságáért.  
Az Ő óriási szervezőkészségének köszönhetjük, hogy ma ilyen kulturált körülmények között 
élünk. 
Soha nem felejtjük el az épülő házacskák  között  tartott utcabálokat, szalonnasütéseket, 
bográcsolásokat, nótaesteket, amikor az Ő munkájával is megalapoztuk a mai egyesületünket- 
melynek tiszteletbeli Elnöke  volt. 
Nem csak a hegylakók, hanem az egész falu és az Önkormányzat is elismerte áldozatos 
munkáját: megválasztották Dunabogdány díszpolgárává. 
Erre mi is nagyon büszkék vagyunk. Köszönjük a szeretetteljes munkáját, amit oly nagyszerüen 
végzett és oly szerényen. Erre tanított  bennünket és ezt fogjuk tovább vinni. 
Gyuri bácsi, emlékét  lelkünkben őrizzük. 
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A közgyűlés egy perces néma felállással emlékezett Tóth Györgyre. 
 
 
2. Az Egyesület pénzügyi helyzete, tagdíjak 
Nemesi Miklósné (hrsz. 2021) ismertette az egyesület jelenlegi pénzügyi 
helyzetét. 2012-ben a mai napig 52 fő fizette be a 2e forint éves tagdíjat, egy 
fő adott 2 e ft adományt és 39 fő járult hozzá hatezer forinttal a téli 
őrzéshez. Ez kevés, szükség lesz ismét tagtoborzásra az őrbódénál. 
Fontos a folyamatos tájékoztatás, melyet az elnökségi tagok és utcabizalmiak 
végeznek. Szokás szerint még az őszi szombat délelőttökön informáljuk a 
közlekedőket az egyesület tevékenységéről, és igyekszünk meggyőzni őket a 
személyes és anyagi támogatás fontosságáról. 
  Szeptember   8: Balatoni Béla, Oberrecht Gabriella, Somogyi Imre 
  Szeptember  16: Sápi András, Horváth István 
  Szeptember  22: Aradi Róbert, Sápi András, Toperczer Ferenc 
  Október 06:     Nemesi család 
 
Az Egyesület kiadásai minimálisak, bankköltség és telefonköltség merül fel. 
Az ajándékba kapott bozótvágó beüzemelése 15.200 forintba került, de ezt Keuler 
László, az ajándékozó átutalta.  
Az őrbódé villanyszámlája két részletben eddig 75 e forint, még egy részlet 
várható. Az önkormányzat idén 100 ezer forinttal járult hozzá ezen költséghez. 
A Telenor átutalt 100 ezer forintot az előző öt év tagdíjára és útfenntartási 
költségekre. 
Valószínű az idén is lesz bevétel az SZJA 1 %-okból, még nem jött meg a NAV 
értesítése. A 2010. évi felajánlásokból sok adminisztráció, a NAV többlet 
igényeinek kielégtése után 2012. február 27-én jött meg a 403.565 forint az 
Egyesületünk számlájára. 
Jelenleg 625 e forint van lekötve, 286 ezer pedig a folyószámlán. A pénztárban 
pedig 5.600 forint a készlet. 
 
Az egész évről szóló beszámolót majd összeállítjuk, s azt a tavaszi postázással 
mindenki megkapja a polgármesteri hivatal által küldendő adócsekkes borítékban. 

Határozat 2./ 
A taggyűlés egyhangú döntésével elfogadta a pénzügyi helyzetről szóló 
beszámolót. 
 
3. A hegyvidék biztonsága 
Sápi András (hrsz. 1650) az Egyesület tervei szerint 2012. november 1 és 2013. 
március 31. között lesz ügyelet. Nagyon fontos, hogy minél többen vegyünk részt 
személyesen. Erre a szezonra több mint fél millió forintra lenne szükség. 
Eldöntendő kérdés: megemeljük-e 8 ezer forintra a hozzájárulást.  
Oberrecht Gabriella (hrsz. 2562) valószínű most többek arra gondolnak, hogy 
megint miért azokat terhelik, akik eddig is résztvettek a közösség munkájában – 
anyagi támogatással is. Igen, évek óta bebizonyosul, hogy leginkább magunkra 
számíthatunk. A megfigyelés nagyon fontos, ezért javasolja, a növekedő költségek 
fedezésére járuljon hozzá a közgyűlés a 2 e forintos emeléshez. 
Nemeskéri Róbert (hrsz. 2017) leginkább csak azokra számíthatunk, akik eddigis 
aktív szerepet vállaltak. Igyekezzünk egy szezon alatt többször személyesen is 
részt venni a megfigyelésben. 

Határozat 3./ 
A taggyűlés egyhangú döntésével úgy határozott, hogy szükséges a megfigyelő 
szolgálat, a 2013-as szezonra az anyagi hozzájárulást nyolc ezer forintra 
emelik.  
 
Sápi András (hrsz. 1650) a vadkárok miatt az Egyesület többször írt már a Pilisi 
parkerdőnek, akik egy hosszú hivatalos levélben válaszoltak, melyben felhívják a 
figyelmet a személyes védekezésre, megfelelően erős kerítések építésére. 
Vállalják a vadlétszám csökkentését a területen, tavaly hoztak is vaddisznó-
csapdát. Közös bejárást is javasolnak. 
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Nemeskéri Róbert (hrsz. 2017) jelentős a túlszaporodás, a 2017 – 2021 hrsz 
előtti területen rendszeresen járnak a vaddisznók, oda tegyenek ki csapdát. 
Nemesi Krisztina (hrsz. 2021) két éve már a Pilis parkerdő feladta a 
vadgazdálkodást, a kerítést már nem tartják karban, sok helyen nagy lyukak 
vannak, amiket be kellene drótoznunk és felhívni a figyelmet az Egyesület 
aktivistái által felállított létra használatára. 
Hajós Ferenc dr.(hrsz. 2551) a Fácános út legalján is járnak a vadak, sőt a 
faluban is előfordulnak, kell a csapda. 
Balatoni Béla (hrsz. 2520) a Balatonnál tízezer vaddisznót lőnek ki, a Pilisben 
és itt is muszáj ritkítani a vadállományt. 
Nemesi Miklósné (hrsz. 2021) helyrajzi szám szerint írjuk meg a Pilisi 
parkerdőnek, hol van a vadjárás. 
Tóth Csaba (hrsz. 1684) a Szarvas utca végén a B medencénél is sokszor látni 
vadakat. 
Balogh Árpád (hrsz. 1603) náluk két helyen is kibontották a vaddisznók az erős 
kerítéshálót és lerágták a facsemetéket. A 1604 hrsz üres telekről jönnek át. 
Több helyen a hullott gyümölcs, a komposzt is vonzza őket. 
Molnár Lajos mezőőr: szerdán és szombaton lehet vinni a komposztot. A lerakó 
megtalálható a Bogonhát majortól Dunabogdány felé eső első földúton, ahol a 
sorompó is van. Ezen időpontokban felügyelt komposzt-lerakás történhet. 
Telefonszáma: 30 482 73 88. Neki lehet bejelenteni a tapasztalt gondokat 
(szemetelés, szándékos károkozás stb.) 
 
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. 
Az önkormányzattal több hónapja tárgyalunk a szervezett együttműködésről. 
Évente meghatározott összeget mindenkinek be kellene fizetni és minden évben 
egy-egy kisebb szakaszt rendesen felújítani. 
Egyesületi határozatunk szerint az szja 1 %-okból befolyó összeg csak 
útjavításra fordítható – ez is az önkormányzat által vezetett alszámlára 
kerülne. Az általunk javasolt együttműködési megállapodást a jegyző már átnézte. 
Az alszámlának két aláírója lenne, egy az Egyesülettől, egy az önkormányzattól 
és csak egyetértés esetén és csak útkarbantartásra lehet felhasználni az ott 
gyűjtött pénzt. 
 
Nemeskéri Róbert (hrsz. 2017) helyesli, hogy legyen az önkormányzattal közös 
útkarbantartási alszámla. Régen mindent a hegylakók szerveztek maguk, villany-, 
víz- és úttársulás is volt. Most fontos lenne a legfelső vízmedence melletti út 
rendbetétele. 
Oberrecht Gabriella (hrsz. 2562) kint van a 12,5 tonnás súlykorlátozó tábla, 
mégis többször látni a hegyen nagy teherautókat. Elvileg ezek engedéllyel 
jöhetnek fel, hozzájárulás fejében. A Fácános útra kiadott engedéyekből befolyó 
összeget is erre a közös útfelújítási számlára kellenne rátenni. 
Figyelmet kell fordítani a szerződéskötésnél arra, hogy a leendő Egyesület-
Önkormányzati közös alszámlán levő összegre semminemű inkasszót, végrehajtást ne 
lehessen kezdeményezni. 
Balogh Árpád (hrsz. 1603) egyetért az együttműködéssel. Hova lesz az a pénz, 
amit az önkormányzat adóként beszed? Évekkel ezelőtt ők erős kerítést építettek 
és előtte az utat is rendbetették. De vasúti betontalpfákat raktak le a Tölgyfa 
közbe, azt felügyelte-e mérnök? Az ő kerítésük alapját megrongálták, bármikor 
ledölhet. Kellene a szakszerűség az önkormányzat részéről.  
Miskolci Péter (hrsz. 2010) az önkormányzat szedjen be adót azoktól is, akiknek 
nincs épület az ingatlanjukon, hiszen ők is kijárnak, használják az utakat. 
Nemesi Miklósné (hrsz. 2021) a jó út növeli az ingatlanok árát. Készítsünk 
tájékoztatást, szórólapot, amelyben mindenkit tájékoztatunk a megkötentő 
megállapodásról, megkérjük őket, hogy ők is járuljanak hozzá kb. évi ötezer 
forinttal, hogy az „útalap-számlán” tartalék képződhessen.  Ezt ne költsük el,  
később önerőként is szolgálhatna pályázatokhoz. Jó lenne, ha nem csak az  
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önkéntesek viselnének minden terhet. Ezt a tájékoztatót osszuk szét 
szombatonként az őrbódénál, feljegyezve ki kapott, és a többieknek postázzuk 
majd ki. 
 
 

Határozat 4./ 
A taggyűlés a téma megtárgyalás után egyhangú döntésével megbízza az Elnökséget, 
hogy kösse meg az önkormányzattal az útkarbantartásra vonatkozó megállapodást. 
 
 
5. Együttműködés az önkormányzattal 
Nemesi Miklósné (hrsz. 2021) tájékoztatta az időközben megérkezett Polgármester 
urat az együttműködéssel kapcsolatban addig elhangzottakról, és kérte a 
véleményét. 
Pályi Gyula polgármester: az útjavítási összegeket befogadó alszámla az OTP-nél 
rendelkezésre áll. A képviselőtestülettel szeptember közepén megbeszélik az 
Egyesülettel történő szerződéskötést. 
A törvény szerint egy önkormányzat rendelettel alkothat helyi adókat, mindig az 
érvényes jogszabályok szerint, pl. parkolási díj a strand környékén. 
Igény esetén gyerekes családoknak lehet parkolási engedélyt kérni a játszótér, 
strand megközelítésének biztosítására. 
Utánanéz a súlykorlátozási engedélyek kezelésének, s hogy az engedélyekből 
befolyó összeget lehet-e konkrét célra elkülöníteni. 
Az idén gyorsulhat a kátyúk eltűntetése, mivel az önkormányzat speciális 
gépeket, szerszámokat vásárolt és saját közmunkásokkal, vásárolt aszfalttal 
végzi el a szükséges javításokat, műszaki ellenőrzéssel. Valószínű ez a megoldás 
olcsóbb is lesz. 
 
 
6. Egyebek 
Somogyi Imre (hrsz. 1703) a 1705 hrsz előtti árok fala beomlott, kövek 
kellenének és javítás, mielőtt nagyobb probléma keletkezik. A szomszéd nyulakat 
tart és a kóbor kutyák már többször kárt okoztak. Felhívják a figyelmet, hogy a 
kutyákban is kár keletkezhet. 
Nemeskéri Róbert (hrsz. 2017) kéri az egyesület önkéntesei (jegyzőkönyvvezető 
megjegyzése: a Nemesi család férfitagjai) által az úttisztogatáskor levágott 
ágak elszállítását. 
A közvilágítás egyre foghíjasabb, kéri az ELMŰ intézkedését.  
Sápi András (hrsz. 1650) az Egyesület többször írt az ELMÜ-nek ezügyben. 
Pályi Gyula polgármester: ők is helyszíneltek közvilágítás ügyben közösen az 
ELMŰ-vel, akik szerint nem ők szerelték le a lámpatesteket, valószínűleg lopják. 
Ha valaki látja, hogy leszerelnek lámpákat, írja fel a rendszámot és értsítse az 
önkormányzatot.  
Ez vonatkozik arra is, ha valaki látja, hogy nagy mennyiségű vízet visznek el a 
közkutakról, azt is jelentsük be, mert illegális. 
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. 
Szeptemberben a felső vízmedencénél lévő nagy lyukakat eltűntetik. 
Nemesi Miklósné (hrsz. 2021) megköszönte a polgármester úr tájékoztatását, az 
Egyesület képviselői a közeljövőben is folytatják a tárgyalást az 
együttműködésről. 
Oberrecht Gabriella (hrsz. 2562) az utcabizalmiakon keresztül, a hirdetményekkel 
és az internetes honlapunkon folyamatosan lehet tájékozódni az Egyesület 
munkájáról. 
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További felszólalás nem volt, így Nemesi Krisztina a Dunabogdányi Hegylakók 
Egyesülete taggyűlését bezárta. 
 
Dunabogdány, 2012. szeptember 02. 10:00 és 12:05 között. 
 
 
 
dr. Oberrecht Gabriella             dr. Nemesi Krisztina 
  jegyzőkönyv-vezető                         levezető elnök 
 
 
 
   Balatoni Béla                               Somogyi Imre 
jegyzőkönyv-hitelesítő                     jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 


