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T A G G Y Ő L É S I

J E G Y Z İ K Ö N Y V

amely felvételre került a Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete huszadik taggyőlésén
2013. szeptember 15-én Dunabogdányban az alábbiak szerint:
Jelen vannak: az Egyesület tagjai, dunabogdányi nyaraló- és telektulajdonosok a
mellékelt jelenléti ív szerint.
Napirendi pontok:
1.
Megnyitó, a levezetı elnök, a jegyzıkönyvvezetı és
megválasztása, a napirend ismertetése – Sápi András (hrsz. 1650)
2. Tisztújítás: elnökségi tagok és utca-bizalmiik megválasztása
3. Az Egyesület pénzügyi helyzete, tagdíjak
4. A hegyvidék biztonsága
5. Útkarbantartás
6. Együttmőködés az Önkormányzattal
7. Egyebek
Levezetı elnök:
Jegyzıkönyv-vezetı:
Jegyzıkönyv-hitelesítı:

a

hitelesítık

Sápi András (hrsz. 1650)
Oberrecht Gabriella (hrsz. 2562)
Dobossy Imre (hrsz. 1648)
Somogyi Imre (hrsz. 1703)

Megnyitó
Sápi András (hrsz. 1650) az Egyesület elnöke köszöntötte az Egyesület taggyőlésének résztvevıit. A polgármester úr nevében elnézést kért, aki késve fog
érkezni.
1. A levezetı elnök, a jegyzıkönyvvezetı és a hitelesítık megválasztása, a
napirend ismertetése
Sápi András (hrsz. 1650) ismertette a napirendi pontokat és javaslatot tett a
levezetı elnök, a jegyzıkönyv-vezetı és a hitelesítık személyére.
Határozat 1./
A levezetı elnök, a jegyzıkönyvvezetı és a hitelesítık megválasztása. A
napirendi pontok elfogadása.
A taggyőlés egyhangú döntésével elfogadta a napirendi pontokat, Sápi Andrást
(hrsz. 1650) megválasztotta levezetı elnöknek, Oberrecht Gabriellát (hrsz. 2562)
jegyzıkönyv-vezetınek, jegyzıkönyv-hitelesítıknek pedig Dobossy Imrét (hrsz.
1648) és Somogyi Imrét (hrsz. 1703).
2. Tisztújítás: elnökségi tagok és utca-bizalmiik megválasztása
Több elnökségi tag lemondott vagy évek óta nem aktív, így szükségessé vált a
részbeni tisztújítás. A kibıvített elnökség hónapok óta foglalkozott a
kérdéssel. Sápi András bemutatta a javasolt személyeket:
Elnökségi tagok:
Gebe Zoltán, Giese Péter, Dobossy Imre, Kurucz Gyula, Nemesi Krisztina és
Somogyi Imre
Gazdasági felelıs: Oberrecht Gabriella
Alelnök: Nemesi Miklósné
Elnök: Sápi András
Az utca-bizalmiik pótlása és kiegészítése is idıszerő, így a közgyőlés
megtárgyalta és hozzájárult ahhoz, hogy a Csapáson Kapi Krisztián helyett - aki
lemondott - Tóth Béla elvállalja a bizalmi szerepkört. Az İzike utca Horváth
Istvánnak (hrsz: 1668) besegít Nagy Gábor Ádám (hrsz: 1616).
A közgyőlésnek más személyekre nem volt javaslata.
Határozat 2./
A közgyőlés egyhangúlag elfogadta, hogy az Egyesület elnöksége a fent említett
személyekbıl álljon.
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3. Az Egyesület pénzügyi helyzete, tagdíjak
Sápi András (hrsz. 1650) ismertette az egyesület jelenlegi pénzügyi helyzetét.
2013-ban a mai napig 40 fı fizette be a 2 ezer forint éves tagdíjat és 33 fı
járult hozzá a téli ırzéshez. Ez kevés, szükség lesz ismét tagtoborzásra az
ırbódénál. A taggyőlés után most is van lehetıség a hozzájárulások rendezésére.
Fontos a folyamatos tájékoztatás, melyet az elnökségi tagok és utcabizalmiak
végeznek. Szokás szerint még az ıszi szombat-vasárnap délelıttökön informáljuk a
közlekedıket az egyesület tevékenységérıl, és igyekszünk meggyızni ıket a
személyes és anyagi támogatás fontosságáról.
A felajánlott SZJA 1 %-ból 213 ezer forintot fogunk kapni, sajnos ez az összeg
is csökkenı tendenciát mutat. Bevételek közé várjuk még a Dunabogdányi
Önkormányzattól az Egyesület támogatását.
Az egész évrıl szóló beszámolót majd összeállítjuk, s a tavaszi postázással
mindenki megkapja a polgármesteri hivatal által küldendı adócsekkes borítékban.
4. A hegyvidék biztonsága
Sápi András (hrsz. 1650) tájékoztatott arról, hogy elkezdıdött a 2013. ıszén
ismét induló ügyeletek szervezése. Reméljük, hogy a közbiztonság így azokban a
téli hónapokban is fenntartható, amikor kevesebben vannak kint.
Az elmúlt hetekben elıfordult, hogy álrendırök csalással próbálkoztak. Fontos,
hogy legyünk óvatosak a gyanús személyekkel és forduljunk a rendırséghez, ha
ilyen eset történne.
Október 7-én lesz lomtalanítás, a megelızı napokban is lesz szolgálat, hogy a
gyanús idegeneket eltanácsoljuk a hegyre való felmeneteltıl. Ilyenkor különösen
célszerő a megfigyelési tevékenység az ırbódénál.
Az elmúlt hónapokban fokozódott a vadak károkozása. Emiatt az Egyesület
folyamatosan kapcsolatban áll az Önkormányzattal és a Pilisi Parkerdıvel. Sajnos
az adminisztratív lépések nem hoztak megoldást. A vaddisznó-csapda kezelése is
kérdésessé vált, mivel a Parkerdı – jogtalanul - ezt az Önkormányzat feladatának
tartaná. A vaddisznók néha már nappal is csapatosan járkálnak az utakon, a
kertekben, az emberek biztonságát is veszélyeztetve. Az esti órákban a baráti
látogatások elmaradnak, mert félünk a vadállatoktól.
A szeptember 14-i Magyar Nemzetben megjelent cikk is bemutatja helyzetünket.
Giese Péter (hrsz. 1671) kertjükbe is többször bementek és rongáltak a
vaddisznók. İ személyesen elment a Parkerdıbe és beszélt Ocsovay úrral, aki a
felelısséget a lakókra és az Önkormányzatra hárította, s javasolta, hogy
belterületen a rendırséghez is forduljanak a vadak miatt. Visegrádon szeptember
20. és 30-a között vadászok terveznek vad-gyérítést. Giese Péter javasolja, hogy
az érintett önkormányzatok fogjanak össze, egyeztessenek a Pilisi Parkerdıvel,
és közösen próbálják megoldani a helyzetet.
Cságola Ferenc (hrsz. 1652) a tüskés drótot is szétszedik a vaddisznók, mi is
kérjük a kilövéseket és a kárbejelentı leveleket is mindenki, postázza.
Gebe Zoltán (hrsz. 1610) a vad az állam tulajdona, a terület kezelıje a Pilisi
Parkerdı, az ı kötelességük a területekrıl kiváltott vadak által okozott károk
megtérítése. Természetes, hogy a felelısség elıl igyekeznek kibújni, de jogilag
nincs igazuk. Javasolja, hogy az elkészült mintalevél felhasználásával a
vonatkozó jogforrásokra hivatkozva kérje minden érintett a kára megtérítését.
Oberrecht Gabriella (hrsz. 2562) a leveleket mindenki térti-vevényesen postázza,
mert akkor az intézményeknek érdemben kell foglalkozni a bejelentésekkel. S
párhuzamosan az Önkormányzathoz is adják be a kitöltött kárigény-lapokat.
Csereklei Lajos (hrsz. 2530) a vaddisznók a kutyáját is többször megtámadták, de
fontosabb, hogy már az emberek biztonsága is veszélyben van. A Gellérthegyrıl
például elvitték a disznókat, innen is el kellene ıket távolítani. A saját
telken le lehet-e lıni a vadállatokat?
Gebe Zoltán (hrsz. 1610) belterületen nagyon szigorú szabályai vannak a
vadászatnak, az új PTK birtokvédelmi szabályai nem vadászatra vonatkoznak.
Goldperger István (hrsz. 1696) évek óta levelez a Parkerdıvel, Vadászati
Hatósággal, sajnos vagy nincs válasz, vagy a válasz csak jogi szöveg és nem ad
megoldást a kialakult helyzetre.
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Kovács Éva (hrsz. 2541) elıfordult, hogy a saját házukba nem tudtak bemenni,
mert a vaddisznók a bejáratnál voltak. Félti a biztonságot, kéri a megoldást.
Pályi Gyula polgármester köszöntötte az egyesület taggyőlését. A vadkárokkal
intenzíven foglalkozik az Önkormányzat: több mint 30 levelet írtak, többször
tárgyaltak az illetékesekkel. A törvény egyértelmő: a vad az állam tulajdona, a
terület kezelıje a Pilisi Parkerdı, az ı kötelességük a területekrıl kiváltott
vadak által okozott károk megtérítése. Többször tartottak bejárást a hegyen,
megtekintették a károkat. Idén februárban már a vadászatot is engedélyezték,
amit a Parkerdı végül nem tartott meg. Csak engedéllyel rendelkezı vadászok
folytathatnak vadgyérítést, a vadhús kezelésének is szigorú szabályai vannak. A
közeljövıben lesz a térségi polgármesterek találkozója, ott egyeztetnek a
problémakör megoldási lehetıségeirıl.
5. Útkarbantartás
Sápi András (hrsz. 1650) beszámolt róla, hogy az önkormányzat egyéb feladatai
miatt az idén még nem volt kátyúzás a hegyen, remélhetıleg az ıszi hónapokban
folytatódik a sokéves pozitív tevékenységünk. Az utak egyre rosszabbak, nem
nézhetjük tétlenül, hogy szemünk láttára megy tönkre az eddigi munkánk.
Összefogás, pénz kell a javításhoz. Hiszen ha nem lett volna összefogás a
hetvenes évektıl, most nem lenne víz, villany, út, gáz, telefon a hegyen. Sajnos
a csatornázás elmaradt, pedig a szervezésekor 130 szándék-nyilatkozatot
győjtöttünk össze.
Most arra kérjük a telektulajdonosokat, ne hagyjuk tönkremenni a meglévı
útjainkat, javíttassuk meg, mert a járható út kevesebb üzemanyag, kevesebb
kopás, kevesebb javítási költség = igazi rezsicsökkentést eredményezne.
A hegyvidéki ingatlantulajdonosok az Egyesület külön alszámlájára fizessenek be
évi 5 ezer forintot – az elnökség felhatalmazta az Elnököt, hogy ezt a
javaslatot a közgyőlésen tegye fel szavazásra. Az alszámla többletköltséget is
jelentene, de fontos, hogy az útkarbantartásra szánt összeg elkülönítve legyen
nyilvántartva.
Tóth Csaba tájékoztatása szerint a végrehajtó lefoglalta Láber Kornél autóját,
esélyt teremtve ezzel a bírósági ítélet szerinti kártérítés behajtására.
Goldperger István (hrsz. 1696) egyetért az évi ötezer forint hozzájárulással,
kérdés, hogy ezt ténylegesen hányan fogják majd befizetni. Az Önkormányzat
adóként beszedhetné. A hozzájárulásokat lehessen csekken is befizetni, hátha
többen vállalnák.
Oberrecht Gabriella (hrsz. 2562) a csekkes befizetés a legdrágább, maga egy
csekk elıállítása is több mint 100 Ft, és a bank 300 Ft körüli összeget számol
fel egy csekk értékének jóváírására. Inkább, aki tudja átutalással küldje, vagy
a legkedvezıbb a személyesen történı ügyintézés az elnöknél és az utcabizalmiiknál.
Cságola Ferenc (hrsz. 1652) is egyetért az évi ötezer forint útkarbantartási
hozzájárulás megszavazásával.
Somogyi Imre (hrsz. 1703) célszerő lenne meghatározni, hogy mennyi ideig
történik az évi ötezer forintok győjtése, például öt évet javasol.
Oberrecht Gabriella (hrsz. 2562) már évek óta felmerül, hogy adóként beszedhetı
úthozzájárulás legyen, de tudjuk, hogy ezt a jogszabályok nem teszik lehetıvé.
Itt is csak az önkéntességre, a személyes példamutatásra támaszkodhatunk.
Kezdjük el, s ha lesznek eredmények, talán többen is csatlakoznak.
Határozat 3./
A közgyőlés elfogadta, hogy az Egyesület nyisson egy külön alszámlát, melyen az
útkarbantartásra szánt hozzájárulásokat tartja nyilván. Az Egyesület felkér
mindenkit, nemcsak a tagokat, hogy öt éven át évente ötezer forinttal járuljanak
hozzá az útkarbantartáshoz. A bankszámlaszámról hírlevélben, hirdetményeken és a
honlapon tájékoztatja a hegylakókat.
Pályi Gyula a képviselıtestület nem járult hozzá a közös útkarbantartási
hozzájárulásokat győjtı bankszámla nyitásához és a vonatkozó együttmőködési
megállapodás megkötéséhez – mivel még nem volt ismert, hogy mennyivel kell
hozzájárulni a költségekhez és nem tudták az éves költségvetésbe betervezni.
Célszerő lenne az Egyesület közgyőlésére meghívni képviseleti testületi tagokat
is.
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Az utak a hegyen tényleg rosszak, voltak az egyesületi elnökkel közös bejárások.
Még az idén tervezzük a Fácános és a fenti vízmő melletti járhatatlan részek
kátyúzását az önkormányzat saját mőszaki berendezésével és személyzetével.
Valószínő a jövıben is megvalósítható a fele-fele arányú anyagi hozzájárulás,
bár 2011-ben az önkormányzat az 50 % aránynál lényegesen többet költött a hegyi
utak aszfaltozására.
Felkenstein Róbert (hrsz. 2440) bemutatkozik, az idén költöztek a Csapásra,
szívesen
részt
vesznek
majd
az
Egyesület
munkájában.
Úgy
látja,
az
útjavításokból a Csapás kimarad. A csapadékvizek elvezetést is meg kell oldani a
Csapáson és a Svábhegy utcában is. Télen gond van a hókotrással is.
Pályi Gyula a Csapásra minden évben visznek követ, hol kisebb, hol nagyobb
méretőt, sajnos ez a módszer csak ideiglenes megoldás. A Csapás aszfaltozása nem
szerepel a tervekben, de eddig is biztosított volt a járhatóság fenntartása. A
Svábhegy utca rendezésének jogi és terepviszonyok okozta akadályai is vannak. A
rendezési tervek felülvizsgálata folyamatban van, ahol lehetetlen a 12-14 m
széles út biztosítása, a realitáshoz közeli dokumentálás várható.
A hókotrás folyamatos volt, mint a Fácános, mint a Csapás részeken – néha még a
munkások testi épségének veszélyeztetésével is. Vannak olyan napok, amikor a
jeges útviszonyok miatt egyszerően lehetetlen felmenni.
Új adó módjára nem lehetséges úthozzájárulást szedni. Jogszabály határozza meg,
milyen adó vethetı ki, sajnos a jelenlegi adók befizetési hajlandósága is
csökken.
Az Önkormányzat 12,5 tonnás súlykorlátozást vezetett be a hegyre felvezetı útra.
Aki a súlykorlátozást meghaladó teherautókkal közlekedik, engedélyt kell kérnie
és az engedélyért meghatározott összeget kifizetni. Sajnos ezt nemigen tartják
be. Célszerő lenne, ha 12,5 tonnánál súlyosabb jármőveket látnak, arról az
idıpont és a rendszám feljegyzésével tájékoztatnák az Önkormányzatot.
Sápi András (hrsz. 1650) az elızı májusi közgyőlésen Terék Orsolya megígérte,
hogy Hujber Géza saját bob cattel rendbe teszi a Csapást, bedolgozza a
közlekedés által félrevert köveket. Többszöri telefonhívásunkra se történt
semmi, pedig az Egyesület felajánlotta, hogy az üzemanyagköltséget számla
ellenében megtéríti. Ezt az ajánlatot továbbra is fenntartjuk.
S minden tılünk telhetıt megteszünk az utak járhatóságának biztosítására.
6. Együttmőködés az Önkormányzattal
Sápi
András
(hrsz.
1650)
rendszeres
egyeztetés
történik
–
következı
önkormányzati ülés október 14-én lesz, ahol szándékaink szerint tájékoztatnánk a
képviselıket Egyesületünk hasznos tevékenységeirıl. S a jövı tavaszi közgyőlésre
meg fogjuk hívni az önkormányzati képviselıket is.
Bár az ırbódé villanyszámlája a szigetelés miatt csökkent, de így is jelentıs
tétel, reméljük, hogy az Önkormányzat továbbra is hozzájárul, mivel a
megfigyeléssel fontos közbiztonsági feladatot látunk el.
Pályi Gyula a villanyszámlát az Önkormányzat folyamatosan rendezi, a költségek
megosztásánál a Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete ezen túl is megkapja az
önkormányzattól a támogatást. A civil szervezetekre vonatkozó új rendelkezések
szerint egy pályázatos megállapodást kell kötni. A jövı héten megtörténik.
7. Egyebek.
Sápi András (hrsz. 1650) az egyesületi tagok folyamatosan használták a főkaszát,
amihez üzemanyagot az egyesület biztosít. A parlagfő-mentesítés közös érdek és
kötelezettség is, még virágzik a parlagfő, az idén is mindenki tartsa rendben a
telkét és környezetét. Az érvényes jogszabályoknak parlagfővel fertızött
telkeknél az önkormányzat kényszerkaszálást is elrendelhet.
Folytatjuk a környezetünk védelmére irányuló feladatokat – tisztaság megırzése,
madárvédelem. A téli madáretetıkhöz szükséges 2 q napraforgómagot az Egyesület
most is megvásárolja, a kint lakók rendszeresen etetik a madarakat.
A májusi közgyőlésen Nemesi Miklósné bejelentette, hogy sokéves könyvelıi
munkáját családi okokból nem tudja folytatni, de ezen túl is segíti az Egyesület
gazdasági tevékenységét. Más jelentkezı nem volt, így Oberrecht Gabriella
elvállalta a szükséges könyvelıi feladatok elvégzését.
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Virág Eszter (hrsz. 1648) fontos és hasznos az Egyesület tevékenysége, de sokan
nem tudnak róla. Célszerő lenne az embereket a honlapon, személyesen és egy
rendszeresen megjelenı papíralapú és elektronikusan terjesztett Hírlevélben is
tájékoztatni. Vállalja egy ilyen anyag összeállítását, most különös tekintettel
az útkarbantartásra megszavazott célzott győjtésre.
Oberrecht Gabriella (hrsz. 2562) Az utcabizalmikon keresztül, a hirdetményekkel
és az internetes honlapunkon folyamatosan lehet tájékozódni az Egyesület
munkájáról. A honlapon hirdetés is megjelentethetı. Segítséget nyújt a
rendszeres Hírlevél összeállításához.
További felszólalás nem volt,
Egyesülete taggyőlését bezárta.
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Dunabogdány, 2013. szeptember 15. 11:00 és 12:50 között.

Oberrecht Gabriella
jegyzıkönyv-vezetı

Dobossy Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

Sápi András
levezetı elnök

Somogyi Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

