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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 huszonegyedik
taggyűlésén 2014. május 18-án
Dunabogdányban a Művelődési Házban 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
3. A 2013. évi mérleg, pénzügyi beszámoló
4. A hegyvidék biztonsága
5. Útkarbantartás
6. Együttműködés az Önkormányzattal
7. A 2014-re tervezett közösségi programok
8. Vadkárok, egyebek
Levezető elnök:
Jegyzőkönyvezető:
Jegyzőkönyv-hitelesítő:

Nemesi Krisztina (hrsz. 2021)
Oberrecht Gabriella (hrsz. 2562)
Gebe Zoltán (hrsz. 1610)
Kurucz Gyula (hrsz. 1639).

Megnyitó
Sápi András (hrsz. 1650) az Egyesület elnöke köszöntötte az Egyesület taggyűlésének résztvevőit. A polgármester úr nevében elnézést kért, aki késve fog
érkezni. Köszöntötte a mezőőrt Molnár Lajost is, aki meghívottként résztvett az
Egyesület taggyűlésén s megköszöni munkáját, mivel 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. Bemutatta Anka Bélát, (hrsz. 2053)
aki eljött és a jövőben aktív szerepet kíván betölteni az Egyesület
tevékenységeiben.
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 Gebe
Zoltánt (hrsz. 1610) és Kurucz Gyulát (hrsz. 1639).
2. Az Egyesület pénzügyi helyzete, tagdíjak
Sápi András (hrsz. 1650) az Egyesület elnöke elmondta, hogy 2014-ben még csak
néhány fő fizetette be az éves kétezer forint tagdíjat. De eredményes volt a
tavaly őszi egyesületi döntés az ötezer forintos útalap-csekkek postázásáról.
Április végéig 83 fő fizetett be útalapra, így az elkülönített számlán
összegyűlt 415 ezer forint. A csekk-küldést a jövőben ismételni fogjuk. Április
30-án az Egyesület alapszámláján 195.775 ft, lekötött betétben 661.777 ft, a
pénztárban pedig 5.330 forint volt. Most a taggyűlés után is lehetőség van a
tagdíjak rendezésére.
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Sápi András elnök ismertette, hogy 2013-ban összesen 106 fő fizetett tagdíjat és
87-en járultak hozzá az őrzési tevékenységhez s többen személyesen is részt
vettek a megfigyelési tevékenységben. Reméljük, ez a felelősség-vállalás
fokozódni fog.
Oberrecht Gabriella (hrsz. 2562) hétvégeken legyünk ott néhányan a sorompónál és
ismertessük a közlekedőkkel az egyesület hasznos tevékenységét, tájékoztatva
őket a személyes részvétel és az anyagi hozzájárulás lehetőségeiről. A taggyűlés
után egyeztessük, ki, mikor tudna ezen alkalmakon részt venni.
Giese Péter (hrsz. 1671) szükséges az utcabizalmik munkája is, járják végig a
terepet és ismertessék a személyes részvétel és az anyagi hozzájárulás
fontosságát. Beszélgetéssel meg lehet győzni az embereket.
Gebe Zoltán (hrsz. 1610) egyetért a személyes meggyőzéssel, felajánlja
részvételét a hétvégi tájékoztatásokon.
Nemesi Miklósné (hrsz. 2021) a személyes beszélgetéskor adjunk át szórólapot a
lényeges információkkal, vállalja ennek elkészítését.
Dobossy Imre (hrsz. 1648) ők vállalják a szórólapok sokszorosítását.
Sápi András (hrsz. 1650) megköszönte a felajánlásokat és megszervezik a hétvégi
tájékoztatókat az őrbódénál.
3. A 2013. évi mérleg, pénzügyi beszámoló
Oberrecht Gabriella (hrsz. 2562) ismertette a közhasznú mérleget, beszámolót és
a közhasznú mellékletet. Az adatokat már ismertettük az adócsekk mellékleteként
postázott körlevélből is.
Dunabogdányi Hegylakók Egyesületének 2013. évi közhasznú beszámolója
Nyitó egyenleg a 2012. évi kamatokkal:
1 191 768.Bevételek:
573 590.Kiadások:
776 609.Egyenleg : 2013.12.31-én:
988 749.- forint
Bevételek: tagdíjat a 2013. évben 106 fő fizetett. Az egyéni támogatásokkal
együtt ez 238 ezer forint volt. Az önkormányzat 100 ezer forinttal támogatta az
Egyesületet. Köszönjük!
A 2012. évi SZJA 1 százalékokból 213 710 forint folyt be az Egyesületünk
számlájára. Kamat 21 880 forint volt. Bevétel összesen: 573 590 forint.
Kiadások:
499 618 forint hozzájárulás az út kátyúzásához, irodaszer, nyomtatványok, benzin
a fűkaszához, postafiók, telefon és posta költség 149 745 forint. Az őrbódé
villanyszámlája 101 348 forint, a bankköltség: 25 898 forint.
Kiadás összesen: 776 609 forint volt.
2013. évi gazdálkodás eredménye: - 203 019 forint.
Pénzeszközök: 988 749 forint. Ebből 31 355 forint a pénztáregyenleg, 299 930
forint a bankegyenleg, 657 464 forint lekötött betétben van. Az új civil törvény
miatt az Egyesület áttért a kettős könyvelésre. Az áttérés, és a tavalyi kamat
időbeli elhatárolása miatt tér el a tavalyi záró- és az idei nyitóegyenleg.
Közhasznú mérleget kellett készíteni, közhasznú beszámolóval és közhasznú
melléklettel, amelyben az egyesület tevékenységét jellemző adatok szerepelnek.
Ez majd fent lesz a honlapon, hogy mindenki értesüljön az adatokról.
A NAV felé a szükséges bevallások és adatszolgáltatások megtörténtek. Nincs
folyószámla tartozásunk. Az egyesület gazdasági tevékenységet nem folytat, nincs
alkalmazottja, a tagok ellenszolgáltatás nélkül végzik a tevékenységüket. A
közhasznú mérlegbeszámoló beadásának határideje május 31.
Nemesi Miklósné (hrsz. 2021) a közhasznúság fenntartásához nem elég, hogy sokan
önkéntesként dolgozunk évek óta, önkéntes szerződést is kell kötni. Felajánlja,
hogy akivel még nem kötött az Egyesület ilyen szerződést, ő megszervezi az
adminisztrációt.
Határozat 2./
Az Egyesület a 2013. évi közhasznú beszámolót és a közhasznú mérleget és
közhasznú mellékletet egyhangúlag elfogadta.
Határozat 3./
Az Egyesület egyhangúlag úgy határozott, hogy az Egyesületi tagdíj 2014-ben is
Kettőezer forint marad. A taggyűlés után ma is van lehetőség a tagdíj
befizetésére.
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Nemesi Miklósné (hrsz. 2021) javasolta, hogy minél több embert beszéljünk rá,
hogy az SZJA 1 %-át a DHE-nek adja, azt az összeget csak útkarbantartásra
fordítjuk.
4. A hegyvidék biztonsága
Sápi András (hrsz. 1650) beszámolt róla, hogy 2013. november 1. és 2014. március
31. között folyamatos 24 órás volt az őrzés. Ez alatt NEM TÖRTÉNT BETÖRÉS a
hegyen! 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. Új, remélhetőleg
megbízható embereket is sikerült beszervezni a tevékenységbe.
Május elején a lomtalanítást megelőző napokban is lesz szolgálat, korábban több
gyanús idegent eltanácsoltunk a hegyre való felmeneteltől.
Oberrecht Gabriella (hrsz. 2562) az Egyesület nevében megköszönte Sápi András
tavalyi évi tevékenységét is, különösen az őrzés folyamatos megszervezése
követelt sok időt és energiát.
Hajnáczky László (hrsz. 2060) jó hogy van őrzés, és a hegyen nem történt
betörés, de sajnálatos módon előfordul, hogy az udvarokból ellopják a fürészelt
fát. Ezzel is kellene törődni. Megjegyzése még, hogy annyira rossz az út, hogy
60 ezer forintos lengéscsillapító javításra volt szüksége.
Molnár Lajos mezőőr lopás esetén rendőrségi feljelentést kell tenni.
5. Útkarbantartás
Sápi András (hrsz. 1650) ismertette, hogy 2013-ban is folytattuk az
önkormányzattal közösen az útkarbantartást. Sajnos a Fácános középső szakaszán
már hideg aszfaltot terítettek és az télen porladozóvá vált. A szavatossági
igényt bejelentettük, hamarosan kijavítják.
Hosszabb távon az lenne megoldás, hogy szakszerű mérnöki felmérés után műszaki
tervek alapján szakaszosan történjen az utak rendbetétele. Egyesületünk tavaly
létrehozta az elkülönített „útalap” bankszámlát.
Nemesi Miklósné (hrsz. 2021) örül, hogy az évek óta tervezett „útalap” gyűjtés
beindult. De jó lenne, ha az önkormányzat mindenkit kötelezne a hozzájárulásra,
évtizedekkel ezelőtt úgy volt, s el is készült a magánút, amit aztán át kellet
adni önkormányzati kezelésbe. Most az ötezer forintos anyagi hozzájárulások és a
SzJA 1 %-okból befolyó összeg csak útjavításra fogjuk költeni.
Gebe Zoltán (hrsz. 1610) a közlekedésre is figyeljünk, többen túl gyorsan
mennek, nem tartják be a jobbkéz szabályt. Talán jobb is, hogy kátyúk vannak,
mert egyébként még többen száguldoznának.
Nemesi Krisztina (hrsz. 2021) már korábban is terveztük, hogy szakember mérje
fel a terepet, mit lehet tenni és annak milyen anyagi vonzata van.
Somogyi Imre (hrsz. 1703) első fontos feladat a vízelvezetés megoldása, anélkül
nem lesz tartós megoldás.
6. Együttműködés az Önkormányzattal.
Sápi András (hrsz. 1650) az Elnökség rendszeres munkamegbeszélést tart a falu
vezetőségével. 2013. őszén részt vettünk egy önkormányzati képviselői ülésen és
bemutattuk az Egyesületünk tevékenységét, többen meglepődtek, mert nem tudták,
hogy pl. anyagilag is támogatjuk az útjavítást.
Kurucz Gyula (hrsz. 1639) a Bogdányi Híradót sokan elolvassák, írjunk az
Egyesületünkről, elvállalta egy cikk előkészítését.
Sápi András (hrsz. 1650) - a taggyűléseinken felmerült több problémát is
megoldott az Önkormányzat:
A sorompónál közmunkások igénybevételével és egyesületi tagok önkéntes
munkájával rendezték a terepet. A bokrok gyérítésével felszabadult egy kis tér,
a műemlék kút környéke. Ott egy közösségi teret fogunk kialakítani, s figyelünk
az árok tisztítására is. Az önkormányzat 100 ezer forinttal támogatta az
Egyesületet, amit az őrbódé áramdíjának kiegészítésére fordítottunk. Köszönjük!
Pályi Gyula polgármester köszöntötte az egyesület taggyűlését. Ismertette, hogy
az önkormányzat idei költségvetésének ismét csökkent. Így komolyabb útjavításra
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biztos nincs keret, de a kátyúzásokat muszáj folytatni. Az Egyesület elnökével
terepszemlét tartottak a hegyen, tényleg vannak majdnem járhatatlan szakaszok
is. A közeljövőben például sor kerül a legfelső vízmű melletti út járhatóvá
tételére.
Szabó Mária dr. (hrsz. 1663) az Őzike utcában a télen odahordott murva és a
heves tavaszi esők miatt nagyon nehézkes a közlekedés. Bobcattel rendbe kéne
tenni.
Pályi Gyula polgármester - a közmunkások és önkormányzati alkalmazottak
beosztásánál figyelembe veszik az igényeinket és a lehetséges munkálatokat
elvégeztetik – ároktisztítás, a télen felszórt murva letakarítása, a mély kátyúk
feltöltése. A műemlék kút környékén jogi és tényleges tereprendezés is folyik,
30 köbméter föld feltöltésével fognak egy terecskét kialakítani. A kút
felújításához szakember kell, pályázatot írnak ki.
Ismét változik a hulladék-gyűjtés rendje – háztól történik majd a szelektíven
gyűjtött hulladékok elszállítása. A Bogdányi Híradóban pontosan leírták, mikor
melyik nap, mit visznek el. Zöldhulladékból csak a faágakat lehet a komposzt
telepre vinni, sajnos sokan nem tartják be és rengeteg a szemét. Az
önkormányzatnak kell rendbe tenni a területet.
A közbiztonság fokozására több helyen kamerákat telepítenek a faluban,
remélhetőleg
ez
segít
visszaszorítani
a
sajnos
előforduló
betörést,
garázdaságot.
7. A 2014-re tervezett közösségi programok
Sápi András (hrsz. 1650) tervezzük, hogy lehetőség esetén 2014-ben az
önkormányzattal közösen pályázunk környezetvédelmi témakörökben. Folytatjuk a
környezetünk védelmére irányuló feladatokat – tisztaság megőrzése, madárvédelem.
A téli madáretetőkhöz szükséges 1 q napraforgómagot az Egyesület megvásárolta, a
kint lakók rendszeresen etették a madarakat.
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.
Idén is írunk levelet a mobiltorony működtetőknek, igyekszünk folytatni az
együttműködést.
Fontos, hogy vegyünk részt a falu programjain: voltunk már a pörköltversenyen,
borbemutatón,
borkostolókon,
nagyon
jók
a
kulturális
estek,
a
zenei
rendezvények. Egy településen vagyunk, mi kezdeményezzük a közösségi részvételt.
Nemesi Miklósné (hrsz. 2021) megígérte, hogy figyeli az újonnan kiírandó
pályázatokat, és ha bármi olyan van, ami segítené terveink megvalósítását,
pályázni fogunk. A Nemesi család férfitagjai ezen túl is letisztítják a
Kutyahegyen az út menti területeket.
Nemesi Krisztina (hrsz. 2021) évek óta felmerül, hogy szervezzünk be új
önkénteseket, de 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) 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. Vadkárok, egyebek
Sápi András (hrsz. 1650) a vadkárok miatt az Egyesület folyamatosan kapcsolatban
áll a Pilisi parkerdővel. A bejelentések eredményeként telepítettek egy
vaddisznó-csapdát, az idén eddig harminc vaddisznót fogtak be, melyeket a
vadászok elvittek.
Giese Péter (hrsz. 1671) januárban kilövéses vadászat is volt a területen.
Sápi András (hrsz. 1650) a vaddisznók nemcsak károkat okoznak a kertekben, hanem
veszélyt jelentenek a közlekedőkre is. Szervezés alatt van az íjjal történő
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gyérítés, most gyűjtik hozzá az engedélyeket. Az időpontokat kiplakátoljuk,
mindenki tartsa be a felhívásban foglaltakat.
Toperczer Ferenc (hrsz. 1694) javasolja, hogy ezt és a fő információkat emailben
is kapják meg a tagok.
Giese Péter (hrsz. 1671) eddig is küldtük az információkat. Kéri, hogy a
jelenléti íven aktualizálják az email címeket, sok levél visszajön.
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, 2014. május 18. 10:00 és 12:35 között.
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levezető elnök

Kurucz Gyula
jegyzőkönyv-hitelesítő

