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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 huszonkettedik tag-
gyűlésén 2014. szeptember 20-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 megvá-
lasztása, a napirend megszavazása - Nemesi Krisztina (hrsz. 2021) 
2. Az alapszabály módosításainak megbeszélése, tisztújítás, a vezető tisztségvi-
selők megválasztása 
3. Az Egyesület pénzügyi helyzete, tagdíjak 
4. A hegyvidék biztonsága 
5. Útkarbantartás  
6. Együttműködés az Önkormányzattal  
7. Vadkárok 
8. Egyebek    
 
Levezető elnök:           Nemesi Krisztina (hrsz. 2021) 
Jegyzőkönyvezető:         Oberrecht Gabriella (hrsz. 2562) 
Jegyzőkönyv-hitelesítő:   Gebe Zoltán (hrsz. 1610) 
                          Somogyi Imre (hrsz. 1703). 
Megnyitó 
Sápi András (hrsz. 1650) az Egyesület elnöke 10:30-kor megnyitotta a közgyűlést 
megállapítva, hogy a közgyűlés határozatképes. Köszöntötte az Egyesület közgyű-
lésének résztvevőit és Pályi Gyula polgármestert, továbbá Schuszter Gergely pol-
gármester jelöltet, akik meghívottként részt vesznek az Egyesület közgyűlésén. 
 
Pályi Gyula polgármester napirend előtt szót kért és tájékozatta a közgyűlést a 
képviselőtestület döntéséről: Sápi Andrásnak a két évtizedes, a község és ezen 
belül a hegyen lakók érdekében végzett, nagy megbecsülésnek örvendő tevékenysége 
elismeréséül a képviselő-testület a Tiszteletbeli Polgár kitüntetést adományoz-
ta. A taggyűlés részvevői gratuláltak elnökük kitüntetéséhez és további jó 
egészséget és jó munkát kívántak. 
Sápi András a kitüntetést megköszönte, úgy érzi ez nemcsak neki szól, hanem az 
Egyesületi tagok többéves munkáját is elismerték. 
1. A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megválasztása, a napi-
rend 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 napiren-
di pontok elfogadása. 
A közgyűlés egyhangú döntésével elfogadta a napirendi pontokat, Nemesi Kriszti-
nát (hrsz. 2021) megválasztotta levezető elnöknek, Oberrecht Gabriellát (hrsz. 
2562) jegyzőkönyv-vezetőnek, jegyzőkönyv-hitelesítőknek pedig Gebe Zoltánt 
(hrsz. 1610) és Somogyi Imrét (hrsz. 1703). 

 
2. Az alapszabály módosításainak megbeszélése, tisztújítás, a vezető tisztségvi-
selők megválasztása 
Nemesi Miklósné (hrsz. 2021) ismertette a PTK módosítása és az új Civil törvény  
következtében szükségessé vált módosításokat. Felolvasta az elnökség által java-
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solt módosított, egységes szerkezetbe foglalt 22 oldalas alapszabályt. A vezető 
tisztségviselők Öt évre szóló megválasztásáról a közgyűlés személyenként szava-
zott.  

 
Határozat 2./ 

Az Egyesület közgyűlése Sápi Andrást (hrsz. 1650) egyhangú döntésével megerősí-
tette elnöki tisztségében, aki a tisztséget elfogadta. 

Határozat 3./ 
Az Egyesület közgyűlése Nemesi Miklósnét (hrsz. 2021) egyhangú döntésével megvá-
lasztotta alelnöknek, aki a tisztséget elfogadta. 

Határozat 4./ 
Az Egyesület közgyűlése Oberrecht Gabriellát (hrsz. 2562) egyhangú döntésével 
megválasztotta titkárnak, aki a tisztséget elfogadta. 

Határozat 5./ 
Az Egyesület közgyűlése Anka Bélát (hrsz. 2053) egyhangú döntésével megválasz-
totta elnökségi tagnak, aki a tisztséget elfogadta. 

Határozat 6./ 
Az Egyesület közgyűlése Gebe Zoltánt (hrsz. 1610) egyhangú döntésével megválasz-
totta elnökségi tagnak, aki a tisztséget elfogadta. 

Határozat 7./ 
Az Egyesület közgyűlése Kurucz Gyulát (hrsz. 1639) egyhangú döntésével megvá-
lasztotta elnökségi tagnak, aki a tisztséget elfogadta. 

Határozat 8./ 
Az Egyesület közgyűlése Nemesi Krisztinát (hrsz. 2021) egyhangú döntésével meg-
választotta elnökségi tagnak, aki a tisztséget elfogadta. 

Határozat 9./ 
Az Egyesület közgyűlése Somogyi Imrét (hrsz. 1703) egyhangú döntésével megvá-
lasztotta elnökségi tagnak, aki a tisztséget elfogadta. 

Határozat 10./ 
Az Egyesület közgyűlése megtárgyalta a módosított alapszabályt főbb elemeit meg-
vitatta: 

- az éves tagdíj változatlanul Kettőezer forint, amelyet november 30-ig 
készpénzben vagy átutalással lehet kiegyenlíteni;  

- az elnöki jogkör az Ötvenezer forint alatti számlák kiegyenlítésére terjed 
ki, efelett közgyűlési határozatra van szükség; 

- évente december 20-ig kell elkészíteni a következő évre vonatkozó munka-
tervet és költségvetést; 

- elnökségi ülést évente legalább kétszer, közgyűlést legalább egyszer össze 
kell hívni.   

Az Egyesület közgyűlése a módosított, egységes szerkezetbe foglalt 22 oldalas 
alapszabályt egyhangú döntésével elfogadta. Az alapszabály ezen jegyzőkönyv el-
választhatatlan mellékletét képezi. 
Oberrecht Gabriella (hrsz. 2562) az Egyesület nevében megköszönte Nemesi Miklós-
né és Nemesi Kriszta munkáját, melyet az alapszabály módosításával és a közhasz-
núság fenntartásával kapcsolatos sok feladat megoldására végeznek. 
Somogyi Imre (hrsz. 1703) megkért mindenkit, hogy tájékoztassák a szomszédokat, 
ismerősöket az Egyesület megújult alapszabályáról, tevékenységünkről, meggyőzve 
őket, hogy ők is csatlakozzanak, vegyenek részt az Egyesület munkájában, járul-
janak hozzá anyagilag is a fenntartáshoz.  
 
 
3. Az Egyesület pénzügyi helyzete, tagdíjak 
Sápi András (hrsz. 1650) az Egyesület elnöke elmondta, hogy 2014-ben eddig 67 fő 
fizetette be az éves kétezer forint tagdíjat. De eredményes volt a tavaly őszi 
egyesületi döntés az ötezer forintos útalap-csekkek postázásáról. Augusztus vé-
géig 100 fő fizetett be útalapra, így az elkülönített számlán összegyűlt 500 
ezer forint. A csekk-küldést a jövőben ismételni fogjuk. Augusztus 31-én az 
Egyesület alapszámláján 225.975 Ft, lekötött betétben 664.778 Ft, a pénztárban 
pedig 15.030 forint volt. Most a közgyűlés után is lehetőség van a tagdíjak ren-
dezésére.   
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Oberrecht Gabriella (hrsz. 2562) az őszi hétvégeken is legyünk ott néhányan a 
sorompónál és ismertessük a közlekedőkkel az egyesület hasznos tevékenységét, 
tájékoztatva őket a személyes részvétel és az anyagi hozzájárulás lehetőségei-
ről. Még vannak a tavasszal készített szórólapok, lehet osztogatni. A közgyűlés 
után egyeztessük, ki, mikor tudna ezen alkalmakon részt venni.  
 
4. A hegyvidék biztonsága 
Sápi András elnök ismertette, hogy 2014-ben eddig 48-an járultak hozzá az őrzési 
tevékenységhez s többen jelezték, hogy személyesen is részt vesznek a megfigye-
lési tevékenységben. Reméljük, ez a felelősség-vállalás fokozódni fog. Az idén 
már október 27-én indul a megfigyelés, mivel 28-án lesz az őszi lomtalanítás és 
ilyenkor fokozottan ügyelünk a biztonságra. Korábban is több gyanús idegent kel-
lett megakadályozni a hegyre való feljutásra. 
Tervezzük, hogy 2015. március 31-ig folyamatos legyen az őrzés. Ahhoz, hogy ezt 
az időtartamot fenn lehessen tartani, próbáljunk meg minél több embert meggyőzni 
a megfigyelési tevékenység célszerűségéről, hogy ne a tagdíjakból és az egyéb 
célú támogatásokból kelljen kipótolni a fedezetet. Új, remélhetőleg megbízható 
embereket is sikerül majd beszervezni a tevékenységbe. 
Veress László (hrsz. 2069) haladni kellene a technika-fejlődésével, miért nem 
helyezünk ki nagy látószögű kamerát, amely sötétben is rögzít, hosszabb távon ez 
olcsóbb lenne: 48 + 138 ezer forintból megoldható. 
Oberrecht Gabriella (hrsz. 2562) ez is „örökzöld” téma, évek óta felmerül. 5-6 
éve egy ideig kint volt egy minikamera, de eltűnt. Jogi gond is van: személyi-
ségvédelmi okokból közterületen csak a rendőrség helyezhet ki kamerát. Problé-
másnak tartja a felvételek megnézését, kezelését is. 
Giese Péter (hrsz. 1671) a XII. kerületben az amerikai nagykövetségnél levő ka-
merát is megrongálták, itt is hamar tönkretennék. Fontos a személyes jelenlét, a 
rendszámok felírása, több ember azért vett itt ingatlant, mert sorompós megfi-
gyelés van. Ez megelőző hatású. 
 
 
5. Útkarbantartás 
Sápi András (hrsz. 1650) ismertette, hogy az idén is folytatjuk az önkormányzat-
tal közösen az útkarbantartást. A Platzl úton több helyen az önkormányzat szak-
emberei hideg aszfalttal, saját eszközökkel kijavítottak kátyúkat.  
Az elmúlt napokban voltak felmérések, ahol az önkormányzat szakemberi kijelölték 
a legsürgősebben aszfaltozandó részeket. A tervek szerint most a Fácános út né-
hány része és a Kutyahegyi út felső vízmű melletti középső szakaszára kerül sor. 
A költségekből az önkormányzat 700 ezer forintot, az Egyesületünk a 20 + 84 
négyzetméternyi terület aszfaltozására 491.124 forintot tervez. Kérte az Egyesü-
let hozzájárulását. 
Nemesi Miklósné (hrsz. 2021) örül, hogy az évek óta tervezett „útalap” gyűjtés 
beindult. Jó, hogy az idén már 500 ezer forint összegyűlt - az ötezer forintos 
anyagi hozzájárulásokat és a SzJA 1 %-okból befolyó összeget csak útjavításra 
fogjuk költeni. Ez lesz majd a leendő pályázatok önerőrésze. 
Kár, hogy nem lehet mindenkit kötelezni a hozzájárulásra, évtizedekkel ezelőtt 
lehetett, minden telek és építmény tulajdonos befizetette a támogatást, és el is 
készült a magánút, amit aztán át kellet adni önkormányzati kezelésbe.  
Gebe Zoltán (hrsz. 1610) a közlekedésre is figyeljünk, többen túl gyorsan men-
nek, nekik túl jók az útjaink. 
Szabó Mária (hrsz. 1663) miért nem alkalmaznak kötbért a rosszul teljesítő útja-
vító cégekkel szemben? 
Lipiczky Gyula (hrsz. 2013) mint építészmérnök már korábban is felajánlotta, 
hogy részt vesz az útjavítással kapcsolatos feladatok előkészítésében, az elvég-
zett munkák minőségi ellenőrzésében. Az eddigi javítások nem mindig szakszerűek, 
az egy centiméteres aszfaltréteg nem elegendő, a tavaly őszi javítás néhány ré-
szen garanciális javításra vár, mikor fog ez megtörténni? 
Megérti, hogy az elmúlt években a faluban két nagy árvíz is volt, rengeteg fel-
adattal, de a hegyi részre lehetne több figyelmet fordítani. Pl. a hiányos köz-
világítás, a szúnyogirtás csak a falu felett van, a hegyen nem. Télen nem elég-
séges a síkosság-mentesítés. 
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Bakó Erzsébet (hrsz. 2023) már több közgyűlésen is kérte a Meredek út rendbeté-
telét, hogy a telkük autóval is megközelíthető legyen. 20 évvel ezelőtt ők saját 
költségen megcsináltatták, de azóta benőtte a növényzet. 
Pályi Gyula polgármester tájékoztatott arról, hogy sajnos az a cég már megszűnt, 
akinek a garanciális munkákat kellett volna elvégeznie. Ezt sajnos nem lehet 
kiküszöbölni. Most még nagyobb körültekintéssel választották ki a Hajóka Kft-t, 
akik a faluban már el is kezdték a munkát. Szúnyogirtás ezentúl se lesz a Kutya-
hegyen, mivel a Pilisi Parkerdő puffer zónájába tartózik és ott  természetvédel-
mi okokból nem lehetséges vegyszeres beavatkozás. A Meredek úttal eddig nem fog-
lalkoztak, utánanéz a lehetséges megoldásoknak. 
A közbiztonsággal kapcsolatban: a 11-es út bekamerázására az önkormányzat be-
adott pályázatot, de sajnos nem nyertünk. 
Nemesi Miklósné (hrsz. 2021) hozzunk létre 3-4 fős „bizottságot” hozzáértő szak-
emberekből, egyesületi tagokból és másokból, akik értenek az építéshez és ők 
véleményezzék a felújítások helyének kijelölését, az átadás-átvételt.  
Pappné Pongrácz Csilla (hrsz. 1651) egyetért a 3-4 fős szakértő-csoport létreho-
zásával. Javasolja, hogy az útjavításoknál a Csapás dűlőre nagyobb figyelmet 
fordítsunk. 
Oberrecht Gabriella (hrsz. 2562) is egyetért, és javasolja Lipiczky Gyula és 
Nemesi Miklós részvételét a 3-4 fős „bizottságban”. 
Anka Béla (hrsz. 2053) is szívesen részt vesz ebben a feladatban. 
Sápi András (hrsz. 1650) megköszönte a felajánlást és értesíteni fogja őket az 
időpontokról és feladatokról. 
Mátravölgyi Katalin (hrsz. 2019) javasolja, hogy vonjuk be a középiskolás fiata-
lokat az ároktisztításba, útjavításba. Érettségiig 50 óra önkéntes munkát kell 
teljesíteniük, az itt lakók szívesen itt dolgoznának, ha ez megoldható. 
Nemesi Miklósné (hrsz. 2021) az önkéntes munka-végzésének hivatalossá tételével 
már foglalkozunk, több mint 10 taggal már megkötöttük az Önkéntes szerződést. 
Örömmel várjuk fiatalok csatlakozását is. 
Oberrecht Gabriella (hrsz. 2562) idén tavasszal már nyilvántartásba vetettük az 
Egyesületet az Emberi Erőforrások Minisztériumánál, mint Fogadó szervezetet. 
Amint folyamatossá válik a közhasznúsági minősítésünk, igazolhatunk középisko-
lásoknak is önkéntes teljesítményt. 

Határozat 11./ 
Az Egyesület közgyűlése az úttal kapcsolatos kérdések megtárgyalása után egyhan-
gú döntésével megszavazta, hogy az Egyesület bruttó 491.124 forinttal járuljon 
hozzá az idei őszi útjavításokhoz. 
 
Schuszter Gergely polgármester-jelölt megköszönte a meghívást, megígérte, hogy 
megválasztása esetén folytatja az eddigi jó kapcsolatok fenntartását. Sokakat 
ismer a hegyről, aktív részvételt tapasztalt az óvodával kapcsolatos együttműkö-
désben is. A hegyen lakók is igazi bogdányiak, sok közös érdekünk van. Várja 
majd az Egyesülettől a munkatervet, a feladatok rangsorolását. Javasolja, hogy 
az elnökségi tagok vegyenek részt a képviselőtestületi üléseken, mutatkozzanak 
be, győzzék meg a képviselőtestületi tagokat a terveik célszerűségéről, fontos-
ságáról. Például egyik első feladat lehet az utak leszegélyezése. 
Az úttal kapcsolatban: hosszabb távon az lenne megoldás, hogy szakszerű mérnöki 
felmérés után műszaki tervek alapján ne csupán kátyúzás legyen, hanem szakaszo-
san történjen az utak teljes rendbetétele. 
Nemesi Krisztina (hrsz. 2021) már korábban is terveztük, hogy szakember mérje 
fel a terepet, mit lehet tenni és annak milyen anyagi vonzata van. Foglalkozunk 
ezzel a kérdéssel is. 
 
6. Együttműködés az Önkormányzattal. 
Sápi András (hrsz. 1650) az Elnökség rendszeres munkamegbeszélést tartott a falu 
vezetőségével. Az együttműködés jó, ezt a folyamatos útjavításokkal kapcsolatos 
eredmények is tükrözik. Részt veszünk a falu által rendezett eseményeken: vol-
tunk már a pörköltversenyen, borbemutatón, borkóstolókon, nagyon jók a kulturá-
lis estek, a zenei rendezvények. Egy településen vagyunk, mi kezdeményezzük a 
közösségi részvételt. 
Például ma délután a szüreti felvonulásra is mindenkit meghívunk. 
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Ez úton szeretnénk megköszönni Pályi Gyula polgármester úr négyévi munkásságát, 
az Egyesületünkkel folytatott támogató együttműködését. Reméljük a személyes jó 
emberi kapcsolat a jövőben is fennmarad köztünk.   
 
7. Vadkárok 
Sápi András (hrsz. 1650) a vadkárok miatt az Egyesület folyamatosan kapcsolatban 
áll a Pilisi parkerdővel. A bejelentések eredményeként újra telepítették a vad-
disznó-csapdát. Az idén tavasszal kb. harminc vaddisznót fogtak be, melyeket a 
vadászok elvittek. A vaddisznók nemcsak károkat okoznak a kertekben, hanem ve-
szélyt jelentenek a közlekedőkre is. Megszerveztük az íjjal történő gyérítést, 
minden engedéllyel rendelkeznek a vadászok, akik eddig 16 vaddisznót lőttek ki. 
Plakátokon tájékoztatjuk erről a lakosságot, kérünk mindenkit, tartsák a felhí-
vásban foglaltakat. 
 
8. Egyebek 
Oberrecht Gabriella (hrsz. 2562) Az utcabizalmikon keresztül, a hirdetményekkel 
és az internetes honlapunkon folyamatosan lehet tájékozódni az Egyesület munká-
járól. A honlapon hirdetés is megjelentethető.  
Sápi András (hrsz. 1650) még tart a parlagfű szezon, mindenki tegye rendbe a 
telkét. Az érvényes jogszabályoknak megfelelően parlagfű esetén az önkormányzat 
kényszerkaszálást is elrendelhet. Felolvasta Oroszi Antal (hrsz. 2497) levelét, 
melyben kéri az Egyesület közreműködését Szege Zoltán (hrsz. 2490) telkének par-
lagfű-mentesítésében.   
Pályi Gyula polgármester megígérte, hogy intézkednek. 
 
További felszólalás nem volt, így Nemesi Krisztina a Dunabogdányi Hegylakók 
Egyesülete taggyűlését bezárta. 
 
Dunabogdány, 2014. szeptember 20. 10:30 és 12:48 között. 
 
 
 
 
 
dr. Oberrecht Gabriella             dr. Nemesi Krisztina 
  jegyzőkönyvvezető                         levezető elnök 
 
 
 
 
 dr. Gebe Zoltán                             Somogyi Imre 
jegyzőkönyv-hitelesítő                     jegyzőkönyv-hitelesítő 


