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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 huszonharmadik 
taggyűlésén 2015. május 10-én  Dunabogdányban a Művelődési Házban az alábbiak 
szerint: 
 
Jelen vannak: az Egyesület tagjai, dunabogdányi nyaraló- és telektulajdonosok a 
mellékelt jelenléti ív szerint és meghívottként Schuszter Gergely polgármester. 
 

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 2014. évi mérleg, pénzügyi beszámoló  
4. A hegyvidék biztonsága 
5. Útkarbantartás  
6. Együttműködés az Önkormányzattal  
7. A 2015-re tervezett közösségi programok 
8. Vadkárok, a vaddisznók gyérítésére tett intézkedések. Egyebek    
 
Levezető elnök:           Nemesi Krisztina (hrsz. 2021) 
Jegyzőkönyvezető:         Oberrecht Gabriella (hrsz. 2562) 
Jegyzőkönyv-hitelesítő:   Csereklei Lajos (hrsz. 2530) 
                          Somogyi Imre (hrsz. 1703). 
 
 
Napirend előtt szót kért Lipiczky Gyula (hrsz. 2013). Szomorú hangulatú 
felszólalásában elmondta az elmúlt 35 évben megélt tapasztalatait. Ő és családja 
örömmel résztvett a dunabogdányi életben, szükség esetén – pl. árvízek – aktívan 
segítettek is. Az út-javításokkor személyesen is közreműködött a kátyúzás 
felügyeletében. A hegylakói létét viszont „számkivetett”-nek érzi: folyamatos 
problémákkal találkozott a belterületté nyilvánítás kapcsán, a szúnyogírtás, a 
közvilágítás hiánya miatt. Az útkarbantartás problémái, a vaddisznók által 
okozott károk kényelmetlenné teszik a mindennapokat. Ezekről a gondokról cikket 
is írt a Bogdányi Híradóban. Nem tapasztalta az önkormányzat segítőkészségét, 
véleménye szerint a Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete nem rendelkezik megfelelő 
kompetenciával a felsorolt problémák megoldásában. Úgy döntött, hogy kilép az 
Egyesületből. Az elnök úr és többen is reagálni szerettek volna az 
elhangzottakra, de Lipiczky Gyula ezt nem várta meg és távozott.  
 
Megnyitó 
Sápi András (hrsz. 1650) az Egyesület elnöke köszöntötte az Egyesület tag-
gyűlésének résztvevőit, a polgármestert is, aki meghívottként részt vett az 
Egyesület taggyűlésén. Kifejezte sajnálkozását Lipiczky Gyula kilépése miatt, és 
kifejezte reményét, hogy Gyula később ismét csatlakozik az Egyesületünkhöz. 
 
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 Csereklei 
Lajost (hrsz. 2530) és Somogyi Imrét (hrsz. 1703). 
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2. Az Egyesület pénzügyi helyzete, tagdíjak 
Sápi András (hrsz. 1650) az Egyesület elnöke elmondta, hogy 2015-ben még csak 
néhány fő fizetette be az éves kétezer forint tagdíjat. Az ötezer forintos 
útalap-csekket az idén februárban is postáztuk. Április végéig – sajnos a 
tavalyinál kevesebb - 45 fő fizetett be erre az útalapra. Most az elkülönített 
számlán a 2014-es záróegyenleggel együtt 697 ezer forint van. A csekk-küldést a 
jövőben ismételni fogjuk. Április 30-án az Egyesület alapszámláján 334.441 ft, 
lekötött betétben 231.915 ft, a pénztárban pedig 4.500 forint volt.  
A taggyűlés után is lehetőség van a tagdíjak rendezésére.   
Sápi András elnök ismertette, hogy 2014-ben összesen 96 fő fizetett tagdíjat és 
71-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.  
Sápi András (hrsz. 1650) megköszönte az önkéntesek eddigi tevékenységét, és 
megszervezik a hétvégi tájékoztatókat az őrbódénál. 
 
3. A 2014. évi mérleg, pénzügyi beszámoló 
Oberrecht Gabriella (hrsz. 2562) ismertette a közhasznú mérleget, beszámolót  és 
a közhasznú mellékletet. Az adatokat már ismerhettük az adócsekk mellékleteként 
februárban postázott körlevélből is. 
Dunabogdányi Hegylakók Egyesületének 2014. évi közhasznú beszámolója 
Nyitó egyenleg:           988 749.-  
Bevételek:                           1 137 379.- 
Kiadások:                                   920 956.-       
Egyenleg : 2014.12.31-én:     1 205 172.- forint 
Bevételek: Tagdíjat a 2014. évben 96 fő fizetett. Az egyéni támogatásokkal 
együtt ez 263 ezer forint volt. Az önkormányzat 100 ezer forinttal támogatta az 
egyesületet. Köszönjük!  Az elkülönített útalapra 550 ezer forint befizetés 
érkezett. A 2013. évi SZJA 1 százalékokból 215 496.- forint folyt be az 
egyesületünk számlájára. Kamat  8 883.- forint volt. Bevétel összesen: 1 137 
379.- forint. 
Kiadások:  491 124.- forint hozzájárulás az út kátyúzásához, irodaszer, 
nyomtatványok: 26 885.-, festékpatron 20 835.-, benzin, alkatrészek 61 865.-, 
ügyvédi díj 35 000.-, postafiók 27 000.-, telefon és posta költség 55 095.-, 
madáreleség 52 250.- forint. Az őrbódé villanyszámlája 98 135.- forint, a 
bankköltség: 52 767.- forint. Kiadás összesen: 920 956.- forint volt. 
2014. évi gazdálkodás eredménye: 216 423.- forint. Pénzeszközök: 1 205 172.- 
forint. Ebből 66 535.- forint a pénztáregyenleg, 403 54.- forint a bankegyenleg, 
503 181.- forint az útalapra elkülönített összeg, 231 915.- forint lekötött 
betétben volt. 
A NAV felé a szükséges bevallások és adatszolgáltatások megtörténtek. Nincs 
folyószámla tartozásunk. Az egyesület gazdasági tevékenységet nem folytat, nincs 
alkalmazottja, a tagok önkéntesként, ellenszolgáltatás nélkül végzik a 
tevékenységüket. A közhasznú mérlegbeszámoló beadásának határideje május 31.  
A közhasznúság fenntartásához nem elég, hogy sokan önkéntesként dolgozunk évek 
óta, önkéntes szerződést is kell kötni. Erre a jövőben figyelmet fordítunk. 

 
Határozat 2./ 

 
Az Egyesület a 2014. évi közhasznú beszámolót és a közhasznú mérleget továbbá a 
közhasznú mellékletet egyhangúlag elfogadta. 

 
Határozat 3./ 

 
Az Egyesület egyhangúlag úgy határozott, hogy az Egyesületi tagdíj 2015-ben is 
Kettőezer forint marad.  
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4. A hegyvidék biztonsága 
Sápi András elnök úr (hrsz. 1650) beszámolt róla, hogy 2014. november 01. és 
2015. 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. 
Nemesi Miklósné (hrsz. 2021) az Egyesület nevében megköszönte Sápi András 
tavalyi évi tevékenységét is, különösen az őrzés folyamatos megszervezése 
követelt sok időt és energiát. A jó közbiztonság érték, ennek híre van a 
környéken. Őrizzük meg ezt az értéket. 
Bakó Erzsébet (hrsz. 2023) sajnálatos módon náluk a télen ellopták a vízórát. 
Kurucz Gyula (hrsz. 2021) a vízórában réz van, a fémgyűjtők kedvelik. Javasolja, 
hogy mindenki biztonságos lakattal óvja a vízaknát. 
 
  
5. Útkarbantartás 
Sápi András elnök úr (hrsz. 1650) ismertette, hogy 2014-ben is folytattuk az 
önkormányzattal közösen az útkarbantartást. Ősszel jelentős területek kerültek 
újra-aszfaltozásra. A Hajóka Kft. az eddigi vállalkozók közül a legjobb munkát 
végezte. 
Veress László (hrsz. 2069) a felső vízmű mellett az új részen repedések jelentek 
meg. 
Sápi András (hrsz. 1650) a szavatossági igényt bejelentjük. Reméljük, hamarosan 
kijavítják. A 12,5 tonnás súlykorlátozás ellenére sok nagyméretű teherautó 
közlekedik fent a hegyen, jelentősen rongálva a nem ilyen nagy terhelésre 
tervezett utakat. 
Nemesi Miklósné (hrsz. 2021) jó, hogy az évek óta tervezett „útalap” gyűjtés 
beindult és az idén is folytatódik. Évtizedekkel ezelőtt mindenkit köteleztek a 
hozzájárulásra, s el is készült a magánút, amit aztán át kellet adni 
önkormányzati kezelésbe. 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. Ez fontos, hogy legyen önerő, ha lesznek útjavításra szóló 
pályázatok. Mi is figyeljük a lehetőségeket. Most az ötezer forintos anyagi 
hozzájárulásokat és a SzJA 1 %-okból befolyó összegeket csak útjavításra fogjuk 
költeni. 
Kéri azokat, akik még május 20-ig adják be az szja bevallásukat, az 1 %-ot a mi 
Egyesületünknek ajánlják fel. 
 
Somogyi Imre (hrsz. 1703) az ő borítékjában nem volt csekk. 
Oberrecht Gabriella (hrsz. 2562) ez valószínű a nyilvántartási gondok miatt 
fordulhatott elő, felajánlotta, hogy 2016. februárban a DHE önkéntesei segítenek 
a borítékolásban. 
Gebe Zoltán (hrsz. 1610) a közlekedésre is figyeljünk, többen túl gyorsan 
mennek, a  kátyúk ellenére is száguldoznak. 
Nemesi Krisztina (hrsz. 2021) a Csapás dűlőn egyre romlik az út állaga. 
Szükséges lenne, hogy legalább mart aszfalttal ott is javítsák a helyzetet. 
 
 
6. Együttműködés az Önkormányzattal. 
Sápi András elnök úr (hrsz. 1650) az Elnökség rendszeres munkamegbeszéléseket 
tart a falu új vezetőségével. Részt vettünk képviselői ülésen és bemutattuk az 
Egyesületünk tevékenységét. Reméljük, hogy egymás megismerése után ugyanolyan 
jól fogunk majd együttműködni az önkormányzattal, mint az előző években. 
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Egyesületünk mindent megtesz e cél érdekében, mivel kölcsönösen segítjük egymás 
munkáját. 
Nemesi Krisztina (hrsz. 2021) a polgármester úr javaslatára készítettünk egy 
együttműködési megállapodás-tervezetet, amit eljuttatunk az önkormányzatnak. 
Hivatalos választ nem kaptunk, úgy tűnik, az írásos megállapodást részükről 
mégsem igénylik. Természetesen mi ennek ellenére továbbra is nyitottak vagyunk a 
közös munkára. 
 
  
7. A 2015-re tervezett közösségi programok 
Sápi András elnök úr (hrsz. 1650) tervezzük, hogy lehetőség esetén 2015-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 idén is 
megvásárolja, a kint lakók rendszeresen etetik a madarakat. 
Az egyesületi tagok ezentúl is használják 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. 
A taggyűlés után most is van lehetőség a hozzájárulások rendezésére. 
Sápi András elnök úr (hrsz. 1650) általában ugyanazok fizetik be az éves 
tagdíjat, de örvendetes, hogy mindig van néhány új csatlakozó. Folyamatosan 
igyekezzünk meggyőzni az ismerőseinket. Stabilabb működést biztosítana, ha 100 
fő felett lenne az egyesületi taglétszám. 
 
 
8. Vadkárok, a vaddisznók gyérítésére tett intézkedések. Egyebek 
Sápi András (hrsz. 1650) a vadkárok miatt az Egyesület folyamatosan kapcsolatban 
áll a Pilisi parkerdővel. A bejelentések eredményeként telepítettek egy 
vaddisznó-csapdát az Őzike utca végén. Több mint harminc vaddisznót fogtak be, 
melyeket a vadászok elvittek. A vaddisznók nemcsak károkat okoznak a kertekben, 
hanem veszélyt jelentenek a közlekedőkre is. 2015-ben is újraindul az íjjal 
történő gyérítés, már járnak ki a vadászok.  
A sorompónál az egyesületi tagok önkéntes munkája is hozzájárult a 
tereprendezéshez. Sajnos a gyom gyorsan szaporodik – a műemlék kút környéke 
megint elhanyagoltnak tűnik. Évek óta próbálkozunk egy közösségi tér  
kialakításával, de mivel ez önkormányzati terület, csak velük együtt, közösen 
valósítható meg. 
Csereklei Lajos (hrsz. 2530) többször találkozott nemcsak a többmázsás 
vaddisznókkal, hanem az íjászokkal is. Segíti munkájukat, megmutatja az állatok 
közlekedési útvonalait. Tervezi, hogy leteszi a szükséges vizsgát, és ő is 
íjászkodni fog.  
Bakó Erzsébet (hrsz. 2023)a szomszédai évek óta nem járnak ki, a fák ránőttek a 
villanyvezetékre. A vaddisznók komoly károkat okoznak. 
Gebe Zoltán (hrsz. 1610) már több módon próbált védekezni, de ami egyedül bevált 
a vaddisznók ellen: javasolja erős vasháló-kerítés kiépítését. 
Nemesi Krisztina (hrsz. 2021) - közeleg a parlagfű szezon, mindenki tegye rendbe 
a telkét. Az egyesület önkéntesei végigjárják a terepet és információt nyújtanak 
a parlagfűvel fertőzött területekről. Az érvényes jogszabályoknak megfelelően 
parlagfű esetén az önkormányzat kényszerkaszálást is elrendelhet.  
Oberrecht Gabriella (hrsz. 2562) Az utcabizalmikon keresztül, a hirdetményekkel 
és az internetes honlapunkon folyamatosan lehet tájékozódni az Egyesület 
munkájáról. A honlapon hirdetés is megjelentethető.  
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Gebe Zoltán (hrsz. 1610) értékelte Sápi András elnök úr több évi önzetlen 
munkáját, s megköszönte, hogy fáradhatatlanul dolgozik a hegylakók közösségéért. 
Hidas András (hrsz. 2389) támogatja az Egyesület környezetvédelemmel foglalkozó 
erőfeszítéseit. Kéri, hogy minél többen vegyünk részt május 16-án az országos 
„Te szedd” szemétszedési akcióban. 
 
Schuszter Gergely polgármester köszöntötte az egyesület taggyűlését – és reagált 
az elhangzottakra. Elismerte, hogy a Lipiczky Gyula által felhozott problémák 
egyrésze jogos. A hiányzó közvilágítás pótlásáról már tárgyalnak az ELMÜ-vel. Az 
önkormányzat idei költségvetése nem tesz lehetővé nagymértékű útjavításokat, 
aszfaltozásokat. De saját eszközök és munkaerő igénybevételével most alakították 
ki a Svábhegyen a martaszfaltos útfelületet -  ez a Kutyahegyre való felmenetelt 
is javítja, különösen a téli időszakban. Folyamatban van a Sólyom utca 
sármentesítése és vízelvezetési gondjainak megoldása is. Ehhez Antal Ibolya 
(hrsz. 2582) kitartó kezdeményezése – és az ottlakók anyagi hozzájárulása is 
nagymértékben hozzájárult. 
A falu átlagához viszonyítva a Fácános út jó, vannak ennél sokkal rosszabb 
állapotban lévő szakaszok is. 
Az útjavításoknál fontos a vízelvezetés biztosítása. A faluban úttervező mérnök 
dolgozik, akit az önkormányzat finanszíroz. 
Továbbá információt várnak a parlagfűves, elhanyagolt telkekről. 
 
A télen síkosság-mentesítésre felszórt murva letakarítását többen kérték a 
faluban lent látható utca-seprőgéppel. De azt sajnos műszaki paraméterei miatt 
csak síkterepen, jóminőségű aszfaltúton lehet használni. 
A közmunkások beosztásánál figyelembe veszik az igényeinket és ha lehetséges, a 
kért munkálatokat elvégeztetik – ároktisztítás, a télen felszórt murva 
letakarítása, a mély kátyúk feltöltése. 
A fenti vízműnél Anka Béla (hrsz. 2053) saját finanszírozásban végeztette el egy 
útszakasz sármentesítését, egyenlőre 0,84-es kővel, de ennek betiprása után 
0,22-es méretűvel még tovább javítják.  
A 12,5 tonnás súlykorlátozás jó, de sokan figyelmen kívül hagyják. Évek óta 
kétszer kértek engedélyt nagyméretű teherautó közlekedésére – ugyanaz az ember. 
Az önkormányzat információt kér az engedély nélküli, a súlykorlátozást meghaladó 
járművekről.  
Oberrecht Gabriella (hrsz. 2562) a két mobiltoronyhoz rendszeresen járnak fel 
túlsúlyos járművek, vajon engedéllyel-e? Emlékei szerint a tornyok építésének  
engedélyezés előtt mindent megígértek, pl. hogy hozzájárulnak a 
környezetvédelemhez. Kérdés, hogy a helyi adót itt Dunabogdányban fizetik-e. Az 
Egyesület többször próbálkozott a két távközlési céggel együttműködni – több-
kevesebb sikerrel. Esetleg az önkormányzat is próbálkozzon. Pláne, ha fel 
akarják vezetni az optikai kábelt a hegyre, az útfelbontásokkal is járna.   
Schuszter Gergely – felveszik a kapcsolatot a távközlési cégekkel. 
A hegylakók is természetesen a község részei, az ő gondjaikat is fontosnak 
tartja az önkormányzat, de a döntések besorolásánál figyelembe kell venni a 
lakosság szám-arányait is. 
Ez a téli hóeltakarításnál, síkosság-mentesítésnél is szempont, de az 
önkormányzat ezentúl is maximális erőfeszítéseket tesz majd a község összes 
útjainak járhatóvá tételéhez, ahhoz, hogy a hegyről az állandó lakosok télen is 
biztonságban lejussanak, különös tekintettel a kisgyermekesekre. 
Minden szempontból fontos a kommunikáció javítása. 
Helyesli, hogy Csereklei Lajos részt vesz majd az íjászok tevékenységében. A 
megállapodás szerint azé a vad húsa, aki elejti. 
Az adócsekk-borítékok februári postázásához - amelyekben a DHE körlevele is bent 
van -  elfogadják majd az önkéntesek segítségét. 
 
A közbiztonság fokozására kamerák telepítését tervezik a faluban, remélhetőleg 
ez segít visszaszorítani a sajnos előforduló betörést, a diszkó környéki 
rendbontást. 
Sápi András elnök úr (hrsz. 1650) a kamerákról már évekkel korábban is szó volt, 
mi mindig felajánlottuk támogatásunkat. Ha ez most megvalósul, szeretnénk az 
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őrbódéhoz is egy kamerát, ami megvásárlásához anyagilag is hozzájárulna az 
egyesület. 
Ezen kívül felajánljuk a rendbetett őrbódé közös használatát a polgárőrség-szerű 
feladatot ellátók ott tartózkodási, megbeszélési helyszínéül. 
Gebe Zoltán (hrsz. 1610) szívesen közreműködünk a kamerarendszer előkészítésével 
kapcsolatos feladatokban, akár ügyintézéssel is. Az egyik hegylakó biztonsági 
szakmérnök, bizonyára őt is be lehet vonni. 
Nemesi Miklósné (hrsz. 2021) a nehézségek ellenére is – tovább kell 
tevékenykednünk az önkormányzattal történő együttműködés javításán.  
Schuszter Gergely – az együttműködést fontosnak tartja, de csak kidolgozott 
tervek, stratégia alapján – amely kialakításába bevonják a civilszervezeteket 
is. 
 
 
További felszólalás nem volt, így Nemesi Krisztina a Dunabogdányi Hegylakók 
Egyesülete taggyűlését bezárta. 
 
 
Dunabogdány, 2015. május 10. 10:00 és 12:50 között. 
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