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KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
amely felvételre került a Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete huszonkilencedik közgyűlésén
2017. szeptember 10-én Dunabogdányban a Művelődési Házban.
Jelen vannak: az egyesület tagjai és érdeklődő dunabogdányi nyaraló- és telektulajdonosok, a
mellékelt jelenléti ív szerint.
Meghirdetett napirendi pontok:
1. Megnyitó, a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megválasztása,
a napirend megszavazása
2. A tisztújítás előkészítése
3. Az Egyesület pénzügyi helyzete, tagdíjak
4. A kamerával történő megfigyelés tapasztalatai, a kamerarendszer fejlesztése
5. Az útkarbantartás területén végzett munkák, a további tervek
6. Pályázatok
7. A 2017. évben eddig végzett munkák, közösségi programok, a még tervben lévő feladatok,
társadalmi munkák
8. Együttműködés az önkormányzattal
9. A hegylakókat érintő egyes rendeletek (utcanév és házszám)
10. Egyebek
Levezető elnök:
Somogyi Imre (hrsz. 1703)
Jegyzőkönyvezető:
Oberrecht Gabriella (hrsz. 2562)
Jegyzőkönyv-hitelesítő: Gebe Zoltán (hrsz. 1610)
Szekeres Béla (hrsz.1612).
Megnyitó
Anka Béla (hrsz. 2053) az egyesület elnöke 10:30-kor megnyitotta a közgyűlést megállapítva,
hogy a közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.
1. A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megválasztása, a napirend
megszavazása
Somogyi Imre (hrsz. 1703) köszöntötte az egyesület közgyűlésének résztvevőit és ismertette a
napirendi pontokat, javaslatot tett a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők
személyére. Szavazásra tette fel a kérdéseket: a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a
hitelesítők megválasztása, a napirendi pontok elfogadása.
Határozat 1./
A közgyűlés egyhangú döntésével elfogadta a napirendi pontokat, Somogyi Imrét (hrsz. 1703)
megválasztották levezető elnöknek, Oberrecht Gabriellát (hrsz. 2562) jegyzőkönyv-vezetőnek,
jegyzőkönyv-hitelesítőknek pedig Gebe Zoltánt (hrsz. 1610) és Szekeres Bélát (hrsz. 1612).
2. A tisztújítás előkészítése
Nemesi Miklósné (hrsz. 2021) az egyesület alelnöke – korábban emailben közölt döntésével
összhangban – lemondott az alelnökségről és a vezetőségi tagságáról. Ezt családi gondjaikkal, férje
súlyos betegségével és az ápolási feladataival indokolta. A lemondást fájó szívvel teszi. 1986. óta
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aktívan résztvettek családtagjaival együtt a hegylakók tevékenységében. A jogi keretek kialakítását,
az Egyesület megalapítását lányával Nemesi Krisztinával ők kezdeményezték és végezték el. Az
alapító okirat elfogadtatásával, a közhasznúság megszerzésével majd újbóli regisztrálásával járó
adminisztrációt is elvégezték. Tíz évig önkéntesként végezte az Egyesület könyvelési feladatait is.
Családtagjaival rendszeresen részt vettek az útmenti részek karbantartásában. Lipiczky Gyulával
többszörösen felmérték a javítandó szakaszokat, 2015. őszén árajánlatok összegyűjtésével a
vonatkozó költségvetést elkészítették és az önkormányzattal egyeztették. Sajnos a kivitelezésben az
említett okok miatt már nem tudtak részt venni. Miklós ápolása azóta is napi 24 órás felügyeletet
igényel, az alelnöki és elnökségi tevékenységet sajnos már nem tudná ellátni az évek óta
megszokott színvonalon. Természetesen marad egyesületi tag és reméli, hogy a jövőben talán ismét
több időt tud fordítani az egyesületi feladatokra.
Nemesi Krisztina elfoglaltságairól írásban tájékoztatta az elnökségi tagokat, és arról is, hogy
kórházi ügyelete miatt nem tudott a mai közgyűlésen részt venni.
Anka Béla (hrsz. 2053) az egyesület elnöke a lemondást sajnálattal elfogadta. A tavaszi
közgyűlésig javaslatokat dolgoznak ki a tisztújításra.
Oberrecht Gabriella (hrsz. 2562) a tagság és az elnökség nevében megköszönte Erzsike több
évtizedes munkáját, a sikeres közösségépítést, a nem látványos, de sok feladattal járó
adminisztratív ügyintézést. Például azt is, hogy az 1 %-ok fogadásának biztosításáért hányszor járt
személyesen az apeh-ba, a közhasznúság bejegyzéseiért történő többfordulós hadakozásainkat. Azt,
hogy az Egyesület most itt tart az előző elnökségi tagok folyamatos munkája tette lehetővé.
Somogyi Imre (hrsz. 1703) is megköszönte Nemesi Miklósné eddigi munkáját.
3. Az Egyesület pénzügyi helyzete, tagdíjak
Oberrecht Gabriella (hrsz. 2562) elmondta, hogy 2017-ben eddig 105 fő fizetette be az éves
kétezer forint tagdíjat, 85 fő a nyolcezer fejlesztési hozzájárulást, és 322.500 forint érkezett az
elkülönített útalap-számlára. Az önkormányzati pályázaton százezer forintot kaptunk, nyertünk
környezetvédelmi feladatok ellátására.
Hasznos a sorompónál történő tájékoztatás, folytatjuk a személyes meggyőzést. Célszerű és
kevesebb bankköltséggel jár, ha az ötezer forintot átutalják a Dunakanyar Takarékszövetkezetnél
vezetett elkülönített útalap-számlára: 6470 0014 - 1681 2965.
A kétezer forint tagdíját és a nyolcezer forint fejlesztési, biztonsági hozzájárulást pedig a DHE
6470 0014 -1001 5029 számlaszámára várjuk. Most a közgyűlés után is lehetőség van a tagdíjak,
hozzájárulások rendezésére.
A DHE-nek felajánlott szja 1 százalékok összege az idén 307.276 forint. Köszönjük Mindenkinek,
aki minket jelölt meg kedvezményezettként!
Az egyesület pénzügyi helyzete stabil, augusztus 31-én a pénztárban 1 ezer, a bankszámlán 1.019
ezer forint volt, ezen felül lekötve 234 ezer, az elkülönített útalap-számlán pedig 220 ezer forint.
Május elején a DHE kifizette a bruttó 508 ezer forintos tavaszi útjavítás-sármentesítés számlát,
aminek forrása a 2015. és 2016. évi szja 1 % volt. Júniusban pedig a kátyúzásra fordítottunk
egymillió forintot. A biztonsági, fejlesztési felajánlások összegéből fedeztük a kamerarendszer
karbantartására fordított 44 ezer és a tárhely-bővítés 82 ezer forint költségét. Továbbá ebből
fizettük a távfelügyelet havi 6.500 forintos költségét és az áramfogyasztást – az első félév végéig
60 ezer forintot.
Elköltöttünk még a Bogdányi Piac alkalmából főzött pörkölt-alapanyagra 26 ezer, a fűkasza
karbantartására és üzemanyagra pedig 7 ezer forintot.
A 2017. évi költségvetésnél ügyelnünk kell arra, hogy az évi költségek ne haladják meg az évi
összbevételt – az idén ez úgy biztosítható, hogy az előző évek tartalékából is felhasználunk néhány
százezer forintot. Figyelemben tartjuk azt az elnökségi döntést, hogy az Egyesület pénztartaléka
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nem csökkenhet félmillió forint alá. Ennyi szükséges a biztonságos működéshez és az esetleges
pályázatok által igényelt önerő egy részére is kellhet.
Határozat 2./
A közgyűlés a pénzügyi beszámolót egyhangúlag elfogadta.
4. A kamerával történő megfigyelés tapasztalatai, a kamerarendszer fejlesztése
Szekeres Béla (hrsz. 1612) Dunabogdány egyre szépül, a hely érdemes arra, hogy jobbá,
biztonságosabbá tegyük. Ezt szolgálja a tavaly kiépített kamerarendszer is. Hónapok óta 0 – 24
órában rendeltetésszerűen üzemel, működése megfelel az összes vonatkozó jogszabálynak. Az
infrakamerák éjjel is megfelelő minőségű képeket szolgáltatnak. A berendezés tárolókapacitását
júniusban 6 terrabyte-ra bővítettük, ez elegendő a jogszabály-adta maximum harminc napi adatmennyiség tárolására.
Új karbantartási szerződést kötöttünk, amely szerint: évi 35 ezer forintért évente kétszer átnézik a
teljes berendezést. A kamerarendszerrel az előző prevenciós megoldáshoz képest jelentős
költségcsökkentést értünk el, a felszabaduló összeget egyéb fejlesztésekre fordíthatjuk.
Az önkormányzati célokkal összhangban – és reméljük közös finanszírozással - újabb megfigyelő
pontok telepítését is tervezzük, hogy a hegy további szakaszai is felügyelhetők legyenek. Az
átjátszó-rendszer nemcsak Dunabogdány, hanem Kisoroszi hálózatát is kiszolgálja majd.
A kamerarendszer felvételei alapján azonosítottuk a Pilisi Parkerdő túlsúlyos teherautóit – amelyek
sajnos jelentősen károsították az utakat. Az önkormányzat szervezésében zajlott
kompromisszumkereső tárgyalások eredménye, hogy kompenzálásként a Pilisi Parkerdő saját
eszközeivel és munkatársaival megtisztította az árkokat, legallyazták a belógó ágakat biztonságosabbá téve a közlekedést.
Továbbá a Pilisi Parkerdővel közreműködve tervezzük a vízelvezetés megoldását is, ami a DHE
számára nem jelent majd kiadást.
5. Az útkarbantartás területén végzett munkák, a további tervek
Kékes Béla (Fácános u. 96.) ismertette a korábbi napirendi pontnál már említett gallyazáson túl
elvégzett útbiztonsági, útkarbantartási tevékenységünket:
- tavasszal az önkormányzattal közösen megtörtént a Kutyahegyi sármentesítés a „hosszú
egyenesen” és a felső Vízbázis felett. A DHE bruttó 508 ezer forinttal járult hozzá. A helyrehozott
szakasz minőségét a jövőben is megőrizzük. Az előző közgyűlés határozata szerint évente
ötvenezer forint költséggel karbantartjuk a sármentesített szakaszokat.
A DHE szervezésében és finanszírozásában a legsúlyosabb leszakadásokat, kátyúkat
megcsináltattuk - a tavaly összegyűlt útalap-befizetésekből származó egymillió forint
felhasználásával. Száz négyzetméter útfelületet újítottunk fel - ennél jóval nagyobb terület is
igényelne javítást. Az önkormányzat költségvetési terve szerint 2018-ban már több jut útjavításra,
reményeink szerint ez a hegyre is kiterjed majd.
A Szarvas és az Őzike út sármentesítésére polgármesteri ígéret van, az építkezések lezajlása után a
tavaszi közgyűlésen visszatérünk a konkrétumokra.
Bejártuk a Csapást, a két éve végzett útjavítás eredményét akkor lehet fenntartani, ha jövő tavasszal
ott is sármentesítést végzünk. Erre 100 ezer ft + áfa árajánlatunk van. Erre szükség van, ha a tagság
egyetért, szavazzuk meg.
A levezető elnök szavazásra teszi fel a kérdést.
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Határozat 3./
Az egyesület – egy ellenszavazattal - úgy határozott, hogy 2018. tavaszán maximum bruttó 127
ezer forint fordítható a Csapás sármentesítésére. A tagok megbízták Kékes Bélát a munka
megszervezésével.
Cságola Ferenc (hrsz. 1612) az őrbódé feletti meredek részen sokan vadul vezetnek, nem
biztonságos két jármű elhaladása. Szükség lenne több kitérőre.
Kékes Béla (Fácános u. 96.) az elnökség erről már többször tárgyalt. Kitérők a vízelvezető árok
szakaszonkénti lefedésével lennének kialakíthatóak. Ez nagy szervezési munkát igényel. A tavaszi
közgyűlésre tervet állítunk össze. Azt is biztosítani kell majd, hogy a kitérőket ne használják
parkolásra.
Horváth István (hrsz. 1668) az Őzike utca elején mély vízmosás van, balesetveszélyes.
Kékes Béla (Fácános u. 96.) a vízmosások eltűntetésére két megoldás lehet: társadalmi munkával
mi magunk betömjük kövekkel, földdel vagy megvárjuk a sármentesítést, amikor szakszerűen
földmunkagépekkel teszik rendbe, ez időállóbb lesz.
A tagság a második változatot támogatta.
Gedei József (hrsz. 2034) Jászberényből költöznek Dunabogdányba a hegytetőre négy gyermekkel.
Jelenleg szemétszedéssel, területrendezéssel foglalkoznak. A közeli 2040 hrsz. terület útként
szerepel a térképen, de 30-40 éves fák vannak rajta. Jó lenne, ha a DHE közreműködne abban, hogy
a 2040 hrsz. tényleg útként legyen hasznosítva. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint
önkormányzatok pályázhatnak zártkerti területek megfelelő útkapcsolatainak kialakítására
felhasználható forrásokra.
Kékes Béla (Fácános u. 96.) tudunk erről a pályázatról, már tárgyalunk az önkormányzattal az
esetleges közös projekt kidolgozásáról. Évek óta fennálló probléma, hogy a valóság eltér a
telekkönyvi állapottól. Folyik több földhivatali eljárás a helyzet rendezésére - ez időt igénylő
feladat.
Gedei József (hrsz. 2034) a DHE képviseletével megoldások születhetnének, éljünk a
lehetőségeinkkel. Felajánlotta közreműködő segítségét a pályázat előkészítésében is.
Bakó Erzsébet (hrsz. 2032) 1971. óta első tulajdonosok, 45 éve nincs megoldva a közúti
közlekedésük - gyalogolnak. 30 éve saját pénzükből murvás utat alakítottak ki, ami azóta ismét
járhatatlan. Évente felveti ezt a problémát és reménykednek, hogy egyszer a Meredek út is
járhatóvá válik.
Kékes Béla (Fácános u. 96.) több ciklusban több önkormányzat is foglalkozott már ezzel. A DHE
kapacitása, költségvetése a jövőben sem lesz elegendő erre.
6. Pályázatok
Kékes Béla (Fácános u. 96.) az idén három pályázatot adtunk be:
1. TESCO – „Ön választ, mi segítünk” – főként a bódé környékének rendezésére,
környezetvédelemre irányult az anyagunk, ami bejutott az utolsó fázisba. A TESCO
üzletekben a vásárláskor kapott zsetonokkal lehetett ránk is szavazni. Egy tahitótfalusi
egyesület jóval több támogatást kapott, így mi nem nyertünk.
2. A Földművelési Minisztérium által kiírt pályázaton komposztáló-telepítés,
környezetvédelem témakörben vettünk részt. Sajnos – valótlan – formai hiányosságokra
hivatkozva elutasították.
3. A Dunabogdányi Önkormányzat pályázatán 100 000 forintot nyertünk környezetvédelmi
feladatok ellátására.
Folyamatosan figyeljük a civil szervezetek pályázati lehetőségeit. Ha megjelenik olyan, ami a DHE
fő céljának - az épített környezet védelme – témakörnek megfelel, ezen túl is részt veszünk.
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Somogyi Imre (hrsz. 1703) önrészre is szükség lehet, folyamatosan küzdünk az anyagi források
szűkösségévvel. A DHE mindenkiért végzi az önkéntes tevékenységét. A hegyen 350 épület van,
de csak 100 – 110 az egyesületi tagjaink száma. Beszéljük rá a szomszédainkat, hogy ők is
vegyenek részt a munkában, anyagilag is járuljanak hozzá a kiadásokhoz. Az évi kétezer forint
tagdíj, a nyolcezer forint fejlesztési – biztonsági, és az ötezer forint útalap - hozzájárulás mindenki
számára elviselhető.
7. A 2017. évben eddig végzett munkák, közösségi programok, a még tervben lévő feladatok,
társadalmi munkák
Kékes Béla (Fácános u. 96.) az idén tavasszal szemétszedést szerveztünk a hegyen társadalmi
munkában - Anka Béla gulyással vendégelte meg a résztvevőket. Az ő finom főztjükből sokan ettek
a Bogdányi Piac április 8-i szombati rendezvényén és a júniusi hagyományos pörköltfőző
versenyen is. Továbbra is részt veszünk a többi bogdányi civil szervezet rendezvényein.
Ősszel, október 14-e szombat délelőtt tíz órától szemétszedés lesz a Csapásdülőn is. A tavaszi
sikeres akció után ennek szervezését is Gebe Zoltán vállalta.
Tervezzük a bódé környékének rendbetételét, erre árajánlatot kértünk.
Lipiczky Gyula (hrsz. 2013) a tervezésbe vonjuk be Pej Kálmánt is, ő útépítő mérnök. A
vízelvezetés tervezései, megvalósítása műszaki ismereteket igényel. A munkálatokat felügyelje az
önkormányzat műszaki ellenőre.
Kékes Béla (Fácános u. 96.) Pej Kálmánnal folyamatosan kapcsolatban vagyunk. Ő készített egy
tervet a bódé környékének rendbetételére. Itt a tervrajz, nézzék meg. Ez a jövőt ábrázolja.
Most első lépésként a Csapás – Fácános háromszög rendbetételével és a parkoló helyekkel
foglalkozunk. Árajánlatot kértünk földmunkára: a bódé felett vízszintes rész kialakítására, murvás
lefedéssel a parkolási lehetőség biztosításához. A földfelesleget a bódé elé deponálják, ahol majd
tavasszal díszkertet alakítunk ki. Ez 250 ezer forint + áfa összegbe kerül - ha a tagság egyetért,
szavazzuk meg. A levezetőelnök szavazásra teszi fel a kérdést.
Határozat 4./
Az egyesület – egy ellenszavazattal - úgy határozott, hogy 2017. őszén maximum bruttó 317.500
forint fordítható a bódé környéki földmunkákra, a parkolók kialakítására. A tagok megbízták
Kékes Bélát a munka megszervezésével.
A hivatalos átvételt az önkormányzat műszaki felelőse fogja elvégezni.
Tervezzük a bódé külső megjelenésének átalakítását. Erre volt egy olyan változat, hogy a bódét
eladjuk és a helyére egy kisméretű faházat vásárolunk. De a kamerarendszer áttelepítése bonyolult,
főleg gond, hogy egy új áramvételi hely kialakítása az ELMÜ-nél hónapokba kerül, addig nem
lenne megfigyelés.
Ezért az elnökség inkább a bódé tájba illő faburkolattal történő befedését javasolja. Somogyi Imre
körültekintő munkával és egyeztetető megbeszélések után tervet és költségvetést készített. A
burkolóanyag megvásárlása, szakszerű felhelyezése, a fa lekezelése, egy csapadékelvezető-tető
kialakítása 350 ezer Ft. + áfa összegbe kerülne. Ha a tagság egyetért, szavazzuk meg. A
levezetőelnök szavazásra teszi fel a kérdést.
Határozat 5./
Az egyesület egyhangú döntésével úgy határozott, hogy maximum bruttó 444.500 forint
fordítható a bódé külső faburkolatának és a csapadékelvezető-tető kialakítására. A tagok
megbízták Kékes Bélát a munka megszervezésével.

6
Lipiczky Gyula (hrsz. 2013) a sorompóra is ráférne egy festés.
Kékes Béla (Fácános u. 96.) ezt is tervezzük. Az őszi lomtalanításkor a bódéból kirakjuk a
felesleges tárgyakat. Gebe Zoltán pedig vállalta, hogy saját költségén megszervezi a bódé
belsejének kifestését. Köszönjük.
8. Együttműködés az önkormányzattal
Anka Béla (hrsz. 2053) jó az együttműködés, folyamatos az egyeztetés. Segítjük egymás munkáját.
Sajnos a polgármester a mai közgyűlésen nem tud részt venni. Az ő ígérete szerint az
önkormányzat elvégzi a bódé környékének gyepesítését. A tavaszi szemétszedési akciókor a
zöldhulladékot az önkormányzat szállíttatta el – reméljük, ez most idén ősszel is így lesz.
A hegyen is megszervezték a szelektív hulladékgyűjtést, naptári terv szerint történnek a szállítások.
A Dunabogdányi Híradó mellékletében látható, hogy mely időpontokban történik a szállítás.
A zöldhulladék zsákok mellé most fémhulladék számára is kiosztottak speciális zsákokat.
Hidas András (hrsz. 2389) önkormányzati képviselő is, megígérte, hogy továbbítja a hétfői
képviselőtestületi ülésre a DHE kéréseit. A zöldhulladékos zsákokon kívül a kötegelt ágakat is
elviszik. Van bejárási útvonaluk, amikor a gyűjtőpontokról szállítanak, de lehet velük egyeztetni. A
hegyen is lesznek gyűjtőpontok, ezek kijelölésének egyeztetése folyamatban van.
Anka Béla (hrsz. 2053) az Adóügyi osztály segítséget kért, mert sok levelük nem ér célba. A DHE
közreműködik az adategyeztetésben is.
A DHE-n belüli koordináció, információáramlás is fontos. A facebook-on működik a DHE oldala,
jelöljék be és hasznos információkhoz jutnak. A honlapon keresztül is lehet emailt küldeni a
vezetőségnek. Somogyi Imre rendszeresen Hírlevelet küld az email címmel rendelkező tagoknak.
Köszönjük.
Hidas András (hrsz. 2389) a Dunabogdányi Híradó nem mindig jut el mindenkihez, elvileg a
postás kézbesíti.
Nagy Gábor Ádám (hrsz. 1616) nekik mindig kiviszi a postás.
Anka Béla (hrsz. 2053) Póta Zsuzsa dolgozik postásként a hegyen, akkor tudja a küldeményeket
kézbesíteni, ha van levélszekrény.
Somogyi Imre (hrsz. 1703) tavasszal sokan nem kapták meg a DHE körlevelet és az útalapcsekket. 2018. februárban felajánljuk segítségünket a címek egyeztetésére.
9. A hegylakókat érintő egyes rendeletek (utcanév és házszám)
Somogyi Imre (hrsz. 1703) az önkormányzat folyamatosan küldi ajánlott levélben az ingatlanok új
utcanév szerinti címét. A tulajdonosnak látható helyen ki kell tenni ezt a címet.
Amikor a Fővárosi Vízművek átvette a szolgáltatást, csak a bogdányi címeket kapták meg, ezért
tavasszal 240 ajánlott levelet kellett a postának kézbesítés nélkül visszaküldeni.
Mindenki gondoskodjon kézbesítési helyről, postaládáról - a DHE értesítőit se tudjuk e nélkül
kézbesíteni.
Folyamatosan aktualizáljuk a névsort, frissítjük az adatokat. Most van egy Törzslista, mely
tartalmazza a hegylakók nevét, lakcímét, helyrajzi számát – és ha megadta az új utcanév szerinti
címét -, az email címét, telefonszámát és autója rendszámát. Ha bárkinek bármi adata változik,
kérjük, írja meg a somogyi.imre2@chello.hu email címre. Minden hírről kör-emailt küldünk – az
adatvédelem figyelembevételével. A címzett általában valamelyik elnökségi tag, a többiek címe
nem látható.
A tulajdonosoknak is érdekük, hogy elérhessük őket, például a téli vízcsőtöréseknél.
A Dunabogdányi Híradó internetes elérésének linkjét is szétküldjük minden hónapban.
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Lipiczky Gyula (hrsz. 2013) kéri, hogy az ő adatai is aktualizálásra kerüljenek. 2011-ben az
házfelújításnál geodéta kimérése alapján vezették rá a térképre az épületet. Gond, hogy a házak
egyharmada nem szerepel a hivatalos térképen – korábban nem volt kötelező felvezettetni.
10. Egyebek
Lipiczky Gyula (hrsz. 2013) a közkutak nem működnek. Jó lenne használhatóvá tenni őket,
nemcsak a turisták miatt, hanem tűzvédelmi okokból is. Már volt a hegyen transzformátor-tűz,
nehéz volt az oltása tűzcsap nélkül.
Kékes Béla (Fácános u. 96.) a szolgáltatóváltás előtt 12 közkút volt Dunabogdányban, ez kutanként
56 ezer forint/év költséget jelentett az önkormányzatnak. Tizet megszüntettek, kettő maradt a
faluban. Ami minket érint, még a Svábhegy utcánál is van működő kút. A DHE kérheti a hegyi
kutak visszaállítását, de nem valószínű, hogy sikerül. A tűzcsap fontos, erről tárgyalunk majd az
önkormányzattal.
Bakó Erzsébet (hrsz. 2032) folyamatosan nagy a vadkár a kertjükben – a DHE segíthetne a
megoldásban.
Somogyi Imre (hrsz. 1703) a vadkárokkal hivatalból az önkormányzat jegyzője foglalkozik.
Folyamatosan járnak a hegyen a vadászok, gyérítik a vaddisznókat. A facebook-on láthatók az
időpontok és a DHE emailben is megküldi a figyelmeztetést annak a kb. ötven tagnak, akik
megadták az email címüket.
További felszólalás nem volt, így Somogyi Imre a Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete
közgyűlését bezárta.
Dunabogdány, 2017. szeptember 10.

Oberrecht Gabriella
jegyzőkönyvvezető

Gebe Zoltán
jegyzőkönyv-hitelesítő

10:30 és 12:22 között.

Somogyi Imre
levezető elnök

Szekeres Béla
jegyzőkönyv-hitelesítő

