Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete
2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos utca 53,
nyilvántartási szám: 13-02-0004171

Közgyűlési jegyzőkönyv
amely készült a Dunabogdányi Művelődési Házban (2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos utca
93.) a Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete (székhelye: 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos
utca 53., nyilvántartási száma: 13-02-0004171) 2019. május 19-én 10 órára kitűzött és 10 óra
22 perckor megkezdett közgyűléséről.
Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékletként csatolt jelenléti ív szerint, valamint az
egyesület elnöke (Anka Béla) és elnökségi tagjai (Sápi András, dr. Oberrecht Gabriella,
Somogyi Imre, Kékes Béla, dr. Szekeres Béla, Vinczeffy Zsolt, Goszpodinov Iván, dr. Gebe
Zoltán).
Az egyesület elnöke a közgyűlést megnyitja és megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes,
javasolja, hogy levezető elnöknek Somogyi Imre elnökségi tagot, jegyzőkönyvvezetőnek dr.
Gebe Zoltán elnökségi tagot, míg jegyzőkönyv hitelesítőknek dr. Szekeres Bélát és dr.
Oberrecht Gabriellát válassza meg a közgyűlés.
Ezt követően az elnök előadja, hogy a közgyűlés összehívásának az indoka az alábbi napirendi
pontokban történő döntéshozatal:
1. A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének és
hitelesítőinek megválasztása
2. Együttműködés az Önkormányzattal
3. Az Egyesület pénzügyi helyzete, 2018. évi mérlegbeszámoló
4. Útkarbantartással kapcsolatos feladatok
5. Ágaprító beszerzése, az üzemeltetéssel kapcsolatos további teendők
6. Az őszi közgyűlés óta elvégzett munkák, folyamatban lévő teendők
7. Alapító okirat módosítása
8. Egyebek

jegyzőkönyv

Ezt követően a tagok nyílt szavazással tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag
meghozták az alábbi határozatot hozták:
H a t á r o z a t - I.
A közgyűlés Somogyi Imrét választja meg levezető elnöknek, dr. Gebe Zoltánt
jegyzőkönyvvezetőnek, dr. Szekeres Bélát és dr. Oberrecht Gabriellát jegyzőkönyv
hitelesítőknek.
A közgyűlés a napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Az Egyesület együttműködése az Önkormányzattal
Az Egyesület pénzügyi helyzete
2019. évi feladatok
Az egyesület beruházásai (az egyesület tervezett beruházásai, ágaprító berendezés)
Útkarbantartás
Egyebek
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1. napirendi pont: Az Egyesület együttműködése az Önkormányzattal
Előadó: Anka Béla
Anka Béla előadja, hogy a Polgármesterrel és az Önkormányzat egyéb tisztségviselőivel is
alapvetően jónak mondható az Egyesület kapcsolata, azonban egyes kérdésekben nézeteltérés
alakult ki az Egyesület és az Önkormányzat vezetői között.
Giese Péter kérdésére Anka Béla megválaszolja, hogy a közgyűlésen a Polgármester azért nem
jelent meg, mert az Egyesület elnöksége nem hívta meg.
A napirendi ponthoz kapcsolódóan észrevétel, kérdés nem hangzott el.
2. napirendi pont: Az Egyesület pénzügyi helyzete
Előadó: dr. Oberrecht Gabriella
Az egyesület pénzügyi helyzete stabil, a bevételek, ha nem is nagymértékben, de a 2017-es
évhez képest 2018-ban növekedtek.
2018-ban a nyitóegyenleg 1.614.000 forint volt, az Egyesületnek 2.133.000 forint bevétele
keletkezett, a 2017. évi bevételből 634.000 forintot költöttünk el, míg a 2018-asból 1.353.000et.
2018-ban 127 fő fizetett tagdíjat, az útalapba 324.500 forint folyt be, fejlesztési
hozzájárulásként 779.000 forint, míg az Önkormányzattól 100.000 forint támogatást kaptunk.
A személyi jövedelemadó 1%-a felajánlásából 248.000 forint folyt be.
2018-ban kátyúzásra az Egyesület 1.000.000 forintot költött.
A 2018. évi kiadások lényegesebb összegei:
•
•
•
•
•
•

Zöldhulladék elszállítása: 49.500 forint,
Bódé felújítás: 10.670 forint (2017-es tevékenység),
Postaköltség: 1635 forint,
Kamerarendszer karbantartása: 124.000 forint,
Őrbódé villanyszámlája: 72.000 forint,
Bankköltség: 51.000 forint.

Ezt követően a tagok nyílt szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúan az
alábbi határozatot hozták:
H a t á r o z a t - II.
A közgyűlés az Egyesület pénzügyi beszámolóját elfogadta.
Ezt követően dr. Oberrecht Gabriella tájékoztatást adott arról, hogy 2019. május 19. napjáig 69en fizettek tagdíjat és 61 személy fejlesztési hozzájárulást. Ennek megfelelően jelenleg az
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egyesületnek 1.827.000 forintja van a folyószámlán, az elkülönített útalap számlán 899.000
forint, míg a pénztárban 13.000 forint.
A levezető elnök szavazásra bocsátja azt a kérdést, hogy az éves egyesületi tagdíj maradjon-e
2000 forint.
Ezt követőn a tagok nyílt szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúan az alábbi
határozatot hozták:
H a t á r o z a t - III.
A közgyűlés az Egyesület éves tagdíjának összegét továbbra is 2000 forintban határozza meg.
3. napirendi pont: A 2019. évi feladatok
Előadó: Kékes Béla
Kátyúzás, útkarbantartás
Az önkormányzati kátyúzás 2018-ban elmaradt, ezért kellett az Egyesületnek önerőből a
kátyúzási feladatok jelentős részét (1.000.000 forint értékben 100 m2 területen) elvégeztetnie.
Amennyiben 2019-ben az Önkormányzat nem szán a kátyúzásra annyit, mint amennyi
szükséges, az Egyesület idén is ki fogja pótolni a hiányzó összeget.
A kátyúzási munkálatokon kívül az idei tervek között szerepel az „S kanyar” utáni szakasz,
valamint a Csapás dűlő teljes sármentesítése, amelyhez az Önkormányzat csak akkor kezd neki
az Egyesület támogatásával, ha a Csapás dűlőn lakók az útfelület fölé belógó ágakat levágják,
ami egyébként a hóeltakarítást végző munkagépet is zavarja. Kapy Krisztián vállalja, hogy a
Csapás dűlőről 10 lakót értesít a szükséges munka elvégzéséről.
Parkoló létesítése
A bódé mögötti terület rendezésével kapcsolatban Kékes Béla előadta, hogy a korábbi zöld
felület-közösségi tér tervet az Egyesület elnöksége annak műszaki és pénzügyi
kivitelezhetetlensége okán elvetette, e helyett a megtisztított, de még a bódé előtti és a Csapás
dűlő, Fácános út kereszteződésében lévő területen bruttó 100.000 forint összegben egy 5 autó
megállását lehetővé tevő, zúzott kővel borított parkolót fog kialakítani.
Ezt követőn a tagok nyílt szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúan az alábbi
határozatot hozták:
H a t á r o z a t - IV.
A közgyűlés a parkoló létesítésére vonatkozó előterjesztést, annak pénzügyi vonatkozásával
együtt elfogadja.
Súlykorlátozás/behajtás
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Az Egyesület elnöksége intézkedéseket tett az Önkormányzat felé, hogy a Fácános út elején
lévő súlykorlátozó tábla ne csak a 12,5 tonna teherbírásnál nagyobb gépkocsik felhajtását tiltsa
meg, illetve tegye kötelezővé a díj megfizetését az Önkormányzat felé, hanem ennél kisebb
tömegű tehergépkocsik felhajtása esetén is díjfizetésre legyen köteles a járművezető.
A levezető elnök szavazásra bocsátja azt a kérdést, hogy a közgyűlés támogatja-e, hogy az
Egyesület elnöksége a súlykorlátozás fenti kérdésében jogszabály változtatást kezdeményezzen
az Önkormányzatnál.
Ezt követőn a tagok nyílt szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúan az alábbi
határozatot hozták:
H a t á r o z a t - V.
A közgyűlés felhatalmazza az Egyesület elnökségét, hogy a súlykorlátozás fenit módosítása
érdekében az Önkormányzatnál eljárjon.
Kékes Béla előadja, hogy 2019-ben a kátyúzási munkálatokat, illetve az azt megelőző felmérés
díját az Egyesület elnöksége mindösszesen 1.250.000 forintban kívánja maximálisan
meghatározni.
A levezető elnök szavazásra bocsátja a fenti indítványt.
Ezt követőn a tagok nyílt szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúan az alábbi
határozatot hozták:
H a t á r o z a t - VI.
A közgyűlés egyhangúlag támogatja, hogy az Egyesület 2019-ben a kátyúzással kapcsolatos
munkálatokra legfeljebb 1.250.000 forintot fordítson.
Kékes Béla előadja, hogy a Polgármester ígérete szerint a következő években az átfogó felújítás
körében a Fácános utca az elsők között szerepel. Ugyanakkor a Polgármester azt tanácsolta,
hogy az Egyesület készíttessen egy tervet arról, miszerint a Fácános utcát hogyan kellene
kibővíteni, majd a tervet bocsássa a Képviselőtestület elé döntés érdekében. Az Egyesület
elnökségének előzetes informálódása szerint egy ilyen terv elkészítésének költsége 2-5.000.000
forint közötti, amelynek finanszírozását az Egyesület nem tudja vállalni, de a részköltségek
kifizetését támogatná.
Ezt követőn a tagok nyílt szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúan az alábbi
határozatot hozták:
H a t á r o z a t - VII.
A közgyűlés egyhangúan elfogadja, hogy amennyiben az Önkormányzat a Fácános út
felújításának megtervezéséhez szükséges pénzügyi fedezet túlnyomó részét biztosítja, az
Egyesület egy később meghatározott összeggel hozzájárul a költségekhez.
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Kékes Béla felveti, hogy az Egyesület delegáljon az Önkormányzat Képviselőtestületébe
valakit, mert tapasztalatai szerint az információ nem jut el a Polgármestertől a
Képviselőtestülethez.
Goszpodinov Iván felveti, hogy elvileg dr. Hidas András képviseli az Egyesületet a
képviselőtestületben, de a képviselőtestületi jegyzőkönyvek és videofelvételek alapján az
elmúlt másfél évben csupán egyszer merült fel az Egyesület neve az üléseken, akkor is csak
annyiban, hogy a Polgármester fenn járt a hegyen.
4. napirendi pont: Az Egyesület beruházásai
Előadó: Vinczeffy Zsolt
Vinczeffy Zsolt két megoldást vázolt fel a környezetszennyező zöldhulladék égetésének
elkerülésére:
1. Komposztáló beszerzése. Van a falunak, de nehézkes a működtetése, a zöldhulladék
szállítása, ezért az Egyesület elnöksége felvetette másik lehetőségként:
2. a mobil/elektromos ágdaráló berendezés beszerzését, amelynek ára kb. 300.000 forint
és 5 cm vastagságot meg nem haladó ágak darálására képes.
Dr. Szekeres Béla az ágdaráló használatának szabályait elkészítette, az ehhez szükséges
adatlapok is rendelkezésre állnak.
Ezt követőn a tagok nyílt szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúan az alábbi
határozatot hozták:
H a t á r o z a t - VIII.
A közgyűlése támogatja, hogy az Egyesület elektromos mobil ágdarálót vásároljon legfeljebb
300.000 forint értékben.
Vinczeffy Zsolt előadta még, hogy az út karbantartásán túl az Egyesület elnökségi tagjai és több
lakó összesen 120 óra társadalmi munkában végeztek ároktisztítási, ágvágási feladatokat.
Megújult a Dunabogdányi Hegylakók Egyesületének weboldala.
Az Egyesület tervei között szerepel webkamera felszerelése a hóhelyzet és egyéb adatok online
beszerezhetősége érdekében, amely azonban csak a tagdíjat fizetők számára lenne elérhető.
Az Egyesület 2019. szeptember 14-én ünnepli a 15. éves évfordulóját, amellyel kapcsolatban
konkrétumokat a weboldalon és a Facebook oldalon lehet majd találni.
Ezt követően Vinczeffy Zsolt kivetítőn bemutatta az Egyesület új honlapját, majd előadta, hogy
a honlap elkészítésére és üzembehelyezésére 85.000 forintba került.
Ezt követőn a tagok nyílt szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúan az alábbi
határozatot hozták:
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H a t á r o z a t - IX.

A közgyűlés támogatja, hogy az Egyesület a weboldal elkészítéséért és üzembe helyezéséért
85.000 forintot kifizessen.
A levezető elnök felveti és szavazásra bocsátja, hogy az Egyesület 2016. szeptember 30-án kelt
Alapszabályának „Elnökség tagjai” fejezetében az elnökség tagjai név szerint ne kerüljenek
feltüntetésre, helyette az „Egyesület elnöksége 9 tagból áll” szövegrész kerüljön.
Ezt követőn a tagok nyílt szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúan az alábbi
határozatot hozták:
H a t á r o z a t - X.
A közgyűlés felhatalmazza az Egyesület elnökét, hogy az Egyesület Alapszabályának
módosítását a bíróság előtt akként kezdeményezze, hogy az Egyesület 2016. szeptember 30-án
kelt Alapszabályának „Elnökség tagjai” fejezetében az elnökség tagjai név szerint ne kerüljenek
feltüntetésre, helyette az „Egyesület elnöksége 9 tagból áll” szövegrész kerüljön.
6. napirendi pont: Egyebek
Az egyebek napirendi pont megtárgyalása során kérdés, hozzászólás nem érkezett.
Ezt követően a levezető elnök a résztvevők megjelenését és hozzászólásait megköszönve a
közgyűlést berekesztette 12 óra 33 perckor.
K. m. f.
Somogyi Imre
levezető elnök

dr. Gebe Zoltán
jegyzőkönyvvezető

dr. Szekeres Béla
jegyzőkönyv hitelesítő

dr. Oberrecht Gabriella
jegyzőkönyv hitelesítő
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