Jegyzőkönyv
Amely készült a Dunabogdányi Hegylakók Egyesületének 2018. szeptember 17-én, vasárnap
10 órára meghirdetett és 10 óra 14 perckor megkezdett közgyűléséről, amely a 2030
Dunabogdány, Kossuth Lajos utca … szám alatti Dunabogdányi Művelődési Házban került
megtartásra.
Anka Béla az egyesület elnöke a közgyűlést megnyitja és ismerteti a meghívóval egyező
napirendi pontokat (beírni).
Ezt követően az egyesület elnöke levezető elnöknek Somogyi Imrét, míg
jegyzőkönyvvezetőnek dr. Gebe Zoltánt, jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Oberecht Gabriellát és
dr. Szekeres Bélát javasolja.
Ezt követően a közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő
Határozatot –I.
Az egyesület közgyűlése a közgyűlés levezető elnökeként Somogyi Imrét,
jegyzőkönyvvezetőként dr. Gebe Zoltánt, jegyzőkönyv hitelesítőként dr. Oberecht Gabriellát és
dr. Szekeres Bélát választja meg.
Anka Béla köszönti a megjelenteket és megnyitja a közgyűlést… (ez a rész nem tudom hol
volt, de a hanganyagon nincs rajta.) Külön köszönti a közgyűlésen meghívottként jelen lévő
Schuszter Gergely polgármestert.
1. napirendi pont: Együttműködés az önkormányzattal
(Témafelelős: Anka Béla)
Anka Béla előadja, hogy álláspontja szerint az önkormányzat és az egyesült kapcsolata
megfelelően működik, majd átadja a szót a polgármesternek.
Schuszter Gergely polgármester: Az önkormányzat és az egyesület kapcsolatában, annak
intenzitásában az utóbbi időszakban jelentős előrelépések történtek, az egyesület vezetőségével
az önkormányzat és az egyesület kapcsolattartása heti-havi rendszerességünek mondható, ilyen
időszakonként keresi meg a polgármesteri hivatalt vagy a polgármestert az egyesület a
problémáikkal. Legutóbb éppen a múlt héten az úttal kapcsolatban. Az általános iskola és az
orvosi rendelő környékének rendbetétele, megfelelő minőségű járdával és útburkolattal való
ellátása megtörtént, a település 21 km-es úthálózatának karbantartására, felújítására 1 milliárd
forintra lenne szükség, amely azonban az önkormányzat teljes vagyona. A település teljes
úthálózatának a felújítása kb. 2 milliárd forint lenne. Ezt a Dunabogdányi Önkormányzat sem
képes előteremteni, ahogyan a Fácános út felújításához szükséges pénzösszeget sem. 2018-ban
kb. 500 millió forintot fordítottak az óvoda és az iskola fejlesztésére, míg az Erzsébet királyné
utca 800 méteres szakaszát nettó 70 millió forintért újították fel. A Fácános utca teljes felújítása
kb. 70-100 millió forintba kerülne, erre kb. 25 millió forint áll rendelkezésre. A polgármester
kifejtette, hogy az egyesület képviselőjével, Kékes Bélával végig nézte a Fácános utat,
tervezővel felvették a kapcsolatot, aki a szükséges munkálatok megtervezését 100.000 ezer
forint nettó összegért vállalta, de a legfontosabb feladat a vízelvezető csatornák megtisztítása
lenne az úttest állapotát rongáló víz elvezetése érdekében. A polgármesteri hivatal felkérésére
egy geodéta egy-két héten belül felveszi azokat a pontokat, amiket a tervező kér, de nem biztos,

hogy az önkormányzat forrást tud rögtön erre biztosítani, mert a falu évi 420 millió forintos
összköltségvetését ki kell gazdálkodni, és a falu más területén is beruházásokat kell eszközölni.
A téli útkarbantartással, hó eltakarítással kapcsolatban a polgármester kéri a kihelyezett
szóróanyagok kihelyezésében a lakók segítsék az önkormányzati dolgozókat. Ezzel
kapcsolatban kifejtette, hogy a település üzemeltetés körében 2018. szeptember 17. napjától
jelentős személyi változások fognak bekövetkezni.
Kékes Béla (Fácános utca 96.) kérdésére a polgármester: Valóban tett olyan ígéretet korábban,
hogy tavasszal kátyúzás fog történni, de ezzel kapcsolatban elmondja, hogy az önkormányzat
kátyúzó gépet vásárolt. A tervbe vett útszakasz 70%-át teljesítették, az Erzsébet királyné úton
például, a településen összesen 57 kátyút feddtek be csak idén. E témakörrel kapcsolatban a
polgármester kifejtette, hogy a település üzemeltetésében nem véletlenül lesz változás. A
megmaradt kátyúkat azzal a céggel fogják fedetni, akik jónak mondhatók és 4,5 millió forintos
nettó áron 1 évre vállalták a munkát, ők ősszel feljönnek a hegyre és a szükséges kátyúzásokat
megcsinálják.
Kérdésre a polgármester kifejti, hogy a társadalmi munkában elvégzendő zöldhulladék
elszállításában az önkormányzat tehergépkocsija ingyenesen rendelkezésére áll az egyesületnek,
míg a szintén társadalmi munkában ellátni kívánt vízelvezetési munkák esetén a bányából a
szükséges mennyiségű követ ingyen biztosítják, sőt még a helyszínre is kiszállítják. Szintén
kérdésre kifejti, hogy a szőnyegezés, mint útburkolati módszer nem megoldás, mert a
tehergépkocsik úgyis tönkre teszik. Ha a nagy tengelyterhelésű gépkocsik behajtási engedélyét
és az ezzel járó korlátozásokat az önkormányzat ellenőrizné, akkor évente csupán néhány
százezer forintos bírság folyna be, ráadásul felveti annak kérdését is, hogy az építkezéseket, és
így a tehergépkocsik hegyre történő feljárását megtiltani nem lehet.
Dr. Szekeres Béla (Fácános utca 107.) kérdésére a polgármester úgy válaszol, hogy a
sorompónál elhelyezett súlykorlátozás táblának van értelem, mert néha a fuvarozók vagy az
építtetők bejönnek az önkormányzathoz behajtási engedélyt kérni, az egyesület és az
önkormányzat által közösen létrehozott kamerarendszer által ellenőrizni lehet a felhajtásokat,
és az egyesület az adatokat át tudja adni az önkormányzatnak. Kérdésre megismételte, hogy bár
kétségtelen, hogy a kamerarendszer alapján a felhajtások számát és a gépkocsik rendszámát is
rögzíteni lehet, de akkor is csak kb. 300.000 forint bírságbevételre számíthatunk évente.
Dr. Oberecht Gabriella (Fácános utca …) kérdésére a polgármester: Egy építkezés folyamán
kb. 100.000 forintnyi összeg folyik be a behajtási engedélyekből, és nem vitatja, hogy ennél
sokkal több kárt okoznak a túlsúlyos tehergépkocsik, de kérdésként veti fel, hogy az
önkormányzatnak van-e joga, illetve oka megtiltani az építkezéseket.
Goszpodnov Iván (Fácános utca…): A behajtási engedély lényege az lenne, hogy kiszűrjük és
szankcionáljuk azokat, akik nem kérnek engedélyt, az ezekből befolyt pénz pedig az útalapba
mehetne.
Polgármester: Az építési engedélyeket, nem a duanbogányi, hanem a szentendrei
önkormányzat adja ki, az építési engedély megadásától kezdve az építtető felelőssége, hogy
kér-e behajtási engedélyt vagy sem, illetve, hogy bejelenti-e az építkezést vagy sem, utóbbi
esetben az önkormányzat bírságolja az építtetőt. Kifejti, hogy a kamerarendszer által felvett
adatokat az egyesület átadja a körzeti megbízottnak, aki a kamerafelvételeket megtekinti, neki
kötelessége értesíteni a rendőrséget.

Vinczeffy Zsolt kérdésére polgármester: Való igaz, hogy az internet szolgáltatás lassú,
szükséges a sávszélesség emelése akár lakossági összefogás és önkormányzati segítséggel is.
Ennek érdekében az egyébként a T-Comnál dolgozó önkormányzati képviselő elérhetőségét az
egyesületnek megadja, de ő is felveszi vele a kapcsolatot.
Lengyel Zoltán (Visegrádi köz 1608.) kifejti, hogy még nincs házszáma.
Somogyi Imre levezető elnök tájékoztatja, hogy a házszám megszerzése érdekében az
önkormányzat alkalmazottjával kell a kapcsolatot felvenni.
Ezzel kapcsolatban a polgármester kifejti, hogy már nem helyrajzi szám alapú az önkormányzat
nyilvántartása, de a továbbiakban mindezt egyeztetni kell, elképzelhető, hogy az önkormányzat
részéről e körben mulasztás történhetett. A Lengyel Zoltán által feltett kérdésre, hogy miért
nincs QR kód a csekkeken a polgármester nem tudott válaszolni, az adó osztállyal fogja ez
ügyben felvenni a kapcsolatot.
2. napirendi pont: Az egyesület pénzügyi helyzete
(Témafelelős: dr. Oberecht GAbariellea)
A témafelelős kifejti, hogy 2018-ban eddig a bódé felújítására 1000 forintot, a kamerarendszer
karbantartásra 72 ezer forintot, a fűkaszához szükséges alkatrészekre és üzemanyagra 13.000
forintot, a távfelügyeletre és annak karbantartására 130.000 forintot, postaköltségre 1600
forintot, míg bankköltségre 45.000 forintot költött az egyesület. Dr. Oberecht Gabriella kifejti,
hogy a személyes befizetés az egyesület és a befizető számára is azért előnyösebb, mert nincs
bankköltség. Elmondja, hogy kátyúzásra az egyesület 2018-ban 1 millió forintot költött. A
bevételi oldalon adományként jelentkezett 25.000 forint, az útalapba 340.000 forintot, majd
234.000 forintot, tavalyi tagdíjként 10.000 forintot, fejleszti hozzájárulásként 723.000 forintot
fizettek be a hegyen lakók, míg az önkormányzattól 100.000 forintot kapott az egyesület, banki
kamatként pedig 130 forintot. A 2018. augusztus 21-ei állapot szerint az egyesületnek 1.719.000
forintja van, amelyből korábbi közgyűlési határozat alapján 1 millió forintot mindenképpen
tartalékként kezelünk a rendkívüli kiadások érdekében. Ugyanebben az időpontban az egyesület
pénztárában 30.000 forint volt.
A pénzügyi helyzettel kapcsolatos beszámoló kapcsán kérdés észrevétel nem volt.
Ez követően a közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő
Határozatot –II.
Az egyesület pénzügyi beszámolóját a közgyűlés elfogadta.
4. és 5. napirendi pont: Útkarbantartás és a tavaszi közgyűlés óta elvégzett munkák
(Témafelelős: Kékes Béla)
Az egyesület 2018-ban is kb. ugyanannyit költött a kátyúzásra, mint 2017-ben, ez mintegy 1
millió forint volt, és idén is ez kb. 100 négyzetméter kátyúzára volt elég. Mindez csak
állagmegóvásra elegendő, az út siralmas állapota miatt. A Csapás dűlőn sármentesítés is történt
az idén, azonban az pénzbe nem került, mert azt az önkormányzat vállalta.

Az egyesület vezetése erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az önkormányzat a Fácános
út felújítását egy átfogó koncepció mentén tervezze meg és hajtsa végre, ne csak hibajavítás,
toldás, foldás legyen. Az úgynevezett modern falvak program keretében lehetőség nyílik
pénzügyi támogatás megszerzésére, ennek kapcsán az önkormányzat támogatását is kéri az
egyesület, ezért tartalékol az egyesület 1 millió forintos összeget, hogy egy esetleges
pályázathoz legyen önerő. Tekintettel arra, hogy annak eldöntésében, hogy a teljes településen
melyik utat újítsák fel nem csak a polgármester, hanem a képviselő testület jogosult dönteni,
ahol azonban csak egy hegylakó van (dr. Hidas András), őt fogjuk megkérni az egyesület
nevében, hogy támogassa a Fácános út felújítását. Mindösszesen ha a pályázatot esetlegesen
megnyernénk az önkormányzattal karöltve jelentős előrelépés lenne az egyesület életében.
Telkes Tamás (Fácános utca 97.) kifejtette, hogy az út bármilyen típusú felújítása esetén sem
változik a közművek állapota.
Kékes Béla: A közművekre nyilván valóan nincs ráhatása az egyesületnek.
Goszpodnov Iván: Hosszú évek óta ígéreteket lehet hallani arról, hogy a fővárosi vízművek
közműfejlesztésbe fog a Kotya hegyen is, így ezen munkák elvégzését megelőzően nincs
értelme a teljes útfelújításnak.
A témafelelős Kékes Béla előadja, hogy a korábbi közgyűlésen a tagság 250.000 forint+áfa
erejéig megszavazta az őrbódé mögötti trapéz alakú terület rendbetételének füvesítéssel,
tereprendezéssel, park kialakításával együtt járó munkáját, azonban a több helyről kapott
árajánlatok összesen mintegy 750.000 forintos összkiadást jentettek volna erre a munkára,
amellyel kapcsolatban az elnökség – a még oly jó pénzügyi helyzet ellenére is - úgy döntött,
hogy ekkora összeget nem szabad erre a munkára elkölteni, különösen hogy az út karbantartása
jelentős összegeket emészt fel. Ugyanakkor a korábbi határozat visszavonásáról a közgyűlésnek
kell döntenie.
Ezt követően Somogyi Imre levezető elnök szavazásra bocsátja, hogy a közgyűlés kívánja-e a
korábban meghozott határozatát visszavonni.
Ezt követően a közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő
Határozatot – III.
A közgyűlés a Dunabogdányi Hegylakók Egyesületének … meghozott … határozatát
visszavonja.
Ezt követően Kékes Béla tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2018. szeptember 22-én szombaton
9 órakor a bódé mögötti terület rendbetétele fog megtörténni, amelyre kéri, hogy a jelenlévők
közül jöjjenek el.
Dr. Oberecht Gabriella: Az 1%-os személyi jövedelemadó felajánlás meg fog érkezni, és kéri,
hogy akinek olyan ismerőse van, aki ezt megteheti ajánlja fel az egyesület számára a személyi
jövedelem adójának 1%-át, amelyet csak az út felújításra fogunk fordítani.
6. napirendi pont GDPR
(Témafelelős: Somogyi Imre)

Somogyi Imre röviden kifejtette, hogy azoknak a tagoknak, akiknek az adatait az egyesület
kezeli nyilatkozatot kell kitölteniük a jelen közgyűlésen, míg a jelen nem lévőknek az egyesület
elnöksége e-mailben fogja a szükséges adatlapokat elküldeni. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy
az egyesület kizárólag a tagok nevét, a lakcímét, a dunabogdányi ingatlan címét, az e-mail címét
és a telefonszámát kezeli, és azokat kizárólag a hatóságok kérésére adja ki.
A közgyűlésen további kérdés, észrevétel nem merült fel.
Anka Béla a Dunabodányi Hegylakók Egyesületének elnöke a közgyűlést 11 óra 55 perckor
berekeszti.
Jegyzőkönyv lezárva 11 óra 55 perckor.
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