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CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÖRNYEZETVÉDELMI- és KÖZRENDVÉDELMI BIZOTTSÁG 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült : Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltségének hivatalos 
helyiségében megtartott CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖRNYEZETVÉDELMI- és KÖZRENDVÉDELMI BIZOTTSÁG ülésén 2015. január 
13-án 
 
Jelen vannak: 
 
Pintér Csaba bizottsági elnök 
Pigniczki Árpád biz. tag 
Törőcsik Zoltán biz. tag 
BerényiVeronika kirendeltségvezető 
Deák István polgárőrség elnöke 
 
Pintér Csaba biz. elnök köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a 3 fő bizottsági 
tagból 3 fő jelen van, az ülés határozatképes. 
A meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül más javaslat nincs, a bizottság a napirendi 
pontokat elfogadja 3 igen szavazattal. 
 
1/2015.(I.13.) KKB határozat 
Napirendek elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Környezetvédelmi és Közrendvédelmi Bizottsága az írásos 
meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadta. 
 
Erről értesül: pb tagjai 
 

I. Napirend  
2015. I. félévi munkaterv elfogadására javaslat 

 
Pintér Csaba biz. elnök: a munkaterv tervezetet kézhez kapták a bizottsági tagok. Kéthavonta 
tervez a bizottság ülést, melynek időpontjára javasolja: január 13, február 11. Április 15 és 
június 10. napokat. 
Az önkormányzati ülések előtti hétre tervezi az időpontokat. Van-e más javaslat? Nincs. 
Megállapítja, hogy a 2015. I. félévi munkatervét a bizottság elfogadta. (jegyzőkönyvhöz 
mellékelve) 
 
2/2015.(I.13.) KKB határozat 
Csépa Községi Önkormányzat Környezetvédelmi és Közrendvédelmi Bizottsága 2015. I. 
félévi munkatervének elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Környezetvédelmi és Közrendvédelmi Bizottsága elfogadta 
2015. I. félévi munkatervét az 1 számú melléklet szerinti tartalommal.  
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Erről értesül: 1./ Csépa Községi Önkormányzat 
  2./ Csépa Községi Önkormányzat Környezetvédelmi és Közrendvédelmi Bizottsága tagjai 
 

II. Napirend 
Településőr, közterület felügyelő közmunkásként való alkalmazásának lehetősége 
 
Pintér Csaba biz. elnök: a munkaügyi központnál meg kell vizsgálni a lehetőségét, hogy 
településőrnek, közterület felügyelőnek közmunkást alkalmazhatunk-e? 
A folyamatosság, és állandóság lenne a lényeg. Közös szolgálat a polgárőrséggel szóba jöhet-
e? A polgárőrség támogatása gépkocsis járőrszolgálatra elegendő-e? 
 
Deák István : közfoglalkoztatás keretében 8 órás településőrt a munkaügyi központ tud adni. 
Keretről nem tudok nyilatkozni. Ez 100 %-os bérköltség támogatással tud működni. Át kell 
nézni a rendszert, a személyt illetően. 
A polgárőrség közös szolgálatra készen áll. A múlt évben a megyei támogatást vettük csak 
igénybe, az önkormányzatét nem. Felszerelésünk van. 200-250.000 Ft-ot tesz ki járőrözés 
költsége.  
 
Pigniczki Árpád biz tag: az önkormányzatnak szándékában áll az idén is támogatni a civil 
szervezeteket fényvisszaverő mellény, egyenruha beszerzésére gondolok. 
 
Deák István: 8 mellény van. 15-20 fő esetében az egyenruha 50-60.000 Ft. Ülésen meg kell 
beszélni a polgárőrökkel. 
 
Pintér Csaba biz. elnök javasolom, vizsgáljuk meg hány fő településőr, és közterület felügyelő 
alkalmazására van lehetőség. A bizottsági elnök a februári ülésre előkészíti a településőr és 
közterület felügyelő feladatkörének meghatározását. 
 
3/2015.(I.13.) KKB határozat 
Településőr és közterület felügyelő alkalmazására javaslat 
 
Csépa Községi Önkormányzat Környezetvédelmi és Közrendvédelmi Bizottsága javasolja 
településőr és közterület felügyelő foglalkoztatását közmunkaprogram keretén belül. 
 
Erről értesül: 1./ Csépa Község Önkormányzata 
  2./ KKÖH Jegyzője 
  3./ KKB tagjai 
 

III. Napirend 
Egyebek 

 
Pintér Csaba biz elnök: napirendünk lesz a romos házakkal kapcsolatos felmérés, ami gondot 
jelent a településen. A faanyagot lebontják és otthagyják az épületet, vagy jelzálogként 
használják csak fel, azt sem tudják, hol van az ingatlan és már a hitelintézettel állunk 
szemben, mert az ő tulajdona lett. 
Egyeztetünk polgármester úrral, megkeressük a tulajdonost, hogy tegye rendbe az épületet, 
bontassa el, vagy adja át az önkormányzatnak.  
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: a törökszentmiklósi építési hatóság jár el ezekben az 
ügyekben. Régen volt BM keret, de ez a forrás kikerült a költségvetésből. Az építési hatóság 
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annyit tesz, elkezd bírságolni. Gondot okoznak a tulajdonos felderítésében a zsebszerződések. 
A hatóság a földhivatal által bejegyzett tulajdonost bírságolja. 
A hivatal részéről jelenleg nem tudok embert a romos házak felszámolásának ügyintézésére 
tenni. Nagy segítség lesz a bizottság munkája és közmunkaprogramban foglalkoztatott 
közterület felügyelő, vagy településőr. 
 
Deák István : életveszélyes az ingatlanra a kényszerbontást el lehet rendelni, ezt 
közfoglalkoztatási programból össze lehet tenni. Javaslom, kérjük meg a kunszentmártoni 
építésügyi hatóságot, segítsenek eldönteni, az általunk megjelölt házak valóban 
életveszélyesek-e? 
 
Pintér Csaba biz. elnök: feladatunknak tekintjük a parlagfűvel, gyommal fertőzött területek 
felszámolását. A felmérés a múlt évben megtörtént, a visszaellenőrzéssel volt gond. Ha 8 nap 
múlva a felszólítást követően ismét ellenőrzés történne és fényképfelvételt készítenénk, talán 
hatékonyabb lenne az ellenőrzés.  
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: el kell kezdeni a munkát, célszerű ebben az évben 
először 5 frekventált helyen lévő romos ingatlan felszámolását megoldani. Az ingatlanok 
tulajdonosát fel kell kutatni, az eljárást a hivatal megindítja.  
A tulajdonos felszólításakor a helyreállítás költségét, illetve a romeltakarítás költségét is 
beleírhatjuk a levélbe, tudatva vele, ha nem saját maga végzi el a munkálatot, a Csépai 
GAMESZ által végzett munkát ráterheljük az ingatlanra.  
 
Pigniczki Árpád biz. tag: javaslom önkormányzat-rendőrök-halőrök együttműködésére teret 
elkészíteni. 
 
Pintér Csaba biz. elnök: van lehetőség rendőrjárőr igénylésére, bizonyos időszakokra, amikor 
valamilyen feladatot akarunk végrehajtani. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, a mai ülést bezárom, megköszönöm munkájukat! 
 

Kmf. 
 
 
 

Cseh Lászlóné     Pintér Csaba 
   Jkv.      Biz. elnök 

 


