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Készült : Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltségének hivatalos 
helyiségében megtartott CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖRNYEZETVÉDELMI- és KÖZRENDVÉDELMI BIZOTTSÁG ülésén 2015. 
FEBRUÁR 11-ÉN. 
 
Jelen vannak: 
 
Pintér Csaba bizottsági elnök 
Pigniczki Árpád biz. tag 
Berényi Veronika kirendeltségvezető 
 
Igazoltan hiányzik: 
Törőcsik Zoltán biz. tag 
 
Pintér Csaba biz. elnök köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a 3 fő bizottsági 
tagból 2 fő jelen van, az ülés határozatképes. Törőcsik Zoltán biz. tag munkahelyi elfoglaltság 
miatt nem tud jelen lenni. A meghívott vendégek közül a körzeti megbízottak és Deák István 
munkaügyi központ vezető jelezték távolmaradásukat. 
A meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül más javaslat nincs, a bizottság a napirendi 
pontokat elfogadja 2 igen szavazattal. 
 
4/2015.(II.11.) KKB határozat 
Napirendek elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Környezetvédelmi és Közrendvédelmi Bizottsága az írásos 
meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadta. 
 
Erről értesül: pb tagjai 
 
I. Csépa közbiztonsági helyzetéről tájékoztató. Javaslat közterület felügyelők 
foglalkoztatására közmunka keretén belül 
 
Pintér Csaba biz. elnök: nem tudtak megjelenni a kmb-k, ezért elnapoljuk a napirendi pontot 
A rendőrök azt ígérték, hogy a jövő héten felkeresnek bennünket, elmondják a törvényes 
keretek között mihez van lehetősége egy településőrnek. 
 
Közterület felügyelők munkaköre 
 
Pályázati kiírásokat, munkaköri leírásokat , valamint a törvényi hivatkozást előkerestem, amit 
rendelkezésre bocsátok. 



Deák Istvánnal azt tárgyaltam, március 1-től van lehetőség pályázati úton alkalmazásra 
településőr alkalmazására.  
 
Berényi Veronika kirendeltség vezető: közterület felügyelő megfelelő képesítéssel rendelkező 
köztisztviselő lehet.  Rendeletben kell szabályozni a feladatait. 
 
Pigniczki Árpád tag: közfoglalkoztatásban lesznek, a munkabeosztást a hivatal állapítja meg. 
 
7-15,30 papíron. Éjszakai jelenlét is jó lenne.  
Összhangba kellene hozni a polgárőrséget és a településőrséget. A településőr csak éjszaka 
lesz, akkor a polgárőr nem ment szolgálatba.  
 
Folyamatosan váltogatni kell a szolgálatot, ne legyen kiszámítható az időpont, mikor vannak 
szolgálatban.  
 
Kossuth u, Árpád u, Zrínyi utcában a legrosszabb a helyzet, a betörések 90 %-a ott van. 
Telefonon állandóan kapcsolatban van 
 
Berényi V készítsetek el egy munkaköri leírás tervezetet, amelyet bemutattok a munkaügyi 
központ vezetőjének.  
 
Pigniczki kérjük el a névsort, kik vannak regisztrálva, abból lehetne választani. 
Van sok jelentkezési lap a polgárőrségbe, melyet nekem adtak át. Ezt is átadom a polgárőrség 
vezetőjének. A rendőrségtől Révész Sándor ajánlotta fel a közös szolgálat lehetőségét. 
  
Drogprobléma, drogmegelőző kampányok lefolytatása oktatási nevelési intézményekben 
fontos, erre felhívni a figyelmüket, a rendőrség megelőző programjaiban részt kell venni. 
Gyerekjóléti szolgálatot meghívni.  
Iskola igazgatót meghívni egy kerekasztal beszélgetésre, ha ő nem tud megjelenni, akkor 
ezzel a feladattal megbízott képviselője (pedagógus) jelenlétét biztosítsa. 
 
Parkosítás 
 
Pintér Csaba a nagygödör melletti igen nagy terület, parkosítás tekintetében. Az elérhetőbb 
cél a Somogyi úton a temető melletti terület 
 
Milyen fák, amelyet költséghatékonyan meg tudnánk venni? Viszonylag könnyen és gyorsan 
nő.  
 
Kovács Sándor parkot, vagy játszóteret akartok? 
 
Szabadidős parkot, kiülővel. Minden született gyermeknek egy fa ültetetése 
 
A Pigniczki a született gyermekeknek a nagy gödör  területén a  fa ültetést javasolnám. 
 
Pintér Csaba sétány, kiülős park, tisztás, padok. Olcsón ki tudnánk hozni. A régi malom 
helyén lenne. 
 
Pigniczki gyorsan be fog telni.  
 



Kovács Sándor 10 évre elég, ez kétezer négyzetméter. 
Kőris és hárs és platán megfelelő, a császárfa is jól bírja. Konténeres fát javasolok. 
 
Martfűn van egy ünnepség, amikor elültetik a fát és kapnak egy kis táblát is, utána a fák 
gondozása a család gondja.  
 
Játszótér a nagygödörben van, a játékok helyreállítását végre kellene hajtani, ennek 
költségbehatását meg kell nézni. Két kamera megoldaná a problémát, és védelme megoldott 
lenne. 
Pintér Csaba Somogyi útra szavazok, Pigniczki Béke utra szavaz kérik a testület 
állásfoglalását, melyik területen legyen újszülöttek parkja. Különböző fafajok.  
 
A kezdeményezés egyedülálló abban, hogy országos szintű, és minden elültetendő fa a megszületett 
gyermek nevére szóló táblával lenne ellátva, így a családok rendszeresen felkereshetik saját fájukat, és a 
gyermekek követhetik annak felcseperedését. 
 
BV „A kezdeményezés célja a szülőhely iránti megbecsülés és a társadalmi összetartozás erősítése. A 
program kifejezné továbbá, hogy minden születő gyermek egyformán fontos a nemzet számára. További 
cél a fák, az erdő, a természetes környezet szeretetének elmélyítése és a hosszú távú gondolkodás 
terjesztése 
 
Jövő Nemzedékek Fáját 
„a legjobb időpont a faültetésre 20 évvel ezelőtt volt. A második legjobb időpont ma van”. 
Ráadásul október 31. Faültető Farkas napja 
 
Egyebek 
 
Nincs újraindítva a pályázat az I. vh emlékműre, jan. 1-től elindították volna április végéig 
érvényes a szobrász ajánlat tétele.  
 
Féléves munkaterv időpontját módosítani szeretnénk a munkatervben április 22. 13 óra, június 
10- helyett 17. –én 13 óra egyetértenek a biz tagok 2 igen. 
 
56-os kopjafa kinek a tulajdonát képezi, miért ott lett elhelyezve? 
 
Pigniczki : VAjasi a vízügyi tanácsos, tehetne-e szólni, hogy Mare Vasile ott parkol benn a 
gumihevederes markoló, a járda lerakodik rá a sár, amikor kijön a markoló onnan, el kellene 
dobni. 
A Kossuth és Bajcsy úton lakókat kiértesíteni, mikor nem lesz járható. Valami tájékoztatást 
mikor lesz lezárva.  


