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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. április 
22-ÉN. 
 
Jelen vannak: 
 
Pintér Csaba bizottsági elnök 
Pigniczki Árpád biz. tag 
Fialka György polgármestesr 
Dr Hoffmann Zsolt jegyző 
Berényi Veronika kirendeltségvezető 
Oberna Istvánné gyerekjóléti szolgálat munkatársa 
 
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 jelezték 
távolmaradásukat. 
A meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül más javaslat nincs, a bizottság a napirendi 
pontokat elfogadja 2 igen szavazattal. 
 
8/2015.(IV.22.) KKB határozat 
Napirendek elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Környezetvédelmi és Közrendvédelmi Bizottsága az írásos 
meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadta. 
 
Erről értesül: 1./ KKB tagjai 
 

I.  Csépa községben lévő romok, romos házak felmérésére ütemterv készítése. 
 

Pigniczi Árpád biz. tag: 5 ingatlanról készítettem fényképet, amely romos állapotban van. A 
banki tulajdonban lévőkkel nem tudunk mit kezdeni. A tulajdonos felkutatása és felszólítása 
lenne a feladat ennél az öt ingatlannál. 
Nyáron megbújnak a bűnözők, elrejtenek dolgokat a bozótban, szeméttelep alakul ki, a 
patkányok elszaporodnak. 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: a tulajdonos kötelessége a jó karban tartás, a bankok nyomott 
áron szívesen értékesítik az ingatlanokat. Két járható út van a romos házak felszámolásánál a 
tulajdonos kötelezése, ill. a banktól megvásárolni és lebontani az épület romjait.  
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Aki bármit elrendel, a végrehajtást is ő foganatosítja, elrendeljük a bontást, a tulajdonos 
költségére, azonban mi előlegezzük meg. A bontási engedély illetékét is a tulajdonos állja.  
Közegészségügyi, járványügyi szempontból lehet a füves terület gazdáját felkeresni. 
Ha a bank a tulajdonos, végrehajtási eljárást indíthat, elindítja a nyílt árverést. 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: a tulajdonossal felvenni a kapcsolatot, adja át ingyen. 
Ami kép készült, azon nincs is már ház. A szomszédot is érdemes megkeresni, nem kell-e 
neki a terület. 
 
Fialka György polgármester a bizottság figyelmébe ajánlom a rönkház felé a Rozmis István 
féle házat. Tudomásom szerint a Magyar Állam a tulajdonos. Ajánlatot kellene tenni, hogy az 
önkormányzat megvásárolja az ingatlant. 
 
Pintér Csaba biz. elnök: javaslom, hogy az általunk felvett 5 ház mellett a Rozmis féle házat is 
vegyük fel a listára, mint romos ház felszámolására. Aki egyetért vele, kézfelnyújtással 
jelezze! Megállapítom 2 igen szavazattal a bizottság elfogadta a javaslatot. 
 
8/2015.(IV.22.) KKB határozat 
Romos házak felszámolásáról 
 
A Környezetvédelmi és Közrendvédelmi Bizottság 2015. Évben 6 romos ház felszámolását 
kezdeményezi. Közreműködik, és segíti a Jegyző munkáját a feladat végrehajtásában. 
 
Erről értesül: 1./ Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
  2./ KKB tagjai 
 

II. A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységről, helyzetéről szóló beszámoló 
véleményezése. Az ifjúságvédelem és a Környezetvédelmi és Közrendvédelmi 
Bizottság együttműködésének lehetőségeire javaslat. 
 

Pintér Csaba biz. elnök: drogprevencióra lenne pályázat. A beszámolóba jó lenne belefűzni, 
amelyik a testületi ülésen elhangzik. 
 
Oberna Istvánné gyermekjóléti szolgálat: 2014. Évi feladatok végrehajtásáról szól a 
beszámoló. A bizottságtól a bűnmegelőzési terv elkészítéséhez kérek segítséget. Szeretném a 
bizottság véleményét is belefűzni. 
 
Pintér Csaba biz. elnök: a gyermekjóléti tanácskozáson részt vettünk, a beszámolót a bizottság 
áttanulmányozta, és a májusi ülésre előterjesztésre javasolja. A bűnmegelőzési terv 
elkészítésében, és a dogprevenciós  feladatkörben közreműködünk. Aki ezt a határozati 
javaslatot elfogadja, kézfelnyújtással jelezze, megállapítom 2 igen szavazattal a testület 
elfogadta a határozati javaslatot. 
 
9/2015.(IV.22.) KKB határozat 
Az ifjúságvédelmi feladatok ellátásában való közreműködésről 
 
Környezetvédelmi és Közrendvédelmi Bizottság az ifjúságvédelmi feladatok ellátásában 
együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal. A bűnmegelőzési terv elkészítésében, és a 
dogprevenciós  feladatkörben közreműködik. 
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A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységről, helyzetéről szóló beszámolót jónak tartja és a 
testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Erről értesül:  1./ Oberna Istvánné gyermekjóléti szolgálat vezetője 
  2./ Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
  3./ Bizottsági tagok. 

 
III. Előterjesztés az avar- és növényi hulladék égetéséről szóló rendelet 

véleményeztetésére 
 

Pigniczki Árpád biz. tag: javaslom a rendeletet kiegészíteni azzal, hogy csak szélcsendes 
időben, száraz anyagot lehet elégetni. 

 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: Olyan szabályokat hozzunk, amelyeket tudunk ellenőrizi. 
Környezettudatos személetet kell kialakítanunk, a komposztálást kell szorgalmazni. 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: tűzgyújtás csak adott időszakban lehetséges, ezt 
rendeletben meghatároztuk. A légszennyezéssel is számolnunk kell.  
 
Pintér Csaba biz. elnök: amennyiben a kiegészítésre tett javaslattal a rendelet-tervezetet a 
bizottság a testületnek elfogadásra javasolja, kézfelnyújtással jelezze, megállapítom 2 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot a testület. 

 
10/2015.(IV.22.) KKB határozat 
Avar- és növényi hulladék égetéséről szóló rendelet véleményezése 
 
Környezetvédelmi és Közrendvédelmi Bizottság az avar-és növényi hulladék égetéséről szóló 
rendeletet a képviselő – testületnek elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a 
rendeletben az égetésre vonatkozóan az alábbi kitétel szerepeljen: 
„szélcsendes időben" lehet égetni”. 
 
Erről értesül: 1./ Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 
  2./ KKB tagjai 
 

IV. Térfigyelő kamerák véleményezése, javaslat a beruházással kapcsolatban 
 
Pintér Csaba biz. elnök: a Leader programban van ilyen pályázati lehetőség. A községben 3 
kamerát már megvásároltunk, ez vezetékes, lassú, a rendszám nem kivehető. 
 
Pigniczki Árpád biz tag:  a két kamerából egyik jó volt, a másik nem amit próbáltunk. Köztes 
antennáról megy, 3,5 km sugarú. Ha meg lesz az elosztó antenna, a tökéletesség garantálható. 
 
Pintér Csaba biz. elnök: javaslom, támogassuk ezt a beruházást. Visszatartó ereje már 
tapasztalható a kamerák elhelyezésének. Aki egyetért a beruházás támogatásával 
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 2 igen szavazattal a testület egyetértett a térfigyelő 
kamerák elhelyezésével kapcsolatban tervezett beruházással. 
 
11/2015.(IV.22.) KKB határozat 
Térfigyelő kamerák elhelyezéséről 
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Környezetvédelmi és Közrendvédelmi Bizottság egyetért a településen a térfigyelő kamerák 
elhelyezésének gondolatával, támogatja a beruházást, illetve a pályázat benyújtását. 
 
Erről értesül: 1./ Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 
  2./ KKB tagjai 
 

V. Az ivóvíz-minőség javító program során keletkezett közterületi károk 
helyreállítására vonatkozó javaslat 

 
Pintér Csaba biz. elnök: a közterületi károk megoldására tegyen javaslatot a bizottság. 
 
Pigniczki Árpád biz. tag: a felvetődő kérdésekkel kapcsolatban a Kossuth és Bajcsy utca 
helyreállítása kinek a feladata? A visszatöltött föld nem lett tömörítve. A föld már 10-15 cm 
süllyedt. Az Arany János út katasztrófa. A Kossuth utcában is már leszakadt az útszéle. 
Garancia van rá?  Az utat nem aszfaltozták vissza, csak zúzott követ tettek bele.  
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: a beruházásnak van műszaki ellenőre és kivitelezője. Ezeket a 
problémákat írásban kell jelezni. Az eredeti állapot kell, hogy visszaállítva legyen. 
A lakosoknak közhíreljük, ahol ilyen gond van, közreműködünk a kivitelező felé a jelzésben. 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: az érintett utcákba szórólapot teszünk. 
 
Pintér Csaba biz. elnök: a keletkezett károk jelzésére a bizottság kezdeményezi a szórólapok 
lakosokhoz való eljuttatását, és felkéri a hivatalt, hogy azokat továbbítsa a kivitelező, ill a 
műszaki ellenőr felé. Aki ezzel a javaslattal egyetért kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 2 
igen szavazattal a testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal. 
 
12/2015.(IV.22.) KKB határozat 
Ivóvíz-minőség javító program során keletkezett károkról 
 
Környezetvédelmi és Közrendvédelmi Bizottság az ivóvízminőség javító program során 
keletkezett károk jelzésére a bizottság kezdeményezi a szórólapok lakosokhoz való 
eljuttatását, és felkéri a hivatalt, hogy azokat továbbítsa a kivitelező, ill a műszaki ellenőr felé. 
 
Erről értesül: 1./ Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 
  2./ KKB tagjai 
 

VI. Szabadidőpark látványterve 
 

Pintér Csaba biz. elnök: a volt malom helyén tervezett park tulajdonjogát, pontos területi 
adatait kell megtudnunk, ott nemcsak önkormányzati tulajdon van.  
A látványterv elkészülte ennek függvénye. 
 
Amennyiben nincs több hozzászólás, a mai ülésen megköszönöm mindenki megjelenését, a 
bizottsági ülést bezárom. 
 

Kmf. 
 

Cseh Lászlóné   Pintér Csaba 
   JKV.     Biz. elnök 


