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Készült : Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete  Közrendvédelmi és 
Környezetvédelmi Bizottsága 2016. január 20-ai üléséről Csépa Községi Önkormányzat 
tárgyalótermében. 
 
Jelen vannak:  Pintér Csaba Gábor   biz. elnök 

Pigniczki Árpád    biz. tag. 
   Törőcsik Zoltán  biz. tag 
    
   Fialka György   polgármester 

Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző 
   Berényi Veronika   kirendeltségvezető 
 
 
Pintér Csaba képviselő 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. 
 
1/2016.(I.20.) KKB határozat 
Napirendek elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Környezetvédelmi és Közrendvédelmi Bizottsága az írásos 
meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadta. 
 
Erről értesül: pb tagjai 
 
I. Napirend 
2016. I. félévi munkaterv elfogadása 
 
Pintér Csaba képviselő biz elnök: a 2016. I. félévi munkatervünket elkészítettük, mely 
szervesen épül a községi önkormányzat munkatervére. Az írásos anyagot sikerült 
áttanulmányozni, van-e kiegészítésképpen javaslatuk? 
 
Pigniczki Árpád képviselő biztag: A „Te szedd” akciót vegyük be a munkatervbe. A februári 
ülés napirendjére javaslom, 3. napirendként.  
 
Pintér Csaba képviselő egyetértek vele, a bizottság lesz a szervezője, a polgárőrök, civil 
szervezetek, alapítványok, iskola , óvoda , önkormányzat, lakosság bekapcsolódását várjuk. 
Aki egyetért a munkaterv kiegészítésével, kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 3 
igen szavazattal a testület elfogadta az első féléves munkatervét. 
 
2/2016.(I.20.) KKB határozat 
Munkaterv elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottsága elfogadta 
2016. első félévi munkatervére tett javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy februári ülés 3. 
napirendjeként a „Te szedd” akció szervezésével kapcsolatos előterjesztést megtárgyalja.  



Előterjesztő: Pigniczki Árpád biz. Tag 
Határidő: 2016. február 15. 
 
II. Napirend 
Egyebek 
 
Pintér Csaba Gábor biz elnök: A romos házak felszámolásához további 10 előterjesztést 
készítünk elő következő ülésünkre. A polgárőrökkel ezeket az ingatlanokat felderítettük, a 
tulajdonosok felkutatására az intézkedéseket megkezdjük. Sajnos az ingatlanok közül kevés 
az, amelyik tehermentes.  
Amennyiben nincs több hozzászólás, megköszönöm a megjelenést, és kérem, hogy a februári 
ülésre az anyagok előkészítését kezdjük meg. 
Az ülést bezárom. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

Pintér Csaba Gábor    Törőcsik Zoltán 
   Biz. Elnök     biz. Tag. 


