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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

Készült : Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete  Közrendvédelmi és 
Környezetvédelmi Bizottsága 2016. március 24-ei 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. 
 

10/2016.(III. 24.) KKB határozat 
Napirendek elfogadásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Környezetvédelmi és Közrendvédelmi Bizottsága az írásos 
meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadta. 
 
Erről értesül: pb tagjai 
 
 
I. Napirend 
 
Csépa Község közbiztonsági helyzetéről tájékoztató 
 
 
Pintér  Csaba biz. elnök: A kunszentmártoni Rendőrkapitányság megküldte a településünk 
közbiztonságáról szóló tájékoztatót. Javaslom, a testület fogadja el, a bizottság részéről a 
testületi ülésen Pigniczki Árpád képviselő úr fogja elmondani azokat a gondolatokat, 
amelyeket már a februári ülésen is felvetett. 
Mindenképpen fontos, hogy a közterület felügyelők és a polgárőrség tapasztalatait a 
rendőrség és a képviselő testület is megismerje. 
Aki a közbiztonsági helyzetről szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja kérem, 
kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom 3 igen szavazattal a bizottság elfogadta a tájékoztatót 
 

11/2016.(III.24.) KKB határozat 
közbiztonsági helyzetről szóló tájékoztató 

 
Csépa Községi Önkormányzat Környezetvédelmi és Közrendvédelmi Bizottsága javasolja a 
kunszentmártoni rendőrkapitányság tájékoztatójának elfogadását. A bizottság megbízza 
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Pigniczki Árpád bizottsági tagot, hogy a bizottság tapasztalatait összegezve a testületet és a 
Kapitány Urat tájékoztassa a polgárőrség és a közterület felügyelők tevékenységéről. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai 
   2./ KKB tagjai 
 
II. Napirend 
Egyebek 
 
Pintér Csaba biz. elnök: tájékoztatom a bizottsági tagokat, hogy a „családok parkja” projekt 
meghirdetésre került a Csépai Naplóban. Nagy várakozással vagyok, hány család fog  
érdeklődni, hogy szívesen ápolna egy fát, tekintené magáénak. A GAMESZ munkájának 
igénybevételével a tereprendezés mindenképpen megtörténik, a fákat elültetjük. A kedvesebb 
dolog az lenne, ha a családok maguk ültetnék el a fájukat. 
Amennyiben nincs hozzászólás, az ülést bezárom. 
 

kmf 
 
 
 
 
 

Pintér Csaba      Pigniczki Árpád 
  biz. elnök      biz. tag. 
 


