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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete  Környezet-, Közrendvédelmi és 
Kulturális Bizottság 2020. január 17-ei üléséről Csépa Községi Önkormányzat 
tárgyalótermében. 
 
Jelen vannak:  Gödöllei Krisztián   biz. elnök 

Sajó Gergő     biz. tag. 
   Polovics Zoltán  biz. tag. 
   
   Pintér Csaba Gábor  polgármester 
   Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző 
   Berényi Veronika   kirendeltségvezető 
   Pigniczki Árpád  pénzügyi bizottsági tag 
 
Gödöllei Krisztián képviselő biz. elnök: köszöntöm a tisztelt megjelenteket, megállapítom, 
hogy a 3 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van, az ülés határozatképes. 
A meghívóban szereplő napirendi pontokat szeretném módosítatni, javaslom, hogy az első 
napirendi pontban a környezet-, közrendvédelmi és kulturális bizottsági kültag eskütétele 
legyen, ezt követően változatlan sorrendben az írásos meghívóban lévő napirendi pontok 
szerepeljenek. 
Van-e más javaslat? Nincs, kérem aki a napirendi pontokat elfogadja a fenti módosítással, 
kézfelnyújtással jelezze! A bizottság a napirendi pontokat a módosítással elfogadja 3 igen 
szavazattal. 
 

1/2020.(I.17.) KKB határozat 
Napirendek elfogadásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Környezetvédelmi és Közrendvédelmi Bizottsága az írásos 
meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadta, az alábbi módosítással: 
Az első napirendi pontban a környezet és közrendvédelmi és kulturális bizottsági kültag 
eskütétele legyen, ezt követően változatlan sorrendben az írásos meghívóban lévő napirendi 
pontok szerepeljenek. 
 
Erről értesül: KKB tagjai 
 
 

I. Napirend 
A környezet és közrendvédelmi és kulturális bizottsági kültag eskütétele 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Az alakuló ülésen már gratuláltam a környezet-, közrend és 
kulturális bizottság megválasztott tagjainak. A képviselők esküjüket letették, Polovics Zoltán sajnos 
nem tudott részt venni alakuló ülésünkön, így az eskütételre most kerül sor. Kérem a megválasztott 
bizottsági kültagot, hogy az eskü szövegét ismételje utánam a saját neve említésével. Kérem, hogy az 
eskütételhez mindenki álljon fel. 
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„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
környezet, közrendvédelmi és kulturális bizottsági tagi tisztségemből eredő feladataimat a 
Csépa fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a 
magyar nemzet javára gyakorlom. 
 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Köszönöm. Kérem a kültagot, hogy az eskütételről szóló 
jegyzőkönyvet írja alá. Megállapítom, hogy Polovics Zoltán az esküt letette. 
 
 

II. Napirend 
Községi rendezvények programterv meghatározására, a falunap 2020. évi programterve 
 
Gödöllei Krisztián képviselő biz. elnök: az írásos anyagok mindenki megkapta. Van-e 
valakinek az anyaggal kapcsolatban módosítási javaslata. Amennyiben nincs, kérem 
kézfelnyújtással jelezze, aki a napirendi pontot elfogadásra ajánlja. Megállapítom a bizottság 
3 igen szavazattal a napirendi pontot elfogadásra ajánlja. 
 
Bíró József alpolgármester megérkezett 
 

2/2020.(I.17.) KKB határozat 
Községi rendezvények programterv meghatározására, a falunap 2020. évi programterve 

 
Csépa Községi Önkormányzat Környezetvédelmi és Közrendvédelmi Bizottsága elfogadásra 
ajánlja Községi rendezvények programterv meghatározására, a falunap 2020. évi programtervét. 
 
Erről értesül: KKB tagjai 
 
 

III. Napirend 
Egyebek 

 
Gödöllei Krisztián képviselő biz. elnök: 
Szeretném, ha a későbbiekben a következő problémákra megoldásokat találnánk: 
- Deák Istvánnal egyeztetve 4 főt biztonsági őrnek fel lehetne venni bértámogatottként, 

akik elérhetősége nyilvános lehetne, esetleges bűncselekmény idején mindenki számára 
elérhetőek lennének. 

- Temető: nincs bekerítve, lopnak. Ezen a helyzeten javítani kell. Jelenlegi temető gondnok 
helyett megbízhatóbb kellene. 

- Környezetvédelmi szemét szedési akció 03. hóban traktorral támogatva. Minél több 
embert kellene megmozdítani, egy főzéssel egybe kötve talán ösztönözhetnénk a 
lakosságot.  

- Sokan nem tudják, hogy mindenkinek 3 m3 szemetet ingyen elvisznek minden háztól. A 
lakosságot erről tájékoztatni kell.  

- Az összeszedett szemét újra generálódik, erre megoldást, falu rendeletet kell eszközölni. 
Esetleg, ha kitakarítanánk, parkosítanánk, akkor rendben lehetne tartani. - Polovics 
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Zoltán: Honvéd u. 4 szám is ilyen, romok, szemét, állati hulladék stb. Erre is megoldás 
kell. Ezt az állapotot rövid időn belül meg kell szűntetni) 

- Sok a patkány, sokan panaszkodnak rá. Erre megoldást, forrást kellene találni. Számla 
ellenében 2-3 ezer forinttal támogathatná az önkormányzat a házak tulajdonosait.  

- Téglagyár területét rendbe tenni 
 
Polovics Zoltán bizottsági tag:  
A fentiekhez szeretnék még én is hozzá szólni:  
- Temető: ha temető csőszt alkalmaznánk sem lenne megoldás, nem tud egyszerre az egész 

területen jelen lenni, és napi 24 órában jelen lenni, de egy kamera rendszert ki lehetne 
építeni. 

- Szemét: a Konyhai hulladék kezelés sem megfelelő, nem elegendőek a szemetesek 
kapacitása, külső szemlélőnek és egészségügyi szempontból sem megfelelő. 

- Jó lenne a vasúti gödör tulajdonát megtudni, ha a vasúté, akkor a vasúttal levelezni, hogy 
a kitakarítását támogassa. Tudatosítani az emberekben, hogy oda csak zöld hulladék 
hordható.  

- Ahol rendezetlen az udvar, a kerítésre terítve a ruhák, nekik lehetőséget biztosítani a 
teregetésre. 

 
Sajó Gergő bizottsági tag:  
 A padok állapotán javítani kellene, valamint a kukákat fém kukával cserélni, illetve a 
mennyiségén kellene javítani. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: 
Szeretnék reagálni az elhangzottakra: 
- Szemét szedésben partnerek vagyunk és mindenképpen támogatjuk. Márciusban a 

közmunkások részvételével tudná az önkormányzat segíteni a megmozdulást.  
- Fel kell vennünk a Vasút, Közútkezelő és egyéb szervezetekkel a kapcsolatot, hogy az 

árkok rendbe tételét engedélyezze. Akinek szüksége van rá, az az elburjánzott fák 
kivágását megtehesse, amivel a tüzelését megoldhatja. Ezzel a település képe is 
javulhatna. 

- Patkányirtás: Vagy falu szinten v. sehogy sem irtható, mert 1 háznál hiába irtják. 
Mindenképpen pályázati pénzből kell falu szinten megoldani. Néhány doboz patkányirtó 
szer megvásárlása egy-egy háznál nem oldja meg a problémát. (Polovics Zoltán: Ezt egy 
szakosodott vállalkozással kellene végezni) Ennek sajnos 10 M-s nagyságrendű költsége 
van. 

 
Pigniczki Árpád képviselő: Hunyadi u.-i ház udvarát próbáltuk rendezni. Ez egy speciális 
eset, folyamatosan egyeztetek a hatóságokkal, hogy minden szabályszerűen menjen. Romos 
házakat felmértem, közel 69 romos területet találtam, valamint 60 olyan ingatlant, melyet 
megevett a szemét. Rengeteg „friss szeméttelep van". Próbáltunk a tulajdonos után menni, a 
tulajdonosnak nincs lakhelye, elérhetetlen. Engedélyezés után ki lehet takarítani a portát, de 
ha kitakarítjuk akkor újra csak feltöltik szeméttel. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: A szemetes ingatlanokkal példát kell statuálni. A kiróható 
bírság maximumát kellene kiróni. A Hunyadi úton vadkamerát szeretnénk kihelyezni, 
melynek törvényi korlátozásai vannak. Ennek pontosítása, kivitelezése folyamatban van. 

 
Bíró József alpolgármester: Vadkamerát csak közterületet tehetünk fel. Mely nem bizonytó 
erejű, mivel azt nem veheti fel, hogy a magán portán lerakja a szemetet. Ezt a problémát egy 



5 
 

közterület kezelő tudná talán kordában tartani, illetve hosszú távon csak a tulajdonosok 
büntetésével lehet megoldani, mert a tulajdonosnak kell bekerítenie a portát.  
- Patkány irtás: Szerintem a tulajdonost kell büntetni, hogy ne legyen patkány az 

ingatlanán. Ezt nem segélyek nyújtásával lehet elérni, mert mindig azt fogják elvárni, 
hogy az Önkormányzat oldja meg a problémát. 

- Temető: Nagy és sötét terület, kamerát ki tehetünk, de ez is csak korlátolt kapacitású. -
elrettentő ereje van ideiglenesen, mert kitapasztalják, hogy mekkora a ható távolsága stb. 
Sajnos temető őrt lehet felvenni, de ennyi pénzért nem lehet alkalmas, megbízható embert 
találni. Polgárőrség megerősödése talán segítség lehetne. Ezt kellene erősíteni. A 
közösség ereje tudná megoldani ezt a problémát. Minél több aktív tagot kellene 
bekapcsolni, mert akkor lehetne a biztonságra hatni.  

 
Pintér Csaba Gábor polgármester: A nyugdíjasokat kellene aktivizálni, hiszen nekik nem kell 
dolgozniuk, aktívabban részt tudnának venni, mozgósíthatóbbak az esetleges problémák 
fellépésekor. A polgárőrnek nem kell közbe lépnie, elég, ha rendőrt hív, erről egy okítást 
kellene tartani a polgárőröknek, illetve a lakosság részére is. Ne féljünk a rendőrségnek 
szólni, ha olyat látunk, amelyet törvénybe ütközőnek vélünk. 
 
Polovics Zoltán bizottsági tag: Van arra reális esély, hogy az áramszolgáltató a temetőbe 
közvilágítást telepít? 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Van kritikus pont, ahová biztosan kamera lesz ideiglenesen 
telepítve. Kerítés biztosan rendbe lesz hozva. Nyitva-zárva tartás biztosan lesz. Behajtani csak 
a temető gondnokai hajthatnak be, a gépjárművek behajtását meg szeretném tiltani. A kapukat 
pedig zárni kell este. Ez biztosan vissza tartó erejű lesz. A legfontosabb útvonalakra a 
temetőben szilárdabb burkolatot kell tenni. Ezt a lakosok megmozgatásával képzelem el, mert 
számítunk a lakosok segítségére. Néhány lámpát is szeretnénk behelyeztetni, hogy halottak 
napján tudjunk közlekedni. 
A település képet mindenképpen javítanunk kell. Ez most az elsődleges feladatunk. Ez a 
közterületekre és a temetőre is igaz. Látványos fejlődést kell elérnünk novemberre, hogy a 
temetőbe látogatok a fejlődés jó hírével távozhassanak, és szerintem ez fogja községünkbe 
visszavonzani az embereket.  

 
Bíró József alpolgármester: A központi részen parkolókat kell kialakítani a vízelvezető árkok 
befedésével. Látványossá tenni a Művelődési ház, iskola, óvoda, posta, református templom 
körzetét.  
Szeretném a bizottsági tagok figyelmét felhívni arra, hogy oda kell figyelni, hogy mindent a 
törvényes keretek között kell megoldani, ehhez pedig ragaszkodnunk kell.  
 
Polovics Zoltán bizottsági tag: Korábban beszéltük már, hogy egy közösségi kemencét 
szeretnénk építeni. Ennek a megvalósítására lenne ötletem, hogy a költségvetést kíméljük, 
erre egy gyűjtést kellene szervezni.  
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Támogatom, de előbb egy akció tervet kell készíteni. 
Szeretném, ha előbb egy falu gyűlésen megvitassuk a témát, hogy a lakosok is bele 
szólhassanak. 
Illegális hulladéklerakók: Mindent meg teszünk, amit törvényes keretek engednek. Szeretnék 
a jövőben kiadni mindenkinek egy anyagot közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet 
kialakításához. Kérnék mindenkit, hogy tanulmányozza át, és várom a hozzá szólásokat, 
javaslatokat.  
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A romos ingatlanok felmérése megtörtént. Folyamatban van a tulajdonosok felkutatása. Az 
állami tulajdonban lévőket szeretné megkapni a falu, de ez nagyon nagy teher, rengeteg 
munka kell a kitakarításukhoz, és ehhez biztos, hogy a lakosok segítségére szükség lesz. 
 
 

kmf. 
 

  
 
 Gödöllei Krisztián     Sajó Gergő 
  biz. elnök      biz. tag. 


