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A KÖZSÉG INGYENES 

ÖNKORMÁNYZATI  LAPJA 

 

XI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM                                  

2014. I. negyedév 

 

Beszámolók képviselő-testületi ülésekről 

 

Keszü Község Önkormányzatának képviselő-testülete 

3 testületi ülést tartott az első negyedévben.   

 

2014. február 10-i képviselő-testületi ülés  

Keszü Község Képviselő-testülete 2014. évi első ülését 

február 10-én tartotta. 

 

Az előző ülés óta történt események körében a 

Polgármester Úr tájékoztatta a Testületet az előző év 

végén sikerrel megrendezett programokról: a 

borszentelésről, idősek köszöntéséről, templomi 

hangversenyről.  

 

Január hónapban megtörtént a szociális tűzifa 

kiosztása a rászorulók között, minden kérelmező 

részesült a juttatásban. Elkészült a közvilágítás 

bővítése a Petőfi u. 74.sz. ingatlantól déli irányban, 

illetve a malomvölgyi sétány kavicsozása is.  A Viva 

Palazzó Kft végzi a Közösségi Ház garanciális javítását. 

Több pályázaton is nyertes lett az Önkormányzat, így 

26 tonna mart aszfalthoz jutott, amelyet a külterületi 

utak javítására használnak fel.  Leader - pályázaton 

oktatásra 990.000,- Ft támogatást biztosítottak, a 

nyelvi, számítástechnikai és mezőgazdasági 

ismereteket nyújtó tanfolyamokra a Közösségi 

Házban kerül sor, illetve szintén pályázati úton 2300 

kg tartós élelmiszerhez jutott a falu, amelynek 

kiosztása (liszt, száraztészta, cukor)  befejeződött.  

A vízhálózat II. betáplálása elkészült, minden 

rendezési terven alapuló, vagy azon felüli vízigény 

biztosítására alkalmas, amelynek vízjogi 

engedélyezési eljárása folyik.  A Tettye Forrásház Zrt a 

2014. évi hálózatrekonstrukciós munkákat 

személyesen egyezette, a 2013. évi 4.495.662,- Ft 

bérleti díj fejében az adott év rekonstrukciós munkái 

elkészültek. A jövőben a házi szennyvízátemelők 

karbantartását a Tettye Forrásház Zrt. végzi. A nem 

megfelelő használatból eredő meghibásodás 

javításának költsége továbbra is az ingatlan 

tulajdonosát terheli.  

Kimérette a „Kenderes”-ben lévő önkormányzati út 

nyomvonalát, amelyen – ahogy az időjárás 

megengedi – a fák kivágása megkezdődik. Havazással 

kapcsolatban a településen vis maior esemény nem 

volt, az utak tisztítása folyamatosan megtörtént.  

Elkészült a „Káposztás dűlő” értékbecslése, amely 

feltétele, annak, hogy a terület állami tulajdonból 

önkormányzati tulajdonba kerülhessen.  

A téli közfoglalkoztatásban 5 fő vesz részt, fák, bokrok 

ültetését, síkosság-mentesítést végzik, a 

Polgármesteri Hivatal fűtésével és egyéb házkörüli 

munkákkal foglalkoznak.  

A rendezési tervnek a lakosság felé meghirdetett 

módosítására csak néhány javaslat érkezett, ezért 

annak határidejét indokoltnak tartotta 

meghosszabbítani.  

Ismerteti, hogy megtörtént a Keszüi Sport Egyesület 

bejegyzése, reméli, hogy létesítésével további 

pályázati forrásokhoz lehet jutni. Felmérette a 

temetőben a ravatalozóhoz vezető út kialakításának 

költségeit és módját és tájékoztatta a Képviselőket a 

0155/2 hrsz. önkormányzati szántóval kapcsolatos 

földcsere tárgyalásairól.  Több képviselői kérdés és 

javaslat után az előterjesztést a Testület elfogadta, 

felkérve polgármesterét a földcserével kapcsolatos 

további tárgyalásokra.  

 

Második napirendi pontként Keszü Község 

Önkormányzata 2014. évi költségvetését tárgyalták.
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A Polgármester Úr előterjesztette a 124.065 eFt 

kiadási és bevételi főösszegű költségvetés tervét, 

amely kellő pénzügyi mozgásteret nyújt az idei 

feladatokra. A főösszeg tartalmazza az előző évi 

pénzmaradvány:  17.223.733,- Ft, összegét, valamint 

a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 40.670 eFt-os 

költségvetését is. Az önkormányzat állami 

támogatása  az előző évhez képest is csökkent, 

jelenleg az összbevételek 16 %-a:  19.500 eFt 

tervezhető állami forrásból, amelyhez a saját 

bevételek 15 %-os: 18.900 eFt-os mértéke járul. A 

feladat-alapú állami támogatás miatt az 

Önkormányzat korlátozva van a központi támogatás 

felhasználásában, ezzel együtt azonban nagy 

lehetőségek vannak a költségvetésben. Bízik abban, 

hogy tavasszal újabb pályázatok lesznek, amelyekhez 

a saját anyagi erő biztosított. A kiadásoknál 28.828 

eFt került tartalékba általános és céltartalék 

formájában. A 2014. évre tervezett feladatokat, 

fejlesztési elképzeléseket a szöveges gazdasági 

program tartalmazza. 

 

Kiemelt célok: 

- a Faluház felújítás-bővítés beruházásának 
garanciális javítása, a ház működésével 
kapcsolatos feladatok ellátása.  

- Lakossági közszolgáltatások szinten tartása, 
kötelező önkormányzati feladatok, 
községüzemeltetés, közterületek karbantartása 
legfontosabb feladatainak ellátása,  

- DDOP. 5.1.5/B-11 pályázat sikere esetén a 
községi csapadékvíz-elvezető árkok felújítása, 

- Nyertes Leader pályázati forrásból a 
Polgármesteri Hivatal felújításának folytatása, 
sétány kialakítás befejezése, az elszámolási 
kérelmek benyújtása, 

- Keszü község frekventált közlekedési pontjain 
kamerarendszer kiépítése a közbiztonság 
erősítése érdekében,  

- „Felső” út megcsúszott szakaszának helyreállítása 
támfalépítés folytatása, 

- Belterületi utak javítása – pályázati forrás esetén 
-, külterületi utak felújítása mart aszfalttal 
történő felületkorrekcióval. 

- Az Egyházközség nyertes Leader pályázati 
forrásából a paplak épület felújítás terveztetése,  

- Szolgáltatóház (orvosi rendelő, posta, 
gyógyszertár, egyéb funkciók) terveztetése, 
megvalósítására pályázati forrás keresése.  

- Keszü Község részletes rendezési tervének 
módosítása lakossági igények 
figyelembevételével. 

- Állami tulajdonú területek ingyenes, illetve 
adásvétel útján történő önkormányzati igénylése, 

- Szelektív hulladékgyűjtés biztosítása a Mecsek-
Dráva Hulladékgazdálkodási Projekt keretében.  

- Közfoglalkoztatás, civil szervezetek támogatása, 
további községrendezési feladatok, 
pályázatfigyelés, egyéb közigazgatási feladatok 
ellátása.  

 

Szó kerül a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 

költségvetéséről, amelyet majd a három fenntartó 

község közös képviselő-testületi ülésén tárgyalnak 

meg.  

A Képviselő-testület néhány kérdést követően 

elfogadta az előterjesztést, és megalkotta 1/2014. 

(II.15) önkormányzati rendeletét Keszü Község 

Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről.  

(A rendelet a www.keszu.hu honlapon 

megtekinthető) 

 

Az ülés folytatásaként a Solarcell Hungary Kft 

képviselői ismertették cégük  tevékenységét, amelyet   

napelemes park terveztetés, engedélyeztetés, 

pályázatírás és  üzemeltetés körében végeznek.  

Az első pályázati lehetőség 2011. évben nyílott meg, 

azóta  KEOP  pályázati forrásból valósítható meg  1 ha 

területen  a Kormány által támogatott 50-500 kW-os 

http://www.keszu.hu/
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naperőmű, kb 300 millió Ft költséggel. Gyakorlatilag 

kész projektet tudnak hozni, ütemezik a létesítés 

folyamatát, megfelelő előkészítést követően 

megszerzik az építési engedélyt, elkészítik a 

pályázatot. A kivitelezésre több finanszírozási forrást 

is tudnak ajánlani. Mindent előteljesítenek, ezt 

követően hívják le – siker esetén  - a pályázati forrást. 

Bekerülési költségen valósítják meg a projektet, 

gyakorlatilag haszon nélkül dolgoznak, de cserébe az 

erőmű 25 éves üzemeltetési jogát és a hozamból 15 

% hasznot kémek. A termelt energia átvételét az 

állam garantálja, jelenleg 34,- Ft/kW áron. A zöld 

energia felértékelődőben van, ösztönözni fogják a 

beruházásokat. 

A Képviselő-testület tagjai, valamint a felkért 

önkormányzati szakértő több kérdést tettek fel a 

megvalósítással, üzemeltetéssel, pályázati 

lehetőséggel kapcsolatban, majd a további 

információ-szerzésről és a helyi lehetőségek 

vizsgálatáról döntöttek.  

 

Következő napirendi pont az önkormányzat állami 

adósságkonszolidációja volt, melynek II. ütemében a 

víztársulati kintlévőségeket és hiteleket is átvállalja az 

állam. Az Önkormányzat a víztársulati hitel nagy 

részét már előtörlesztette, most a fennmaradó 

241.120,- Ft hitel összege is törlődik. A Képviselő-

testület az szükséges nyilatkozatot – 4 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül – 

megtette, felhatalmazva Polgármesterét a szükséges 

intézkedésekre.  

 

A Testület ülésének további részében korábbi 

rendeleteit módosította:  

 Az avar és kerti hulladék nyílttéri kezeléséről 

szóló rendeletben módosult annak ideje: 

„ a kerti hulladékot hétfő és pénteki napokon 

napközben egész nap lehet égetni.” 

 korszerűsödtek a helyi adórendeletek az 

időközben elfogadott új központi 

rendelkezéseknek megfelelően, de nem változtak 

a helyi adómértékek és a megállapítás szabályai 

sem.  

 a szociális törvény módosítás miatt változott 

néhány hatáskör, illetve  az átmenti segély, 

rendkívüli gyermekvédelmi segély és temetési 

segély  egységes megnevezésű  önkormányzati 

segélyre módosult, szabályai szintén változatlanul 

maradtak.   

 

2014. február 21-i együttes képviselő-

testületi ülés  

2014. február 21-én Kökényben tartotta a Keszüi 

Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó Keszü, Gyód 

és Kökény Önkormányzata együttes Képviselő-

testületi ülését, melynek napirendjén a Közös Hivatal 

2013. évi feladatellátása, 2014. évi költségvetése, 

valamint a Hivatal Ügyrendjének tárgyalása  

szerepelt.  

 

Házigazdaként Farkas Róbert Kökény Polgármestere 

köszöntötte a megjelenteket, röviden szólva egy év 

távlatából a tapasztalatairól. Nagyon sok 

hiányossággal örökölte a  községvezetést, alapvető és 

kiemelt fontosságú dolgok hiánya jellemezte Kökényt, 

amelyeket azóta sikerült korrigálni: megvalósult a 

vízhálózat II. betáplálása 120 millió Ft értéket alkotva, 

amely a rendszeren lévő községeknek nem került 

semmibe. Korszerű optikai hálózatot építtetett ki, 

mart aszfalt alkalmazásával 30 %-kal nőtt a burkolt 

utak aránya, bővült a közvilágítás, rendelkeznek 

nyertes szennyvízpályázattal. Az Önkormányzat 

kezelésében van a Malomvölgyi I. tó, amelynek null 

szaldós az üzemeltetése. A Polgármesteri Hivatal 

épületében új nyílászárók, fűtéskorszerűsítés, 

napkollektor, nanotechnológiás szigetelés látható. 

Minden lehetséges pályázati forrást igénybe vett, 

nemcsak az Önkormányzat nevében, hanem a civil 

szervezetek bevonásával is. Jelenleg 9 beadott Leader 
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pályázata van a községnek, amelyek mindegyike 

nyertes lett. Beindították a „Kökényi Törpikék” 

Családi Napközit, amely munkahelyet teremtett és 7 

kisgyermek elhelyezését biztosítja. A munkanélküliség 

ellen a Start munkaprogram és a közmunkaprogram 

keretében tudott tenni a Testület. Mindez 

többletfeladatot igényelt a Képviselőktől, tőle és a 

Hivatal munkatársaitól is. Véleménye szerint az eltérő 

szemléletből fakadó kezdeti súrlódások megoldódtak, 

az átállás a Közös Hivatal részéről zökkenőmentes 

volt, Pogánynál, illetve a nemzetiségi 

önkormányzatnál voltak problémák. A 

zökkenőmentes átálláshoz jelentősen hozzájárult a 

kökényi hivatalban alkalmazott jegyzőségi munkatárs  

– érdemi gazdasági munkával  töltött - ügyfélfogadási 

időtöbblete, illetve az így biztosított helyismeret.  

 

Schmidt Ferenc Gyód Község Polgármestere -átvéve a 

szót- örömét fejezte ki, hogy a közigazgatási 

változások kapcsán meg tudták alakítani a hivatalt, 

hiszen régóta vannak a keszüi és  gyódi lakosok  

hivatali és több más irányú együttműködésben, 

amelyhez sikerként értékeli Kökény csatlakozását. 

Bízik abban, hogy a jövőben is rendben lesz a Hivatal 

működése, és nem lesznek kitéve a jogalkotók más 

irányú integrációs törekvésének. A három település 

együttes lakosságszáma ( 2.698 fő) garancia arra, 

hogy nem sodorja el a helyi közigazgatást a 

változások szele.  Véleménye, hogy a 

munkavégzéshez hozzátartozik a vélemények 

ütköztetése és megbeszélésen való tisztázása, amely 

megtörtént. Keszüvel együtt törekedtek arra, hogy 

megoldják a problémákat és Kökény sikeresen 

csatlakozhasson. A Hivatal részéről a legfontosabb 

feladat teljesült: a helyi polgárok, amikor kellett, el 

tudták rendezni az ügyeiket, a munkavégzés rendben 

volt, amelyet megköszön, a jövőben is ilyen 

hozzáállással kéri végezni. A költségvetésről 

elmondja, hogy mindenképpen előnyös, az 

önkormányzatoknak saját anyagi forrásból nem kell 

hozzájárulniuk a kiadásokhoz, gazdálkodásuk 

biztosított, nem a Testületek hozzáállásán múlik, 

miből gazdálkodhatnak, amelyet mindenképpen 

pozitív folyamatnak tart.  

Felkéri a Jegyzőnőt az írásban már kiküldött 

előterjesztés szóbeli kiegészítésére.  

 

dr. Barta Zsuzsanna: elmondtja, hogy a mai ülést 

jubileuminak lehet tekinteni, mert 20 évvel ezelőtt, 

1994-ben alakult meg Keszü-Gyód Körjegyzősége. Ez 

alatt a 20 év alatt nagyon sokat fejlődtek a községek, 

megduplázódott a lakosságszám, teljessé vált a 

közműhálózat, új lakóterületek, intézmények 

alakultak, rengeteg hasznos beruházással 

gazdagodtak. Mindennek a fejlesztő munkának 

részesei voltak az itt dolgozók is, amelyben örömmel 

vettek részt. 2013. az első év, amikor három falu 

tartozik a Hivatalhoz, nagy eredménynek értékelte, 

hogy Kökény csatlakozásával Keszü hivatali 

székhelyközség maradhatott. Létszámukról szólva 

sajnálta, hogy két munkatársuk tartósan távol van, 

helyettesítésük megoldott, illetve új munkatársakat is 

be tud mutatni. A 2013. évi munka a közigazgatási 

változásoknak való megfelelés körül összpontosult a 

napi feladatok mellett. 2014-ben legfontosabb 

feladat a létszám megerősítése, a munkakörök 

véglegesítése, valamint a négy (országgyűlési,  EU 

parlamenti, önkormányzati és nemzetiségi 

önkormányzati) választásra való felkészülés és azok 

zavartalan lebonyolítása lesz. Költségvetésük már 

2013. évben is az állami feladatfinanszírozás 

keretében történt, önkormányzati hozzájárulást 

2014. évben sem igényel.  

A 2013. évi pénzmaradvány lehetőséget nyújtott a 20 

éves bútorok cseréjére, az informatika 

korszerűsítésére és néhány kötelező szolgáltatás 

megrendelésére, amelyből  az Önkormányzatok is 

tudtak profitálni. 

2014. évi költségvetésük bevételi és kiadási 

főelőirányzata: 41.800 eFt, amelyből állami 
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támogatás: 40.670 eFt, előző évi pénzmaradvány: 1,1 

millió Ft. A kiadások a személyi juttatásokkal, dologi 

költségekkel kapcsolatosak, beruházásra 1,5 millió Ft-

ot tervezett, a szükséges korszerűsítések 

fedezeteként.  

 Az új hivatali ügyrend megalkotását a szervezeti 

változások indokolták, tartalma a működésre, 

jogkörökre, ügyfélfogadási időkre stb. terjed ki. 

Megköszönte a Testületeknek munkájuk 

támogatását, Munkatársainak pedig az elmúlt év 

feladatellátását.  

 

Buday-Sántha Attila Keszü Község Polgármester úgy 

látta, hogy a Hivatal munkatársai maximálisan jó 

munkamorállal és hozzáállással végzik feladataikat, 

reméli, hogy ezt mindhárom község lakosai is így 

érzik. Véleménye, hogy dicséretes az a gyakorlat, 

ahogy megoldották a távollévők helyettesítését. Mint 

a gesztor Önkormányzat képviselője köszönte, hogy a 

Hivatal fontosnak tartotta a berendezés és a 

környezet megújítását, az ügyfelek fogadásánál úgy 

érezheti a lakosság, hogy méltó környezetben intézik 

az ügyeiket.  

 

A Testületek – külön – külön határozathozatallal, 

elfogadták a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 

2013. évi munkájáról szóló beszámolót, 2014. évi 

költségvetését, valamint működését meghatározó 

Ügyrendjét.  

   

2014. február 21-i képviselő-testületi ülés  

2014. március 31-én a Testület elsőként a rendezési 

tervhez érkezett módosítási kérelmek szakmai 

véleményezését hallgatta meg Papp Zsuzsanna 

településtervező mérnök előterjesztésében. A 

Mérnök Asszony az Önkormányzat kérelmét a 356/18 

hrsz. beépíthetőségével kapcsolatban teljesíthetőnek 

tartotta, a 341/2 hrsz. külterületi út szélesítése keleti 

irányban már nem ilyen problémamentes, mivel 

egyben a község belterületi határvonala. Több 

lépcsőben lehetne az útszélesítést megoldani, a 

Képviselő-testület azonban elállt az igénytől.  

Lakossági kérelmekről szólva a 148/3 hrsz. 

beépíthetőségének módosítását a temetőnél lévő 

védősáv szűkítésével tartja teljesíthetőnek, a 1099, 

457/1 és 465/1 hrsz. telkek belterületi határvonalon 

belülre esnek, amely módosítást nem igényel. A 1302 

és 1307 hrsz. területtel kapcsolatban korábban adott 

szakvéleményét fenntartva továbbra sem javasolja a 

belterületbe vonást. Alapprobléma a telkek 

megközelítése, amelyet – ha a Conda-dülő felől meg 

tud oldani a tulajdonos, ismét tárgyalni lehet. A 09/2 

hrsz. telek belterületbe vonását nem javasolja a tó 

melletti területsáv tájvédelmi jelentősége miatt. Az 

Ürmös-dűlői zártkertek belterületbe vonásával 

kapcsolatos több lakossági kérelmet összevontan 

véleményezve elmondta, hogy komoly önkormányzati 

kötelezettségek járnak a belterületbe vonással. Az ott 

lévő utak nem alkalmasak arra, hogy azokon 

szolgáltatásokat lehessen biztosítani, (mentő, tűzoltó, 

hulladékszállítás stb.), illetve hogy a közművek és a 

csapadékvíz-elvezetés megoldható legyen. Mindezek, 

valamint a zöldterület visszapótlási kötelezettség 

miatt nem javasolja a zártkerti besorolás 

megváltoztatását.  

A Képviselő-testület a javaslatokat elfogadva 

árajánlatot kért a rendezési terv elkészítésére, 

egyben megrendelte a község belterületének digitális 

térképét a szükséges tervező munkához.  

 

Második napirendként a Polgármester Úr ismertette 

az előző ülés óta végzett munkát.  

Tájékoztatta a Testületet, hogy a Misina Állatotthon 

ezen túl a kistérségi támogatás csökkenése miatt 

20.000,- Ft / db áron fogadja be a gazdátlan kutyákat. 

Ehhez járul a szállításért fizetendő 17-20.000,- Ft, 

ezért nagyon meg kell gondolni, mikor rendelik meg a 

szolgáltatást. 
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 Javasolta a Testületnek, hogy adják meg 

hozzájárulásukat egy – már lejárt – elidegenítési 

tilalom törléséhez, szólt a végzett közmunkákról, az 

Önkormányzat épületének folyamatban lévő 

akadálymentesítéséről, a Pannonmedicina Zrt 

felszámolása kapcsán várható önkormányzati 

bevételről, amely névértéken 580.000 Ft 

részvénycsomagot érint.  Több sikeres programot 

szerveztek a Közösségi Házban, - ezúton is 

megköszönte Kristófné Gungl Rita által összeállított 

színvonalas műsort -, az IKSZT program 

megvalósulását rendszeresen ellenőrzi  a 

Vidékfejlesztési Minisztérium. Az állami földekkel 

kapcsolatos ügyintézés folyamatban van, sajnos hiába 

szorgalmazza minél előbbi átadásukat. 

A tájékoztatót – a szükséges határozatok 

meghozatalával – a Képviselő-testület elfogadta.  

 

Ezt követően a Jegyző asszony és Hernádi Éva adóügyi 

ügyintéző beszámolóját hallgatta meg a Testület az 

adóbevételekről és a hátralékok kezeléséről.  

 

Adóbevételek 2013. évben: 

Megnevezés Beszedett adó Hátralék 

Kommunális adó 6 834 230 Ft 2 420 198 Ft 

Iparűzési adó 9 671 000 Ft 746 000 Ft 

Gépjárműadó 9 917 000 Ft  3 598 000 Ft 

Telekadó 617 250 Ft 0 Ft 

 (Önkormányzatnál maradó gépjárműadó: 3.506 eFt)  

  

A Hivatalnak dr. Polonkai Sándor végrehajtóval van 

szerződése, a lejárt tartozások végrehajtására 

azonban helyben is megteszik a szükséges 

intézkedéseket. Az adómorál megfelelő, sokan kérnek 

részletfizetést szociális helyzetük miatt, a gépjármű- 

és iparűzési adótartozások nagy része felszámolt 

cégeknél jelentkezik behajthatatlan követelésként, 

melynek törlését javasolják. A Testület – vitát 

követően – úgy határozott, hogy 53 db – felszámolt 

vállalkozás által hátrahagyott – iparűzési adótételt, 

valamint 12 db előző évekről származó – jelenleg 

behajthatatlan – gépjárműadó tételt eltöröl.  

A kötelezett fizetési képességének visszaállása esetén 

a törölt tételek ismét előírásra kerülnek.  

 

Következő napirendként Keszü Község 

Önkormányzata 2013. évi zárszámadását tárgyalta 

meg.  

Az Önkormányzat 2013. évi eredeti költségvetési fő 

előirányzata 128.818 eFt volt, amely – az évközi 

pénzmozgások következtében 160.445 eFt-ra 

módosult.  A bevételi teljesítés 122.122 eFt (76 %), a 

kiadási teljesítés 143.196 eFt (89 %). Az 

Önkormányzat felújításra 53.781 eFt, beruházásokra 

3.649 eFt-ot költött. A felújítások közül legnagyobb 

összegű a Közösségi Ház IKSZT pályázati forrásból 

megvalósult felújítás-bővítése volt 40.559 eFt 

értékben. Az Önkormányzatnak hitelállománya nincs, 

likviditási gondok 2013. évben sem adódtak, szabad 

felhasználású pénzmaradványa 13.183 eFt. 

A Testület – kérdések és rövid vita után – az 

előterjesztést elfogadva megalkotta rendeletét a 

2013. évi gazdálkodásról szóló beszámoló 

elfogadásáról  

(A rendelet a www.keszu.hu honlapon 

megtekinthető) 

 

A Képviselő-testület a továbbiakban döntött a Pécsi 

Többcélú Agglomerációs Társulás Társulási 

Megállapodásának módosításáról, tájékoztatót 

hallgatott meg az országgyűlési választások 

előkészítéséről, lakossági kérelmek ügyében 

határozott, 100.000,- Ft működési célú támogatást 

állapított meg a Keszüi Polgárőr Egyesületnek, majd 

zárt ülésen szociális kérdéseket tárgyalt és napelemes 

park létesítésének lehetőségeiről hallgatott meg 

szakvéleményt, határozatával felhatalmazva 

Polgármesterét a további tárgyalásokra.  

 

Összeállította: dr. Barta Zsuzsanna jegyző 

 

http://www.keszu.hu/
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Aerobic a Faluházban 

 
hétfőn és szerdán    16:30-17:30    férfiaknak 
                                   19:00-20:00    nőknek 
Hétfőn, kedden, szerdán 

17:30-19:00    gyerekeknek 
 

Ez történt Keszüben - képekben 

A Faluházban gyermek farsangot és jelmezversenyt 
rendeztünk – akik eljöttek, jól érezték magukat, a 

nyertesek ajándékot is kaptak! 

 

A legötletesebb jelmezesnek járó fődíjat Alex kapta 

 
 

 

Megérkeztek idén is a gólyáink,  hozzáláttak a fészek 

rendbetételéhez és az új generáció felneveléséhez.  

 

 

Az idén is nagy sikere volt a borversenynek. 

 

A bíráló bizottság Schmidt Mátyás vezetésével 11 

arany, 15 ezüst és 4 bronz minősítést adott ki. 

 

A polgármester úr vendégül látta a versenyre 

benevezett bortermelőket és vendégeiket.  
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TELEFONOK, CÍMEK 

 

Polgármester: Buday-Sántha Attila 561-020  

Fogadóórák: Hétfő 7-9 óra  

Csütörtök – előzetes egyeztetés alapján  

 

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal:  

7668 Keszü, Petőfi u. 24.  

Tel: 461-063 Fax: 461-162  

E-mail: keszu@k-mail.hu 

 

Ügyfélfogadás:  

Keszüben: hétfő-szerda 7.00 -15.00 óráig  

Gyódon: minden csütörtökön 8.00 -11.00 óráig  

Kökényben: minden csütörtökön 14.30 - 18.00 óráig  

 

Körjegyző:  

dr. Barta Zsuzsa     461-065  

 jegyzo@keszu.hu 

 

Szociális ügyek:  

Lukácsiné Major Zsuzsanna aljegyző 

 szocugy@keszu.hu 

Adóügyek:   

Joklné Stefek Piroska  561-021  

helyettese: Hernádi Éva   561-021 

 adougy@keszu.hu 

Gazdasági ügyek:  

Beránikné Meggyesi Melinda 461-382  

 gazdugy@keszu.hu 

 Vitosné Magyar Ildikó          461-382 

Pénzügyek:  

Pabian Hédi   561-021 

Neményiné Dékmár Beáta  561-021 

Igazgatási ügyek: 

Mohar Petra   461-063  

  

 

Mentők            Tűzoltók          Rendőrség  

   104                   105                  107  

 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala 

Pécs, Kossuth tér 1-3. telefon: 534-100 

  

Pécsi Járási Hivatal IV. sz. Területi Szociális Központja  

Pécs, Sarolta u. 2. telefon: 412-572, 412-619 

 

 

 

 

 

 

 

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK 

 

Építési ügyek: Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri  

Hivatala, Hatósági Főosztály Műszaki Osztálya  

Pécs, Kossuth tér 1-3. telefon: 533-800  

Pécsi Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Intézet 

(házigondozás, étkeztetés)  

Joklné Dudás Tímea  

Pécs, Jókai u. 25., telefon: 516-312  

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  

Billege Piroska és   Békés Judit 

Pécs, Anikó u. 5. telefon: 441-677, 444-877  

Körzeti megbízott: Tóth Gábor 442-000  

Pécsi Rendőrkapitányság Kertvárosi Rendőrőrs  

www.police.pecs.hu  

Pécs, Málomi út 1. telefon: 72/ 442-000  

E-mail: rendorseg.pecs@orfk.b-m.hu 

Falugazdász: Jókuti Erika és Bernáth Zoltán  

Telefon: 72/ 512-466  

Gyermekorvosi ellátás: 

dr. Kiss Erika Tel.: 549-992 Pécs, Krisztina tér 18.  

Gyermekorvosi ügyelet:  

Gyermekklinika, Pécs, József Attila u. 7. Tel: 535-999  

Háziorvosi rendelés: dr. Gerner Eleonóra 410 031,413-773 

Pécs, Krisztina tér 18. Hétfő, szerda, csütörtök: 8-12,  

Kedd és péntek: 12-16,  

Minden páratlan héten Keszüben: Csütörtök: 8-12  

Körzeti fogászat: dr. Ceglédi Ágnes  

Pécs, Király utca 66. Tel: 72/ 787-534  

Gyermekfogászat: dr. Kresz Gábor Pécs, Váradi u. 22.  

telefon: 72/ 311-838  

Hatósági állatorvos: dr. Reisz György 20/9578-767  

7761 Kozármisleny, Széchenyi u. 3.  

E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt. 

Ingyenes hibabejelentő: (80) 20-50-20  

Tettye Forrásház: (72) 421-700 Hibabejentő: (72) 421-799  

Gázszolgáltató: (40) 40-40-40  

Szennyvíz átemelők javítása: Tettye Forrásház Zrt  

 (80) 811-111 

Misina Állatvédő Egyesület (72) 337-035  

 

Kéményseprés: Leikauf  Tibor  (72) 404-774 

leikauf@vipmail.hu 

Vidanet Kft hibabejelentés: 1203  

Kistérségi gyepmester  Hlatky Jenő   (72) 310-980 

ÁLHUBÁL – állati tetemek elszállítása (80) 204-963  

KESZÜI HÍREK 

Keszü Község Önkormányzatának lapja 

Kiadja: Keszü Község Önkormányzata 

Felelős kiadó: Buday-Sántha Attila 
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