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A KÖZSÉG INGYENES 

ÖNKORMÁNYZATI  LAPJA 

 

XI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM                                  

2014. IV. negyedév 

 

Beszámolók képviselő-testületi ülésekről 

 

Keszü Község Önkormányzatának képviselő-testülete 

5 testületi ülést tartott a negyedik negyedévben.   

 

2014. szeptember 22-i képviselő-testületi ülés  

Első napirendi pontként  beszámolót hallgatott meg a 

Testület az Önkormányzat  2014. I. félévi 

gazdálkodásról.  

Az Önkormányzat 2014. évi  124.065 eFt összegű 

költségvetését  59.769 eFt (48 %) bevételi és 65.134 

eFt (52 %) kiadási előirányzattal időarányosan 

teljesítette.  

 

Kiemelt előirányzatok költségvetési bevételek esetén: 

 
működési célú támogatás államházt. 
belülről  

51.965 eFt 

felhalmozási célú támog. államházt. 

belülről                       
243 eFt 

közhatalmi bevételek                                                                     5.160 eFt 

működési bevételek                                                                            931 eFt 

felhalmozási bevételek                                                                   1.370 eFt 

működési célú átvett pénzeszközök                                                         100 eFt 

 

Kiemelt előirányzatok költségvetési kiadások esetén:  

 

személyi juttatások                                                                         10.278 eFt 

járulékai     2.123 eFt 

dologi kiadások                                                                               13.217 eFt 

ellátottak pénzbeni juttatásai                                                         4.415 eFt 

egyéb működési kiadások                                                                4.531 eFt 

beruházások          1.200 eFt 

felújítások           9.035 eFt 

központi támogatások folyósítása                                                20.335 eFt 

 

A Képviselő-testület az I. félévi pénzmozgások 

követéseként 124.065 eFt  fő előirányzatú 

költségvetését 124.174 eFt-ra módosította. 

 

A két ülés között történt eseményekről szóló 

beszámolóban  
 a Polgármester Úr adott tájékoztatást a Káposztás 

dűlői 035/2 hrsz. állami tulajdonú terület 
megvásárlásáról, amely 7790 m2 területtel 
gazdagította az Önkormányzatot.  

 Ismertette a Falunap – nagyszámú résztvevővel, 
sikeresen lezajlott – programjának költségeit:  
szponzori támogatásként 590.600,- Ft befizetés 
érkezett, ezúton is megköszönte a Demex Kft, a 
Mobil Bau Kft, a Csorba Győző Könyvtár, a Keszüi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Tettye 
Forrásház Zrt, a Kamanczi Kft, a Szlama és Társa 
Kft, valamint a helyi üzletek támogatását. A 
program nettó önkormányzati kiadása 495 eFt 
volt. 

 A „felső út” helyreállítása érdekében beadott – és 
sikeres – vis maior pályázattal finanszírozott 
kivitelezés október második felében történik, a 
távolsági járatok ez idő alatt a „középső” 
megállóig közlekednek.  

 a község rendezési tervének módosítása 
másodszori szakértői véleményezés alatt áll, év 
végére a Testület elé kerülhet elfogadásra. 

 Pályázatot nyújtott be az Önkormányzat az 
„Itthon vagy, Magyarország szeretlek” projektre, 
amelynek sikere esetén 400.000,- Ft-ot lehet 
nyerni tűzgyújtással egybekötött közösségi 
programra.  

 a térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatban 
tájékoztat arról, hogy az oszlophasználatokra az 
Eon-nal kell szerződést kötni, minden fontos 
közlekedési csomópontra rálátása lesz a 
kameráknak. Ugyancsak folyamatban van a 
felvételek visszanézhetőségének 
engedélyeztetése.   
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 szólt a továbbiakban a felesleges szelektív 
hulladéktároló edények Gyód községnek történő 
átadásáról, a mezőőri pályázatra jelentkezők 
személyéről, csapadékvíz okozta kár kérdésében 
történt egyeztetéséről, a 341/2 hrsz. út rézsűjének 
helyreállítására történt felszólításról, valamint egy 
lehetséges területcseréről a  „proletár-földön” 
lévő önkormányzati, és a temető melletti 
magántulajdonú ingatlan vonatkozásában.   

 
A Testület – kérdéseket és vélemény - nyilvánítást 
követően – a tájékoztatót jóváhagyólag fogadta el.  
 
Következő napirendekben a Képviselő-testület 
pályázatot adott be – egyes működési kiadásai 
pótlására – a forráshiányos önkormányzatok 
támogatására, csatlakozott a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat következő évi 
fordulójához, elfogadta a belső ellenőrzés 
megállapításaira készült Intézkedési tervet, illetve 
elutasította a keszüi 069/2 hrsz. önkormányzati 
tulajdonú út megvásárlására irányuló kérelmet.  
 
 Az ülés befejeztével a Polgármester Úr megköszönte 
a Képviselő-testület 4 éves munkáját, a Testület 
támogatásával a közös akaratnak megfelelően tudta 
elvégezni a feladatokat. Sok mindenben tudtak 
előrelépni takarékos gazdálkodás mellett, reméli, 
hogy ez a folyamat a jövőben is folytatódni fog, a 
közintézmények bővülnek, a település szerkezete 
tovább fejlődik, és a lakosságszám is tovább tud 
növekedni.  
Kiugró változásra azonban sajnos csak akkor lehet 
számítani, ha a gazdasági környezet is változik.  
 
Molnár Árpád és Kristóf Péter képviselő uraknak – 
akik nem indulnak az önkormányzati választáson – 
megköszönte a falu érdekében végzett értékes 
tevékenységüket, a választáson induló képviselőknek 
pedig sikeres megmérettetést kívánt.  
 

2014. október 1-i rendkívüli képviselő-testületi 

ülés 

Október 1-i  rendkívüli   ülésén a Képviselő-testület 
pályázatot adott be szociális célú tüzelőanyag 
támogatásra.  
 
 

2014. október 20-i képviselő-testületi ülés 

Az október 1-i önkormányzati és nemzetiségi 
önkormányzati választásokat követően október 20-án 
került sor az újonnan megválasztott Képviselő - 
testület  alakuló ülésére.  
 

 
Az önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati 
választás eredményéről dr. Bali Dániel, a Helyi 
Választási Bizottság elnöke adott tájékoztatást:  
 
A választói névjegyzékben szereplő választópolgárok 
száma:    1037 fő 
A választáson megjelent választópolgárok száma 562 
fő volt, azaz a jogosultak 54  %-a adta le voksát. Az 
562 szavazatból mindössze 8 volt érvénytelen, tehát 
554 szavazat alapján dőlt el az eredmény.  
A választás során rendkívüli esemény nem történt.  
 
Polgármesteri posztra két jelölt volt, a szavazólapon 
szereplő sorrendben: Antal Tamás és Buday-Sántha 
Attila. Az 554 érvényes szavazat 79 %-át – 439 
szavazatot -  Buday-Sántha Attila kapta, míg 21 %-ot, 
szám szerint 115-öt Antal Tamás, tehát a 
megválasztott polgármester Buday-Sántha Attila 
lett.  
 
Megválasztható önkormányzati képviselők száma – 
mivel a község lakosainak száma 5000 fő alatt van – 6 
fő.   
 
Megválasztott képviselők:  
1./  Molnár Attila József                      312 szavazattal, 
2./ Tamásné Kamanczi Adrienn         307 szavazattal, 
3./ dr. Süle Katalin Anna                      258 szavazattal,  
4./ Marton Béla Ferenc                        225 szavazattal,  
5./ Lezsák Rudolf                                   217 szavazattal,  
6./ András Judit Ágnes                         211 szavazattal. 
 



XI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. I. NEGYEDÉV                                            A KÖZSÉG INGYENES ÖNKORMÁNYZATI  LAPJA  
  

 
 

Keszüi  Hírek                                                                                       3 

 Buday-Sántha Attila képviselő-jelöltként 399 
szavazatot kapott, de mivel polgármesteri 
mandátumot szerzett, így az ő eredményét a 
képviselő-választás során figyelmen kívül kellett 
hagyni.  
 
Nemzetiségi önkormányzati választáson a német és 
a roma nemzetiségre lehetett szavazni. Mivel a 
nemzetiségi névjegyzéken szereplő választópolgárok 
száma a választás kitűzésének napján kevesebb volt, 
mint 100 fő, 3-3 nemzetiségi képviselő választására 
volt mód.  
 
Német választói névjegyzéken szereplő 
választópolgárok száma: 29 fő, megjelent 
választópolgárok száma: 24 fő, mindannyian 
érvényesen adták le szavazatukat.  
 
Megválasztott képviselők: 
1./ Schulteisz Edéné  21 szavazattal, 
2./ Sturcz János           18 szavazattal,  
3./ Till Györgyné          12 szavazattal,  
 
Roma nemzetiségi jelöltek száma 5 fő volt, a roma 
nemzetiségi választói névjegyzékben szereplők száma 
38 fő, választás napján megjelentek száma: 26 fő, 
mindannyian érvényesen adták le szavazatukat.  
 
Megválasztott képviselők:  
1./ Csonka Imre     21 szavazattal,  
2./ Futács Sándor 17 szavazattal,  
3./ Kalocsai István Jánosné 13 szavazattal. 
 
Dr. Bali Dániel ismételt gratulációval átadta a 
polgármesteri és képviselői megbízóleveleket, 
amelyet az eskütétel és az esküokmány aláírása 
követett.  
 
Buday-Sántha Attila 2014-2019. évekre szóló 
polgármesteri programját az alábbiak szerint 
ismertette:  
Általános célok: 

 Községfenntartás, közszolgáltatások folyamatos 
biztosítása, kötelező és önként vállalt 
önkormányzati feladatok ellátása, 

 Takarékos önkormányzati gazdálkodás 
továbbvitele,   

 Pályázati források hatékony kihasználása, minden 
– a község fejlődését elősegítő  -pályázat 
beadása, 

 A település módosított rendezési tervén alapuló 
fejlesztések megvalósítása (lakóterület-alakítás, 
napelemes-park, sportpálya kialakítása) 

 közbiztonság növelése (térfigyelő 
kamerarendszer, Polgárőrséggel való szoros 
együttműködés, rendőrség támogatása a 
feladatellátásuk során) 

 Keszüi helyi vállalkozások bevonása a 
falufejlesztési munkákba, tervezés, beruházás 
tekintetében, újabb vállalkozások meggyőzése 
helyi székhely létesítésére az iparűzési 
adóbevétel emelése érdekében,  

 Bel- és külterületi árkok felújítása – pályázati 
forrásból - , illetve kisebb szakaszokban saját 
munkával.  

 Nemzetiségi önkormányzatokkal, civil 
szervezetekkel szoros kapcsolattartás, 
együttműködés, egymás közösségi, kulturális 
feladatainak segítése,  

 Közösségi ház fenntartása, színvonalas lakossági 
programok biztosítása minden korosztály 
számára.  

 Helyi demokratikus közélet kereteinek 
biztosítása, a lakosság bevonása a döntések 
előkészítésébe, tájékoztatás eddig bevált 
formáinak fenntartása, honlap folyamatos 
frissítése, negyedévenként a Keszüi Hírek kiadása.  

 A falu további szépítése, arculat-alakítása, 
növényesítés, egységes utca névtáblák, 
elhelyezése, szőlőhegyi eligazító táblák 
kihelyezése. 

 Mindazon feladatok ellátása, amely a ciklus során 
előre nem láthatóan adódik, a községfejlesztés, 
pályázatok, lakosság minél jobb színvonalú 
ellátása körében.  

Részletes célok:  

 Keszü, „felső” út megerősítése a 
tömegközlekedés biztonsága érdekében 

 napelem-park pályázat beadása, a beruházás 
megvalósítása a község saját bevételeinek hosszú 
távú biztosítása érdekében,  

 Szolgáltató ház terveztetése és kivitelezése 
(pályázati forrás esetén), ahol a posta, orvosi 
rendelő, fiók-gyógyszertár, melegítőkonyha, 
emeletén vendégszobák  alakíthatók ki. 

 Köztéri térfigyelő kamerarendszer kialakítása a 
község bevezető pontjain. 

 Rekreációs terület kialakítása sportpálya – sétány, 
szabadidőpark, 

 templom épületének felújítása,  

 paplak épület felújítása és hasznosítása, 
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 lakossági igény estén óvoda – családi napközi – 
kialakítása, 

 közmunkaprogramokban való további  részvétel, 
hatékony foglalkoztatás szervezése, 

 Közösségi programok, falunap, ünnepekről való 
megemlékezés kereteinek biztosítása, 

 támfalépítés folytatása pályázati lehetőség 
esetén, 

 zártkerti községrészek infrastruktúra fejlesztése 
lakossági anyagi erő bevonásával,  

 a Polgárőr Egyesülettel, a Keszüi 
Sportegyesülettel, a Keszüért Egyesülettel való 
szoros együttműködés, lehetséges pályázatok 
lehívása, feladatellátásuk erősítése.  

A Képviselő-testület egyetértett a program céljaival, 
amelyet a Testület ciklusprogramjaként jóváhagyott.  

 
Ezt követően került sor titkos szavazással az 
alpolgármester megválasztására.  
A polgármesteri javaslattal egyetértve a Testület  7 
igen szavazattal  Lezsák Rudolfot választotta 
alpolgármesterének, aki e tisztségében is letette az 
esküt. 
 
A következő napirendi pontban a Jegyzőnő adott 
tájékoztatást a polgármester, alpolgármester, 
képviselő-testület díjazásának lehetőségéről, 
mértékéről.  
Az új önkormányzati törvény – választás napján 
hatályba lépő – rendelkezései szerint 500-1500 fős 
településen a polgármester tiszteletdíja 149.575,- Ft, 
költségtérítése ennek 15 %-a azaz 22.436,- Ft lehet. 
Az alpolgármester a polgármesteri tiszteletdíj 70-90 
%-a között részesülhet díjazásban, költségtérítése a 
megállapított tiszteletdíj 15 %-a.  A képviselői 
tiszteletdíj mértéke nem meghatározott, de 
követelmény, hogy mértéke ne veszélyeztesse az 
önkormányzat kötelező feladatellátását. A 
Képviselőknek az önkormányzat érdekében végzett 
tevékenysége számlával igazolt megelőlegezett 
költségeit meg kell téríteni.  
 
A Képviselő-testület fentiek szerint Buday-Sántha 
Attila polgármester tiszteletdíját 149.575,-Ft-ban, 
költségtérítését 22.436,- Ft-ban, Lezsák Rudolf 
alpolgármester tiszteletdíját 104.700,-Ft-ban, 
költségtérítését 15.700,-Ft-ban állapította meg, 
egyben felkérve a közfoglalkoztatottak 
munkavégzésének ellenőrzésére. A Testület 
képviselői tiszteletdíj megállapítására irányuló 
rendelet meghozatalát nem kezdeményezte.  

A következő napirendi pontban a Szervezeti és 
Működési Szabályzat módosítása történt: az eddigi 
egy bizottság helyett kettő fogja végezni a szükséges 
feladatokat.  
 
A Testület polgármesteri javaslatra a bizottságok 
tagjait az alábbiak szerint választotta meg.  
 
1./ Vagyonnyilatkozat Kezelő Bizottság:  
    elnöke:  dr. Süle Katalin Anna,  
    tagjai:   András Judit és Marton Béla. 

2./ Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság:  
      elnöke:  Molnár Attila József, 
      tagjai:   Kamanczi Adrienn és dr. Süle Katalin 

Anna.  
 
Az ülésen részt vett dr. Vajda János a Baranya Megyei 
Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal vezetője is, aki 
gratulált az újonnan megválasztott Képviselő-
testületnek.  Tájékoztatást adott a két éve megalakult 
Járási Hivatal munkájáról, a helyben is elérhető 
ügysegéd tevékenységéről. Nemrég Uránvárosban új 
kormányablak nyílt, bízik abban, hogy a 
kormányablakok működésével javulhat az 
állampolgárok komfortérzete, tekintettel arra, hogy 
több hatósági ügyüket egy helyen intézhetik, kedvező 
ügyfélfogadási időben, ahová minden érdeklődőt 
várnak.  
 

2014. november 10-i képviselő-testületi ülés 

Az új Képviselő-testület november 10-én tartotta 
következő ülését.  
 
Az eddigi hagyományoknak megfelelően első 
napirendi pontként a Polgármester Úr adott 
tájékoztatást a két ülés közötti eseményekről: 

 október 1-én a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal tartott helyszíni ellenőrzést a 
falumegújítási projektről, amelyet rendben 
találtak, 

 a napelemes park pályázat beadása érdekében 
megbeszélésen vett részt a Solarcell Kft 
központjában, ahol részletesen ismertették a park 
építési engedélyezési eljárás előkészítését. A 
pályázat kiírása még nem történt meg, az 
önkormányzati telekegyesítés folyamatban van, 

 elmondta, hogy bensőséges rendezvény  
keretében emlékezett meg  a falu 1956. október 
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23-áról, a Szent Gellért és Szent György 
Lovagrendek szervezésében, 

 Belügyminisztériumi pályázaton az Önkormányzat 
551.800,- Ft értékben 31 erdei méter tűzifát 
kapott, amelynek kiosztása az elmúlt évek 
gyakorlatának megfelelően történik.  

 befejeződött a vis maior pályázati támogatásból 
felújított „felső út” kivitelezése, a közlekedés 
november 5.-én helyreállt. A kivitelezést a Mobil 
Bau Kft utódcége a Best Contrast Bt végezte.  

 a viharos szél kidöntötte a község bekötőútjánál a 
napelemes oszlopot, a helyreállítást – amelyet a 
biztosító fizet – megrendelte, 

 2014. október 1-től 2015. február 28-ig tartó 
munkaszerződéssel 13 fő állt közfoglalkoztatás 
keretében munkába, feladatuk a község 
arculatának rendben tartása, mezőgazdasági 
munkák, télen a síkosság-mentesítés, egyéb 
közhasznú munkálatok, 

 a Parókia és a Templom felújítás építési 
engedélyeztetése és a forrás megteremtése 
érdekében 50 éves használati szerződés készült a 
Keszüi Római Katolikus Plébániával, melynek 
keretében a parókia épülete közösségi 
használatba vétele is megtörténik, 

 a Pannon Medicina gazdasági társaság 
végelszámolása miatt az önkormányzati 
tulajdonban lévő részvények névértékét 
meghaladó juttatásban részesülhet az 
önkormányzat, 

 ismerteti a keszüi 0119/4 hrsz. önkormányzati 
terület vételére irányuló ajánlatot, illetve csere 
lehetőségét a temető melletti erdő 
résztulajdonával.  

 az aktuális számlaegyenleg: 21.761.520,- Ft – 
különböző önkormányzati számlákon  

 
A következő napirendben a Képviselő-testület 
elfogadta a község településrendezési eszközeinek 
2014. évi módosítása során beérkezett 
véleményeket, ezzel a rendezési terv elfogadása az 
utolsó stádiumába lépett, amelyre még idén sor 
kerülhet.  
 
A 3./ sz. napirendi pontban - részletes vitát követően 
– a Testület  rendeletet fogadott el a szociális 
fajuttatásról, amely szerint 1 m3 tűzifát kaphatnak 
azok a rászorultak, akik családjában az egy főre eső 
jövedelem nem haladja meg a 42.750,- Ft –ot 
(egyedül élő esetén a 57.000,- Ft-ot.) 
  

Ezt követően a hulladékgazdálkodási rendelet vitája, 
majd elfogadása következett.  
A rendelet meghozatalát részben az új 
hulladékgazdálkodási törvény, részben az előző 
rendelet óta történt változások követése indokolta.  
A rendelet lehetőséget ad a kisebb – 80 literes – 
hulladékgyűjtő edények alkalmazására egy, illetve 
kétszemélyes háztartások esetén. ( Az igényt az 
ingatlanhasználónak kell bejelenteni a Dél-Kom 
Nonprofit Kft  felé, illetve a megfelelő edényt meg 
kell vásárolni.) 
Szabályozásra került a szelektív hulladékgyűjtés, és a 
hulladékszállítás szüneteltetésének a lehetősége is, 
amelyre a Szolgáltatónak benyújtott kérelemre, 
önkormányzati igazolást követen kerülhet sor nem 
lakott ingatlanok esetében.  
 
5./ napirendként a Polgármester Úr tájékoztatta a 
testületet a mezőőri álláspályázatokról. A 
meghirdetett állásra 7 pályázat érkezett, minden 
jelölt rendelkezett a szükséges feltételekkel, a 
kiválasztás – személyes meghallgatást követően - 
Keszü, Gyód, Kökény polgármestereinek együttes 
döntése lesz. Reméli, hogy a nyertes jelölt még idén 
megkezdheti munkáját. 
 
Zárt ülésen a Képviselő-testület – havi 5.000,- Ft -  
támogatást állapított meg a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázatra jelentkező  
továbbtanuló fiataloknak.  
 
Döntöttek a keszüi állandó lakos 10 éven aluli 
gyermekeknek juttatandó  1.000,- Ft értékű Mikulás-
csomag költségéről, valamint sor került egyedi 
szociális segélykérelmek elbírálására.  
  

2014. november 21-i közmeghallgatás 

A november 21-én a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzattal közösen tartott közmeghallgatáson 
polgármesteri tájékoztató hangzott el a Képviselő-
testület 2014. évi munkájáról, és tervezett 
feladatairól, majd az NNÖ elnöke adott információt a 
nemzetiségi programokról.   
 
A lakossági hozzászólások a napelem-park 
kialakításával, közterületek kaszáltatásával, hó 
eltakarítással, egyéb közérdekű témákkal 
foglalkoztak.  
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2014. december 15-i képviselő-testületi ülés  

Keszü Község Képviselő-testülete 2014. december 15-
i ülésén döntött Keszü Község részletes 
településrendezési terve módosításának 
elfogadásáról. 
Papp Zsuzsanna település-tervező mérnök 
elmondta, hogy a hatályos rendezési tervet a 
módosítás három területen érinti:  

1./ a keszüi ivóvízhálózat II. betáplálás 
területével kapcsolatos telekalakítási és 
építési előírások módosítása,  
2./ a napelem-park kialakítása, a rekreációs 
területtől való elkülönítése, valamint 
3./ a temető mögötti védőövezet 
sávszélességének csökkentése kérdésében.  

Mindezek mellett korszerűsíteni kellett a rendezési 
tervet az időközi jogszabályváltozások miatt. A 
szakhatóságokkal az egyeztetés megtörtént, érdemi 
észrevételükkel a következő módosítás során kell 
majd foglalkozni.  

 A Képviselő-testület ezt követően megalkotta 
13/2014.(XII.22.) számú önkormányzati módosító 
rendeletét a helyi építési szabályokról szóló 
8/2008(VI.8.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról, valamint határozatot fogadott el a 
helyi építési előírásokról.  
A rendezési terv anyaga a www.keszu.hu honlapon 
érhető el.  
 
Második napirendi pontként a Testület Keszü Község 
Önkormányzata 2014. III. negyedévi gazdálkodásáról 
hallgatott meg tájékoztatót. 

A Polgármester Úr tájékoztatta a Testületet, hogy az 
új gazdasági szabályok szerint nem kötelező a három 
negyedéves gazdálkodásról történő beszámolás, de 
szükségesnek érezte a testületet informálni a 
gazdálkodás folyamatáról.  

Beránikné Meggyesi Melinda gazdasági főtanácsos az 
írásban kiküldött anyag szóbeli előterjesztésében 
elmondta, hogy a negyedév zárásakor még nem 
érkeztek be olyan – az Önkormányzat által 
megelőlegezett – pályázati kiadások, amelyek azóta 
már a számlán vannak, illetve év végéig várhatóak. 
Ezért   a bevételi teljesítés 66%-os, a kiadási teljesítés 
73 %. Részletezte a kiadási és bevételi előirányzatok 
tartalmát. 

Az Önkormányzat 10 millió Ft lekötött betéttel 
rendelkezett, amelyhez időközben újabb 15 millió Ft-
ot helyeztek el, tehát a lekötött betétállomány: 25 
millió Ft A Képviselő-testület a tájékoztatót 
jóváhagyólag elfogadta.  
 
A képviselő testület ezt követően hozzájárult a Pécsi 
Többcélú Agglomerációs Társulás Társulási 
Megállapodás módosításához, és az Önkormányzat 
14.567,- Ft névértékű BIOKOM Kft-ben meglévő 
osztatlan közös tulajdoni hányadának 
értékesítéséhez, majd meghallgatta  a Közösségi ház 
programszervezőjének 2014. év munkájáról szóló 
beszámolóját. 
 
Szabó Gábor prezentáció keretében ismertette az 
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér projekt kötelező 
tartami elemeit, programjait, majd a Polgármester Úr 
mondta el elvárásait a ház vezetésével kapcsolatban. 
A Képviselők is javaslatot tettek lakossági érdeklődést 
kiváltó programokra, a fiatalok „bevonzására”, majd 
elfogadták a tájékoztatót.  
 
A nyilvános ülés utolsó napirendjében a Polgármester 
Úr az előző ülést követő eseményekről szólt:   

 Novemberben megtartották az aktuális 
közmeghallgatást, ami az utóbbi évek 
legaktívabb közmeghallgatása volt,  

 Megvásárolta az Önkormányzat a Conda dűlőben 
lévő 50 m-es állami tulajdonú utat, 

 December 1-től alkalmazásba lépett a mezőőr  
Schrancz  Richárd. Feladata Keszü – Gyód – 
Kökény községek külterületének 
vagyonvédelmére, belterületének közterület-
felügyeletére terjed ki.  

 megtörtént a térfigyelő kamerák, valamint a 
díszkivilágítás  felszerelése,    

http://www.keszu.hu/
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 köszöni a Betlehem megalkotásában és 

felállításában közreműködők: Tamásné 

Kamanczi Adrienn, Tamás Róbert, Bartek Miklós 

és Vörösné Timi munkáját 

 nyugdíjasoknál is kellemes ünnepséget sikerült 

szervezni a Sudri néptánccsoport fellépésével, 

sokan voltak, jól érezték magukat.  

 

 december 14-én megtartották a Karácsonyi 

Koncertet, nagyon szép színvonalas műsor volt, 

ezt követően pedig a Keszüért Egyesület tartott 

évzáró vacsorát, szintén köszönetet mond a 

szervezésért, 

 folyamatosan tovább tisztították a közmunkák 

keretében a napelemes park területét, valamint 

az árkokat markolókkal mélyítik. A vízelvezetést 

megpróbálják biztosítani, hogy a szomszéd 

tulajdonosnak se legyen oka kifogásokra. 

 Szintén folyamatosan történik a Cserepes-

dűlőben a mély árok alagcsövezése és feltöltése, 

reméli, hogy tavasszal térkövezésre kerülhet a 

felszín.  

 kiadták a tűzifákat szociális rászorultság alapján, 

minden kérelmező kapott tüzelőt. 

A Testület – az egyes pontokat érintő kérdések és 
válaszok után – az előterjesztést elfogadta, majd zárt 
ülést rendelt el a szociális kérdések tárgyalása 
érdekében.  
 
A jegyzőkönyvek és a rendeletek szövege teljes 
terjedelemben a www.keszu.hu honlapon olvasható. 
Összeállította: dr. Barta  Zsuzsanna jegyző 

  

Karácsonyi Jótékonyság 

A Keszüért Egyesület 2015. adventjén jótékonysági 
akciót hirdetett.  
Egyetlen hívó szóra negyvenegynéhány 
ajándékcsomag és többtíz kiló élelmiszeradomány, 
méz, édesség gyűlt össze, mindössze néhány nap 
alatt. Számos névre szóló ajándék mellett sok olyan 
csomag is volt, amin csupán az volt meghatározva, 
hogy milyen korú és nemű gyermeknek, felnőttnek 
vagy családnak szánták, így ezeknek a kiosztásáról egy 
háromfős bizottság döntött a jegyzőasszony 
útmutatásait is figyelembe véve és helyismeretére 
támaszkodva.  
Összesen mintegy 28 családhoz juttatottak el a 
nagylelkű adományok. Ezúton is köszönjük minden 
adományozónak és résztvevőnek a hozzájárulását.  
 

Közeleg az adóbevallások benyújtásának határideje!  

Ne feledje: befizetett személyi jövedelemadója 

 1%-át mindenki felajánlhatja egy olyan 

szervezetnek, amely jogosult a felajánlások 

gyűjtésére. 

A Keszüért Egyesület számít a felajánlásukra, kérjük, 

gazdagítsuk ily módon is településünket!  

Adószámunk: 18320671 1 02 

Támogatásukat köszönjük! 

 
 

http://www.keszu.hu/
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Önkéntesen a közbiztonság érdekében: Polgárőrség 

2013-as alakulása óta az első teljes évét zárta a Keszüi 
Polgárőr Egyesület.  
A 11 fős alapító tagság létszáma az első év végére 20 
főre, a 2. év végére 22 főre növekedett. Jelenleg 1 fő 
tagjelöltünk van. 
A polgárőrség tevékenysége községünkben kiterjedt a 
falu teljes kül- és belterületére. A közigazgatási 
határon túl csak a Baranya megyei Polgárőr Szövetség 
kérésére tevékenykedhetünk.  
Polgárőreink szolgálati idejükben járőrözéssel, 
megfigyeléssel, forgalomszabályozással, rendezvény 
biztosítással teljesítik bűnmegelőző tevékenységüket.  
A feladat ellátásához az állomány egységes 
formaruházattal és fényképes igazolvánnyal ellátott.  
Tevékenykedhetnek gépjárművel, robogóval, lóval és 
gyalogosan.  
 
Néhány példa a tevékenységünkre:  
o Folyamatosan különböző időpontban és 

útvonalon járőrözést folytatunk.  
o Forgalmat szabályoztunk az aratónap, a diák 

Maraton és temetés alkalmával. 
o Rendezvénybiztosításaink: aratónap, falunap, 

Mindenszentek, halottak napja. 
o Figyelő szolgálatot járőrözés közben a falu ki és 

bevezető útjain megállva és a Keszü község 
Önkormányzata által telepített 6 db kamera 
segítségével végezzük. 

o Polgárőr társunk a falu határában egy elhagyott 
robogót talált, amit a rendőrségnek átadtunk. 
 

Anyagi helyzetünk: 
o 2013-ban pályázatot nyújtottunk be az MVH-hoz, 

amelyet sikerült elnyernünk. A kapott közel 
2.000.000 Ft-ból a faluházban berendeztük az 
irodánkat /asztalok, székek, szekrények, 
számítógép és nyomtató/, vásároltunk 2 db 
robogót és 2 db kerékpárt, valamint 6 db rádiót, 
fényképezőgépet és látcsövet, valamint az 
állomány részére ruházatot.   

o Az előbb felsorolt cikkeken kívül rendelkezünk 
még éjjellátó távcsővel, 2 db kézi látcsővel, 
hordozható reflektorral, és 3 db kézi lámpával.  

o Tevékenységünket a pályázaton kívül a megyei 
szövetség 200.000 Ft-tal, az önkormányzat 
100.000 Ft-tal támogatta. Sajnos a lakosság 
támogatása – amire számítottunk – teljesen 
elmaradt.  
 

Kapcsolataink: 
o A rendőrséggel, konkrétan a kertvárosi 

rendőrőrssel együttműködési megállapodásunk 
van. Ők rendszeresen részt vesznek éves 
beszámoló közgyűlésünkön és tájékoztatnak a 
bűnügyi helyzet alakulásáról /a 2013-as évben 
javuló tendencia mutatkozott/. 

o Kitűnő a kapcsolatunk a helyi önkormányzattal. 
o A megyei szövetséggel közösen vettünk részt a 

pogányi repülőnapon, a nevelési központ 
közlekedési vetélkedőjén és az országos polgárőr 
napon. 

 
Személyi változás: 
Balog Tivadar helyett a közgyűlés Bótor Lászlót 
választotta elnökké. 
Tevékenységünket a továbbiakban is nagyobb 
létszámmal, javuló hatékonysággal és 
együttműködéssel /rendőrség és mezőőr/ szeretnénk 
ellátni.  
Ehhez kérünk mindenkit, hogy az egyesületbe való 
belépéssel, vagy adománnyal támogassa munkánkat.  
           
Lezsák Rudolf    titkár   
 
 

 Leader Program – Német nyelvi alapkurzus 

2014 folyamán sikeresen lezárult a Leader program 
keretében szervezett német nyelvi alapkurzus. A 
tanfolyam mintegy 10 hónapon át folyt összesen 80 
órában, amelynek során a résztvevők a német nyelv 
alapjait ismerhették meg.  
A kilencfős csoport az eredetileg tervezettnél 25 
százalékkal több tananyagot sajátított el. A kurzus 
folyamán többször is tesztelhették tudásukat a 
résztvevők. A tanfolyam informális záró teszttel 
végződött, amelyet minden résztvevő sikeresen, 70% 
felett teljesített.  
A részvételről a Keszüért Egyesület oklevelet állított 
ki.  
 

Leader Program – Informatikai  alapismeretek 

Ugyancsak sikerrel zárult novemberben a 80 órás 
informatikai képzés, melynek hallgatósága nagyon 
széles korosztályt képviselt: a legfiatalabb alig 10 
éves, míg a legidősebb tanuló 70 éves is elmúlt.  
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Az oktatás a gyakorlatra épült. A résztvevők 
megismerkedtek az internet világával: megismerték a 
böngészőket, megtanultak keresni az interneten és 
nagy volt a boldogság, amikor Google térképen 
megtalálták az utcájukat vagy házukat. A program 
érintette a szövegszerkesztést, a táblázatkezelést, és 
a prezentáció készítést is. Lényeges volt, hogy 
ingyenes programokat használjanak a részvevők. Az 
elektronikus levelezés formái,  az e-mail cím készítése 
mellett a mobiltelefon és tablet összekapcsolása a 
számítógéppel, az alkalmazások letöltése is a 
tananyag része volt. 
 A tanfolyam elérte a célját: a részvevők már önállóan 
barangolhatnak a számítástechnika világában. 
 

Leader Program – Mezőgazdasági  alapismeretek 

Keszü község Önkormányzata 2013-ban 990.000,- Ft 
összegű LEADER pályázatot nyert el mezőgazdasági 
alapismeretek képzés megszervezésére. A képzés 
2014-ben valósult meg, összesen 80 óra 
időtartamban, 10 fő bevonásával, melyből 8 fő 
végezte el sikeresen a tanfolyamot. A mezőgazdasági 
alapismeretek tanfolyam oktatója Szarka Tibor volt. A 
képzés során átfogó alapismereteket szerezhettek a 
hallgatók a zöldség- és gyümölcstermesztésről, 
növényvédelemről, valamint az állattenyésztésről.  
 

Bemutatkozik a Keszüi Sport Egyesület  

A Keszüi Sport Egyesület 2013.10.11-én alakult meg. 
Hónapokkal az egyesület megalakulása előtt azon 
gondolkodtunk, hogyan lehetne összegyűjteni és egy 
egyesületbe tömöríteni, azokat a sportot szerető 
embereket, akik amatőr vagy hobbi szinten űznek 
különböző sportágakat, de szeretnének mégis egy jó 
közösséghez tartozni, és versenyeken részt venni. 
Ennek érdekében hivatalos formába öntve is 
megfogalmaztuk céljainkat és megalapítottuk a 
Keszüi Sport Egyesületet. 
 
 Az elmúlt egy évben megalakultak a szakosztályok, 
elsőként az aerobik szakág, majd nem sokkal utána a 
Sudri Hagyományőrző Tánccsoport. Szponzoraink 
ugyan kevesen akadnak, így részben saját erőből, 
társadalmi munkával és az önkormányzat 
támogatásával teremtettük meg a feltételeket az 
egyesület működéséhez. Úgy gondoljuk, hogy minden 

feltétel adott ahhoz, hogy itt egy igazi egyesületi 
munka folyjon. 
Ebben az évben további sportágak beindítását 
tervezzük. Nem maradhat ki az egyik legnépszerűbb 
sportág a labdarúgás sem, ehhez is várjuk az új tagok 
jelentkezését. 
 Kispályás focira szeretnénk Keszü színeiben csapatot 
nevezni, mellyel kapcsolatban Jokl Péternél lehet 
érdeklődni (Telefon: 06-20-287-24-77). Természetjáró 
szakosztály indítását is tervezzük.   
Minden támogatót, szponzort szívesen fogadunk, aki 
bármilyen módon is segíteni tudja az egyesületünk 
működését. 
Székhely:  7668 Keszü Petőfi S. u. 35. 
Levelezési cím: 7668 Keszü Petőfi S. u. 166. 
Adószám:  18521652-1-02 (Az Egyesület sajnos 
az adó 1%-ára még nem jogosult. )  
Bankszámlaszám: 11731025-20000545 
 
Joklné Dudás Tímea a sportegyesület elnöke 
 

Az aerobic csoport 

Igazán példamutató összefogásról tettek 
tanúbizonyságot az emberek, amelynek eredménye 
látható volt jótékonysági rendezvényünkön.  
Az idei évben is 80 fő vett részt a novemberben 
tartott bálunkon és rengeteg tombola felajánlás 
érkezett, amiért külön hálásak vagyunk mind a 
szülőknek és mindazoknak, akik rendszeresen 
támogatnak minket. 

Hálás szívvel ezúton mondok köszönetet azoknak, 
akik hozzájárultak rendezvényeink lebonyolításához, 
anyagi támogatásukkal, illetve munkájukkal.  
Köszönjük továbbá fellépőinknek, hogy térítés és 
ellenszolgáltatás nélkül, műsorukkal járultak hozzá a 
nap programjához.  
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Hiszem, hogy a közös élményeknek megtartó erejük 
van, amelyek segítik megerősíteni az önkéntesekben 
azt a hitet, hogy egy cél fele haladunk. 
További támogatásukban bízva tisztelettel köszönöm 
az aerobik csoport nevében: 
Joklné Dudás Tímea 
sportoktató 
 

Sudri hagyományőrző csoport 

"Gyermekei javát szem előtt tartó szülőknek tudniuk kell, 
hogy ezekkel a dalokkal, játékokkal nemcsak a 
szorongástól, és a szorongás következtében nagy 
bizonyossággal jelentkező betegségektől mentik meg 

szeretteiket, hanem egyben élhetőbb, boldogabb országot 
is építenek utódaik köré, és együttműködni tudó, 
magyarságára büszke, kiegyensúlyozott gyermekeiben 

gyönyörködhet idősebb korukban." 
(Andrásfalvy Bertalan) 
 
Csoportunk célja: Egy olyan közösséget teremteni, 
melyben minden korosztály együtt jól érezheti magát, 
saját néphagyományaink felelevenítésével. 0-6 éves 
korig népi gyermekjátékokat játszunk, melynek 
rendkívül fontos szerepe van a személyiségük 
fejlődésében, mégis nem az a legfontosabb 
feladatunk, hogy agyonfejlesszük gyermekeinket, 
hanem egy olyan oldott légkört teremtünk, melyben 
mindenki ugyanolyan fontos, értékes.  

Játékaink lényegisége az egyéni és közösségi 
örömszerzés. 6 éves kor felett már táncház jelleggel 
ismerkedünk a népzenékkel, néptánc alaplépéseivel, 
egyes tájegységek táncaival.  
 
Mottónk: Semmit sem kell, de mindent lehet!  
 
Ez jellemzi foglalkozásainkat, mely egy szabad 
játéklehetőség mindenki számára.  

Az elmúlt félév eseményei: októberben megtartottuk 
jótékonysági táncházunkat, decemberben 
ellátogatott hozzánk a Mikulás, és együtt 

ünnepeltünk a Sudri Karácsonyon.  
Köszönjük adományaikat támogatóinknak. 
Gyarapodtunk blúzokkal és ingekkel, babzsákokkal, 
botokkal, "lepedővel", és sok-sok élménnyel. 
Köszönet Keszü Község Önkormányzatának, hogy 
lehetővé teszik, hogy falunkban ingyenesen 
működhet a népi gyermekjátszó, és a néptánc. A 
környékünkön egyedülálló módon fedezik a 
szükséges költségeket, állandó támogatást biztosítva 
csoportunknak.  
 
A jövőre nézve is nagyon sok tervünk van. Kérjük, 
kísérjék figyelemmel munkánkat, és lehetőségük 
szerint vegyenek részt rendezvényeinken. 
Adományokat, támogatásokat hálásan elfogadjuk a 
továbbiakban is!  
 
Időpont: minden csütörtök 17 óra.  

 
Bárkinek, bármi kérdése van, forduljatok hozzám 
bizalommal:  

Tamásné Kamanczi Adrienn  
Telefon: 0630-4790343 
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„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek” 

Gyermekkoromban két ünnepnek örültem különösen: 
a Karácsonynak és a Húsvétnak. Akkoriban persze 
nem igen foglalkoztatott a keresztény kultúrkörben 
elfoglalt jelentőségük, viszont imádtam a vele járó 
készülődést, sütést, főzést aztán a hétfői forgatagot. 
Mára a Húsvét kettős jelentőséggel bír számomra. 
Mint keresztény ember átélem a feltámadás 
misztériumának magasztosságát, reményt ad a 
megváltás ténye, gyarló emberként pedig ünneplem 
az újrakezdés, a tavasz beköszöntének csodáját. 
 
Mostanra azonban a szokások még nálunk faluhelyen 
is megfakultak, az emberi kapcsolatok elsilányodtak, 
a hit fogyatkozik, és ezzel elveszítettünk valami 
szépet, értékeset az életünkből.  
 
Annakidején feltámadáskor templomba mentünk, 
hímes tojást készítettünk, vártuk a gavallérokat, akik 
locsolkodni jöttek. Mára a körmenetben csak 
néhányan megyünk, a gyerekeknek mindenféle drága 
kütyüket hoz a nyuszi, a férfiak, fiúk kínosnak, 
terhesnek érzik a locsolkodást, a nők legszívesebben 
elmenekülnének, a gyerekek pedig előre számolják a 
„keresett” pénzt, ami a tojásokat felváltotta. Gyakran 
még a csengőt is kikapcsoljuk, hogy ne lehessen 
megtalálni minket, bár nem is igen kell bujdokolni, 
mert amúgy sem csenget senki.  
 
Az egésznek már semmi köze az ősidőkből eredő szép 
szokáshoz, ami az újrakezdésről, jókívánságokról, az 
élet ünnepléséről, igenléséről, első és végső soron az 
isteni szeretetről szól.  
 
Arra kérlek tehát titeket, hogy együtt őrizzük meg, 
élesszük fel szokásainkat, ne bújjunk el egymás elől, 
vegyük észre egymást és az az ünnep igazi lényegét!  
 
Hogyan?  Így: 
„Egy festőművész befejezte azt a festményt, amelyen 
dolgozott. János Jelenéseinek könyvéből azt a 
jelenetet ábrázolta, amikor Krisztus így szól: „Íme, az 
ajtó előtt állok, és zörgetek.” (3,20). A festő kisfia 
megszólalt:  
- Egy dolgot nem jól festettél. Kívül az ajtón nincs 

kilincs. Hiszen így az Úr Jézus nem is tud 
bemenni!  

- Csak akkor mehet be – magyarázta az apja –, ha 
belülről kinyitják az ajtót, és ha Őt behívják. Ezért 

hagytam el a külső kilincset. Hiszen olvashatjuk: 
„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek.” 

 
Nyissuk ki hát az ajtókat!  
Szeretettel: Süle Katalin 
 

Miért hívna Pécsről szakembert, ha talál Keszüben ? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Schrancz Richárd mezőőr 
megkezdte munkáját 

 

Naponta 7.00 - 1/2 8 óráig 
megtalálható a Polgármesteri 

Hivatalban (Petőfi u. 24.) 

  
Telefonszáma:  06/20/2895-100 

 

 
 

 

HARTH CSABA ev. 
asztalos 

72/461-075 
30/3000-844 

harthcsaba@freemail.hu 

 
SZABÓ ISTVÁN ev. 

vízvezeték szerelés,  javítás,  
dugulás elhárítás, kamerás 

csatornavizsgálat 
20/9215-957: 72/461-004 

 
BIZTOSÍTÁS,  BEFEKTETÉS 

(ING) 
SCHULTEISZ EDÉNÉ ev.  

Petőfi  u. 172. 
30/9396 123, 461-168 

 
Video-Alarm-Tech. Biztonságtechnika 

Ábrahám-K. Gábor 
Videó-figyelő rendszerek, riasztó 

berendezések, kaputechnika, klíma 
berendezések  telepítése, karbantartása, 

javítása. 
30/9242-776    Keszü, Malomvölgyi u. 10 

www.videoalarmtech.hu 
videoalarmtech@gmail.com 

 

mailto:harthcsaba@freemail.hu
http://www.videoalarmtech.hu/
mailto:videoalarmtech@gmail.com
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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:   

Neményiné Dékmár Beáta  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 

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  

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 

 
 

 

mailto:keszu@k-mail.hu
mailto:jegyzo@keszu.hu
mailto:szocugy@keszu.hu
mailto:gazdugy@keszu.hu

