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A hősökre emlékeztünk 

2016. november 22-én, szombaton emlékeztünk meg 
az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírjairól 
és hőseiről. A megemlékezőket Keszü Község 
Önkormányzata, a Szent György Lovagrend Baranya 
Megyei Prioriátusa, és a Szent György lovagrend 
várta.   A keszüi Szent Anna templomban az ünnepi 
szentmisét dr. Horváth István nagyprépost celebrálta. 

Az idei megemlékezésen részt vett és ünnepi 
beszédet mondott dr. Gulyás Gergely az országgyűlés 
alelnöke. 

  

A vendégek között ott volt Csizi Péter országgyűlési 
képviselő és dr. Őri László Pécs város 
alpolgármestere. Keszü Község Önkormányzatát 
Buday-Sántha Attila polgármester képviselte. 
 A műsor elején Lempek Dóri fuvolázott, ezt követően  
Kristóf Kolos olvasott fel Csics Gyula (1956-ban 12 
éves kisgyerek) naplójából. Őket az orgonista Rizner 
Dávid fantasztikus játéka követte. 

 

 A keszüi művész fellépők zenei és ének hangulatok 
segítségével  idézték fel  az eseményeket: Kristófné 
Gungl Rita ének, Szőke Brandó gitár, Faludi Ágnes 
fuvola.   
 A megemlékezés a 2013-ban felállított kopjafánál 
folytatódott, ahol a résztvevők elhelyezték a 
megemlékezés mécseseit, virágait és koszorúit. 
 

VoiSingers koncert a templomban 

 

 
 
December 11-én adott teltházas koncertet a 
VoiSingers énekegyüttes A keszüi Szent Anna 
templomban. Hihetetlen, hogy 30-40 ember hangja 
egyszerre milyen lélegzetelállítóan tud szólni, főleg ha 
ilyen profi helyen csendül fel ! 
Komolyzenei kórusok Magyarországról már 
meghódították a világot, hiszen nincs olyan ország, 
ahol ne nyert volna magyar kórus egy rangos 
versenyen. Az elmúlt években a könnyűzenei 
kategóriában is erősödtünk, ezért szerencsére egyre 
többen választják az éneklés közösségi formáját, a 
kórust. 

   
 
A kórusban keszüi tag is szerepel: Tamásné Kamanczi 
Adrienn, aki Keszüben önkormányzati képviselő. A 
program megvalósulását a Keszüi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat támogatta. 
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Tájékoztató Képviselő-testületi ülésekről  

 
2016. december 19-i ülésen a Keszüi Közös 
Önkormányzati Hivatal munkatársainak 
teljesítménykövetelmény- meghatározása, valamint 
az egyéb aktuális kérdések szerepeltek.  
A Jegyző Asszony tájékoztatta a Testületet, hogy 
évente szükség van a közszolgálati tisztviselők 
teljesítmény értékelésének alapjául szolgáló 
teljesítménykövetelmények, és az ezek alapján 
szolgáló célok meghatározására. E követelmények 
alapján történik az egyes munkaköröknek megfelelő 
szakmai, közszolgálati, hivatásbeli előírások 
meghatározása és az előmenetel biztosítása.  
A Képviselők – egyhangú döntéssel – a 
teljesítménykövetelmény célokat elfogadták.  
Az „egyéb aktuális kérdések” napirendben a 
Polgármester Úr kért határozatot  a Pécsi Többcélú 
Agglomerációs Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításának elfogadására, amelyben a Pécsi 
Kistérségi Szociális Alapszolgáltató Központ 
átszervezéséről döntöttek. Az intézmény új 
elnevezése: Pécs és Környéke Szociális 
Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási 
Központ és Családi Bölcsőde Hálózat.  
A Képviselők a továbbiakban hozzájárultak az 
önkormányzat tulajdonában álló pince további 
bérletéhez, valamint a Helyi Építési Szabályzat 
módosításának árajánlat kéréséről döntöttek.  
Zárt ülésen sor került az év végi segélyezések 
meghatározására.  
2017. év első ülésén január 30-án  11 napirendi 
pontot tárgyaltak. Fő téma az Önkormányzat 2017. 
évi költségvetésének elfogadása  volt.  
Beránikné Meggyesi Melinda ismertette a 
költségvetési tervezet  155.000.000,- Ft  bevételi és 
kiadási főelőirányzatának tartalmát. 
 
Kiemelt  bevételi előirányzatok: 
 
Önkormányzatok működési  
támogatása:                                             88.140.319,- Ft              
Adóbevételek:                                          23.640.000,- Ft 
Működési bevételek:                                 1.111.791,- Ft 
Működési célú átvett pénzeszköz:              170.000,- Ft 
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz:     1.480.000,- Ft  
Finanszírozási bevétel:                             40.457.890,- Ft 
 
Az Önkormányzat állami támogatása tartalmazza a 
Közös Hivatal működésének 41.036.800,- Ft-os 
mértékét, a mezőőri kiadásokhoz való hozzájárulást, 
valamint a közfoglalkoztatási bevételeket. A 

bevételek között szerepel a záró pénzkészlet 
40.457.890,- Ft összege is. 

 

Kiemelt kiadási előirányzatok:  
 
Személyi juttatások:                                 23.574.522,- Ft 
Járulékok,  szoc. hozzájárulás:                  3.512.678,- Ft 
Dologi kiadások:                                        30.590.000,- Ft 
Ellátottak pénzbeni juttatásai:                  8.349.000,- Ft 
Egyéb működési kiadások:                      42.222.000,- Ft 
Felújítások:                                                   2.540.000,- Ft 
Finanszírozási kiadások:                           41.036.800,- Ft 
Államháztartáson belüli  
megelőlegezések:                                        2.625.410,- Ft  

 

A kiadások tervezett összege az előző évi 
teljesítés tényadatain alapul. Az Önkormányzat 
39.156 eFt-ot helyez tartalékba, amelyből 5.000 
eFt a pályázati saját erő biztosítására került 
elkülönítésre.  
A Polgármester Úr összefoglalásul elmondta, hogy a 
kevés rendelkezésre álló pénzzel nagyon jól kell 
gazdálkodni, hogy meg tudják valósítani a terveiket. 
Reméli, hogy a lakosság is látja ezt a törekvést. 
Ismertette a civil szervezetek támogatási igényét, és 
javaslatot tett annak mértékére. Vitát és kérdéseket 
követően a Testület a Keszüi Polgárőr Egyesületnek 
100.000,- Ft, a Keszüi Sportegyesületnek 300.000,- Ft 
támogatást állapított meg, valamint döntött  a 
Keszüért Egyesületnek 50.000,- Ft tagdíj átutalásáról.  
A napirend keretében sor került a polgármesteri 
tiszteletdíj törvényben megállapított mértékű 
felemelésére bruttó 199.434,- Ft mértékig, majd a 
Képviselők a költségvetési rendeletet egyhangúan 
elfogadták.  
Második napirendi pontként Keszü község rendezési 
terv-módosítását vitatták meg. A módosítás 
magánszemélyek kérelmére és költségére történik. Az 
első kérelem  25 ha nagyságú területen létesítendő 
napelem park kialakítására irányult. A projekt 19 cég 
összefogásával készülne, amelyhez a Földhivatal az 
előzetes jóváhagyást megadta. A 2,5 – 3 milliárdos 
beruházás az Önkormányzat számára is hasznos lenne 
az iparűzési adó növekedése miatt.  
A második kérelem a zártkerti ingatlanok beépítési 
százalékának módosítására irányult, a kérelmező 
elmondta: megkapta a településtervező 
tájékoztatását, hogy ez csak az új típusú rendezési 
terv elkészítésekor lehetséges, ezért területei 
összevonásával oldotta meg a problémát.  

2. oldal 
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A Polgármester Úr elmondta, hogy nem gördítenek 
akadályt a napelem park megvalósítása érdekében 
történő rendezési terv  módosítással kapcsolatban, a 
település tervezővel megkötik a szükséges 
megállapodást. A módosítás folyamata előre 
láthatóan 6-8 hónapot igényel. 
 
 A Képviselők a magánerős napelem park 
létesítésével, valamint a rendezési terv módosítás 
egyéb irányaival kapcsolatos kérdéseik 
megválaszolását követően egyhangúan döntöttek a  
módosítás folyamatának elindításához szükséges 
kérdésekben, amelynek költségeit a napelem park 
beruházója vállalja.  
 
Következőkben a Jegyző Asszony terjesztette elő  az 
egészségügyi alapellátásról szóló rendelet tervezetét. 
Az egészségügyi alapellátás nem változik, de 
megállapodást kell kötni Pécs Városával a 
feladatellátásról. Az erről szóló rendeletet a 
Képviselő-testület elfogadta.  
 
Ugyancsak jegyzői előterjesztésben hallgatta meg a 
Testület a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről szóló 
rendelet módosítását, amely a jogszabályok változása 
miatt vált szükségessé. A hulladékszállítás díját 
központilag állapítják meg, ezért az önkormányzati 
díjmegállapítást tartalmazó rendelkezést a helyi 
rendeletben hatályon kívül kellett helyezni. A 
módosítást a Testület jóváhagyta.  
 
A Testület munkáját a konténeres hulladékszállításra 
vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésével 
folytatta, amely szerint az Önkormányzat a BIOMARK 
2000 Kft-vel köt 5 m3-es konténer szállítására 
szerződést 31.617,- Ft +Áfa/forduló,  + 6000,- Ft + 
Áfa/tonna díj ellenében. 
 
Az ötödik napirendi pontban a Polgármester Úr a 
pályázati projektek helyzetéről, lehetőségeiről adott 
tájékoztatást. Sajnálattal állapította meg, hogy sem a 
napelem parkról, sem az óvoda létesítéséről nem áll 
rendelkezésére plusz információ.  
 
Megjelent viszont a külterületi utak felújítására és 
erőgépek beszerzésére irányuló pályázat, amelyről 
már adott tájékoztatást a Képviselőknek. Az 
útfelújítás két utat érinthetne, az egyik az Ürmös 
dűlői kereszttől a keszüi erdőnél lévő trágyatárolóig 
valósulhatna meg, ennek során javulna a Keszü- 
kökényi összeköttetés. A beruházás becsült értéke 69 
millió Ft. A másik lehetőség az alsó útról a 
szőlőhegyre felmenő út, ami a szakcsoporti szőlőhöz 

csatlakozna 30 milliós bekerülési költséggel. Az 
útfelújításhoz erőgép vásárlására 10 millió Ft-ot 
lehetne igényelni. A pályázaton Keszü, Gyód és 
Kökény konzorciumban indulna, amelynek gesztora 
Keszü lenne, a fenntartási költségeket a községek 
közösen vállalnák. A pályázati önerő 25 %-os. 
Lehetőség van arra is, hogy az erőgépek beszerzésére 
külön  pályázzanak Gyód gesztorálásával. 
  
A Képviselők véleménye szerint fontosabb lenne a 
napelem park és óvoda pályázatokra koncentrálni a 
forrásokat, ezért a külterületi utak felújításának 
pályázati lehetőségét elvetették, csatlakoztak viszont 
az „útkarbantartó erő- és munkagépek beszerzés 
Gyód, Keszü, Kökény településeken” című projekthez, 
a fejlesztéshez szükséges önerő vállalásával. 
   
A Testület ezután határozott a nemzetiségi 
önkormányzatokkal kötött együttműködési 
megállapodások felülvizsgálatáról, amelynek során 
jóváhagyta a Keszüi Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal, valamint a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal 2014. évben kötött 
megállapodásokat.  
 
Ugyancsak döntés született a Csorba Győző 
Könyvtárral kötött megállapodás felülvizsgálatáról. 
 
Nyolcadik napirendként a Jegyző Asszony adott 
tájékoztatást az ASP rendszerről és pályázatról.  
 
Az Önkormányzatoknál 2017. évtől folyamatosan 
bevezetésre kerül az  ASP (Application Servire 
Provider) rendszer, amely az önkormányzatoknál 
folyó, a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka 
informatikai eszközökkel történő támogatása. 
Lényege az elektronikus közigazgatás kiterjesztése, az 
önkormányzati feladatellátás egységességének 
biztosítása az ország pénzügyi stabilitásának 
megőrzése érdekében, amelyhez az állam biztosít 
központi információs rendszer szintű támogatást. Az 
ASP központhoz több önkormányzat már önként 
csatlakozott, 2018. január 1. napjával azonban 
minden önkormányzat számára kötelező lesz a 
csatlakozás, amelynek szükséges költségeire 
pályázatot írtak ki. A pályázatot Keszü Község 
Önkormányzata a csatlakozás második ütemében 
nyújthatja be, vissza nem térítendő  100 %-os 
támogatásra maximum 6 millió Ft erejéig, amelynek 
fele központilag meghatározott körben 
számítástechnikai eszközökre irányul. 

 
3. oldal 
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A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul 
vette, és felhatalmazást adott a pályázat 
előkészítésére és benyújtására. 

 

Az „egyéb aktuális kérdések” keretében Buday-
Sántha Attila elterjesztésében a Képviselők 
belterületbe vonási kérelemről, a Nefela Jégeső-
elhárítási Egyesülés egyszeri támogatásáról, 
valamint a Tettye Forrásház által kiszerelt 
bekötési vízmérők megvásárlásáról döntött. 
 
2017. február 22-én került sor Kökényben Keszü 
– Gyód – Kökény községek Képviselő-
testületeinek együttes ülésén a Keszüi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról 
szóló beszámoló, valamint a 2017. évi 
költségvetés megtárgyalására.  
 
Farkas Róbert, mint házigazda köszöntötte a 
megjelenteket, örömét fejezte ki, hogy már 
második alkalommal ad helyt Kökény az együttes 
ülésnek. Felkérte a Jegyzőnőt a napirendek 
előterjesztésére.  
 

Lukácsiné Major Zsuzsanna: az írásban kiadott 
anyag szóbeli kiegészítéseként elmondta, hogy 
2016. évben az ideivel azonos mértékű: 
41.036.800,- Ft volt az  állami támogatás, 
amelyhez az előző évi pénzmaradvány 
2.739.662,- Ft összege, a közfoglalkoztatás 
988.251,- Ft bevétele, a GINOP pályázati 
támogatás 834.028,- Ft-ja, a népszavazással  
kapcsolatos állami támogatás 834.028,- Ft, 
valamint a saját bevétel 82.606,- Ft összege 
járult.  2016. évi költségvetésük bevételi  
teljesítésének összege: 49.981 eFt a kiadási 
teljesítés: 47.241 eFt. 
 

Az év során határidőre ellátták a közigazgatási 
hatósági feladatokat, valamint az 
Önkormányzatok működésével kapcsolatos 
tennivalókat. Kiemelt feladat volt a népszavazás 
lebonyolítása, amely probléma nélkül lezajlott. A 
települések részére a kisebb pályázatokat 
(közfoglalkoztatás, szociális fajuttatás, 
közművelődési érdekeltségnövelő pályázat) 
megírták, és elszámoltak a kapott támogatással. 
Kiemeli, hogy mindhárom községben sikerrel járt 
a belterületi utak felújítását célzó pályázat, amely 

során az Önkormányzatok összesen 37.992 eFt 
támogatást nyertek. Kökény ezen felül sikeresen 
pályázott az adósságkonszolidációban nem 
részesült önkormányzatok támogatására, 
valamint vis maior támogatásra.  
 
A Hivatal a kihelyezett ügyfélfogadásokat mindkét 
községben folyamatosan ellátta.  
 
Ismertette az anyakönyvi eseményeket, valamint a 
testületi ülések, meghozott rendeletek és 
határozatok számát, amelyek végrehajtását a Hivatal 
végezte. Az év során többen ellenőrizték a Hivatal 
munkáját, sem a belső ellenőrzés, sem a 
Kormányhivatal által végzett közszolgálati ellenőrzés 
lényegében nem tárt fel  hiányosságokat.  
 

A 2017. évi költségvetést 44.020 eFt-ra  
tervezték, amely az állami támogatást és a 
pénzmaradványt foglalja magában. A kiadások 
mindazon tételeket tartalmazzák, mint az előző 
években. Gratulál a Képviselő-testületeknek és 
Munkatársainak  az  elért eredményekhez, 
megköszönve  munkájukat. 
 
Farkas Róbert Kökény Község polgármesterének 
véleménye, hogy jó csapatot örökölt a Jegyző 
Asszony, akiknek a munkájával meg van elégedve. Az 
eltelt idő alatt Kökénnyel  összecsiszolódtak, nem tud 
negatívumot említeni az együttműködésben. A 
Hivatal fenntartását  teljes egészében az állam 
finanszírozza, költségvetésük jóváhagyása 
szimbolikus, amelynek javasolja az elfogadását. 
  
Buday-Sántha Attila Keszü Község polgármestere 
szerint is megvan a Hivatalnak a vezetője, a saját 
apparátusa, munkájukat az Önkormányzatok 
mindenben támogatják, és a továbbiakban is elvárja, 
hogy maximálisan végezzék el a rájuk bízott 
feladatokat. Úgy gondolja, hogy a munkatársak ennek 
megfelelnek, megköszöni munkájukat.  

 
Schmidt Ferenc: Gyód Község polgármestere  
idén nem kívánt hozzászólni a napirendhez.  
 
A Képviselő-testületek ezután egyhangú döntéssel 
elfogadták a Hivatal 2016. évi munkájáról szóló 
beszámolót és 2017. évi költségvetését. 
 
Összeállította:  Lukácsiné Major Zsuzsanna jegyző 

 
4. oldal 
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Ez történt az elmúlt időszakban 

Keszüben történt közösségi eseményeket 
elevenítjük fel összeállításunkban, melyek 2016. 
október, november és december hónapjaiban 
történtek.   

Nyugdíjasok 

Október 25-én került sor „Az idősek napja” 
alkalmából a keszüi nyugdíjasok köszöntésére. 
Buday- Sántha Attila polgármester üdvözölte a 
szép számmal megjelent idős embereket és fiatal 
nyugdíjasokat.  
 

 
 

Rövid köszöntő beszéd után egy kis műsorral 
lépték meg az résztvevőket, melyben –
meglepetésként- a polgármesterünk is fellépett. 
 

 
  

Nem maradt el a vendéglátás sem, finom 
vacsora, sütemények és gyümölcskosár várta az 
időseket. Az est sok vidámsággal és 
táncmulatsággal folytatódott és késő estig 
tartott. 
   

 

Sportbál 

November 26-án a fiatalok vették birtokban a 
Faluházat. A Sportbál mindig megmozgatja a 
sportolókat és szüleiket.  Az esemény 
köszöntéssel kezdődött. Joklné Dudás Tímeát 
köszöntötték az év sikerei kapcsán az aerobik 
csoport tagjai és szüleik. 
 

 
 

A vacsora után nagy sikere volt a tombola 
húzásnak, sok nyeremény talált gazdára. A 
szerencsésebbek többször is nyereményhez 
jutottak. 
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Mikulás 

Nagy sikere volt idén a Mikulásnak. Ebben az évben 
kétszer is örülhettek neki Keszüben a gyerekek.  
 

 
 
Zsúfolásig megtelt a Faluház nagyterme  gyerekekkel 
akik a Télapódium  „ A Mikulás csodaputtonya”  című 
vidám, zenés,  interaktív műsorát nézhették meg. A 
műsor után a Mikulás ajándékokat adott át  nekik. 
 

 
 

December 6-án a keszüi Mikulás lovas hintójával járta 
körbe a falut, és osztotta ki az ajándékokat a 
gyerekek legnagyobb örömére. 
 

 
 

Ribizli Bohóc fellépése 

Karácsony előtt Ribizli Bohóc lépett fel a Faluházban a 
gyerekek és szüleik legnagyobb örömére. A 
szórakoztató műsorba a gyerekek is interaktívan 
bekapcsolódtak, énekeltek és játszottak együtt a 
bohóccal. 
 

 
.  
 

Cipős doboz akció  

 
A korábbi évek sikerein felbuzdulva idén is 
meghirdettük a  „Cipős doboz” akciót. Szép számmal 
érkeztek a dobozok, ajándékok, tartós élelmiszerek. 
Az önkéntes adományozók nem kérték, hogy nevüket 
megemlítsük, amit tettek, anonim módon tették.  
Segítségüket ezúton köszönjük meg a rászorultak 
nevében.  
 

Borszentelő 

 

 
 
2016. december 29-én került sor a János naphoz 
kapcsolódó borszentelésre a  keszüi Szent Anna 
templomban. A borokat dr. Horváth István 
nagyprépost áldotta meg. Ezt követően a Faluházba 
várták a boros gazdákat egy kis beszélgetésre, zsíros 
kenyérre és a borok ízlelésére. 
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Eladó építési telek 

 
Eladó Keszüben 2 db egymás melletti építési telek. 
Víz, villany, gáz, út van. A faluvégi buszfordulótól 5 
perc gyalog. Érdeklődni telefonon: +36 30 9573 683 

Tavaszi lomtalanítás Keszüben! 

 
A Dél-KOM Nonprofit Kft. ezévben is megrendezi 
Keszü területén a lakosság részére térítésmentes 
tavaszi lomtalanítási akcióját. 

A lomok elszállítását 2017. április 10-én, hétfőn 

végzik. 

A hulladékot az adott napon reggel 6 óráig kell 

kihelyezni a gyűjtőjárat számára úgy, hogy a tisztaság 

megóvása érdekében a szóródó anyagok 

gyűjtődobozokba vagy zsákokba kerüljenek. 

Az akció során nem helyezhetők ki a következő 
anyagok: 

 építési törmelék 

 állati tetemek 

 zöldhulladék 

 veszélyes hulladék (akkumulátor, gumiabroncs, 
növényvédőszerers/festékes dobozok stb.) 

 elektronikai hulladék (Tv, hűtőszekrény stb.) 
 

Kérjük, hogy a fentiek figyelembe vételével a 
feleslegessé vált tárgyaikat a megjelölt napon 

helyezzék ki a házak elé. 

 

  Program előzetes - Borverseny 

 

Keszü község Önkormányzata a hagyományokhoz 
híven idén is megrendezi szokásos borversenyét, 
melyre minden bortermelőt szeretettel várunk.  
A  mintákat  2017.  március 27-én 12 óráig lehet 

leadni a Polgármesteri Hivatalban. 
A nevezési díj 500 Ft mintánként. 

Az eredményhirdetésre 2017. április 1-én  
szombaton 18 órakor kerül sor a FALUHÁZBAN, 
melyre minden bortermelőt és érdeklődőt 
szeretettel várunk. 

Közmunka program Keszüben. 
 
Keszü Község Önkormányzata 2017.03.01-től ismét 
pályázott a Pécsi Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztályánál a közfoglalkoztatási programokra. Ennek 
keretén belül sikerült újra 15 főnek álláslehetőséget 
kínálni. A Belvízelvezetés projektben 10 főt, a 
Hosszabb időtartamú programban pedig 5 főt 
foglalkoztat 2017.03.01.-től 2018.02.28-ig, továbbá a 
jelenleg is tartó hatósági szerződések keretében 3 főt 
alkalmazunk, akik képzésre járnak. 
 

  Program előzetes – Asztalitenisz verseny 

 
SZJA 1% 
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KESZÜI HÍREK 

Keszü Község Önkormányzatának lapja 
Kiadja: Keszü Község Önkormányzata 

Felelős kiadó: Buday-Sántha Attila 
 

TELEFONOK, CÍMEK 

 
Polgármester: Buday-Sántha Attila   Tel.:  561-002  

E-mail: polgar@keszu.hu 

Fogadóórák: Hétfő - Péntek 7-9 óra között  

Csütörtök – előzetes egyeztetés alapján délután is. 

 

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal:  

7668 Keszü, Petőfi u. 24.  

Tel: 461-063     Fax: 561-020  

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  

 

Jegyző:  

Lukácsiné Major Zsuzsanna            461-065  

 jegyzo@keszu.hu 

 

Szociális ügyek és igazgatási ügyek:  

Mohar Petra                               461-063 

Tokai Fanni                         461-063 

 szocugy@keszu.hu 

 

Adóügyek:   

Neményiné Dékmár Beáta            561-021 

  adougy@keszu.hu 

 

Gazdasági ügyek:  

Beránikné Meggyesi Melinda       461-382  

 Vitosné Magyar Ildikó                    461-382  

gazdugy@keszu.hu 

  

 

Péntáros:   Simon-Török Alexandra           461-382 

  

  

Mentők            Tűzoltók          Rendőrség  

   104                   105                  107  

 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala 

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

  

 

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 

Joklné Dudás Tímea     (házigondozás, étkeztetés)  

Pécs, Rákóczi u. 1., telefon: 516-312  

Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat  

Nagy Katalin   Pécs, Megye u. 22. telefon: 532-657  

Pécsi Rendőrkapitányság Kertvárosi Rendőrőrs  

www.police.pecs.hu  

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

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

Körzeti megbízott: Tóth Gábor 442-000  

Falugazdász: Jókuti Erika és Bernáth Zoltán  

Telefon: 72/ 512-466  

Gyermekorvosi ellátás: 

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

Rendelés: H-Sz-P: 12-16, K: 7.30-9.30, Cs: 7.30-11.30 

Tanácsadás:  K: 10-12 óráig 

Minden 3. hét péntekjén 10-12 Keszü az orvosi rendelőben 

Gyermekorvosi ügyelet:  

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

Háziorvosi rendelés: dr. Gerner Eleonóra  413-773 

Pécs, Krisztina tér 18.  

Rendel: H-Sz  12-16 óráig, K-Cs-P  8-12 óráig 

Minden páratlan héten Keszüben: Csütörtök: 8-12  

Körzeti fogászat: dr. Ceglédi Ágnes  

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

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  

Gáz hibabejelentő: (80) 42-42-42  

 

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  

mailto:polgar@keszu.hu
mailto:keszu@k-mail.hu
mailto:jegyzo@keszu.hu
mailto:szocugy@keszu.hu
mailto:adougy@keszu.hu
mailto:gazdugy@keszu.hu
mailto:rendorseg.pecs@orfk.b-m.hu

