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Beszámolók képviselő testületi ülésekről
Keszü Község Önkormányzata – az előző tájékoztatást
követően – négy testületi ülést, valamint az éves
közmeghallgatást tartotta meg.
2012. október 29-i képviselőtestületi ülés
A két ülés közötti eseményekről történő tájékoztatás
keretében a Polgármester Úr szólt az előkészítés alatt
álló – falufejlesztést és megújítást célzó – Leader pályázatról, amely a játszótéren új játék
elhelyezésére, a Cserepes-dűlő mély csapadékvíz
elvezető árkainak fedésére, és egy sétány kialakítására
irányulna.
A Testület vitát folytatott a fekvőrendőrök
áthelyezéséről, szükségességéről. A kérdés jövő évben
hosszabb lejtésű aszfaltcsíkok készíttetésével oldódik
meg. Képviselői kérdésekre adott választ az állami
tulajdonú ingatlanokkal, valamint az önkormányzatok
állami adósságátvállalásával kapcsolatos információk
közlésével.
A Testület a tájékoztatást jóváhagyólag elfogadta.
A Közösségi ház felújítás-fejlesztés beruházásával
foglalkozó 2. napirendi pontban Németh Norbert
projekt-menedzser foglalta össze az aktuális
eseményeket:
A közbeszerzési eljárást követően október 8-án
aláírásra került a vállalkozói szerződés a VivaPalazzó
Kft-vel 44 millió Ft összegben, október 24-én
megtörtént a munkaterület átadás- átvétele, melyet
követően megkezdték a munkát. Megérkezett a
módosított jogerős építési engedély is, megoldották az
épületmagasságra vonatkozó előírást is. A teljes
pályázati dokumentáció - kronológiai sorrendben
lefűzve – rendelkezésre áll. Tájékoztatást adott arról,
hogy az októberi elszámolási időszakban kívánja
benyújtani
az
eddig
kifizetett
szolgáltatási
tevékenységek
számláját
visszatérítésre
a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felé.

HÍREK
A KÖZSÉG INGYENES
ÖNKORMÁNYZATI LAPJA

Pályázati ellenőrzésre vonatkozó képviselői kérdésre
válaszolva elmondta, hogy rendeletben elő van írva,
mit, hogyan fognak ellenőrizni, ha ez teljesül, más
igénye nincs a pályáztatónak.
A Polgármester Úr szerint a kivitelezők folyamatosan
fognak dolgozni mindaddig, amíg az időjárás
megengedi. Jól gazdálkodtak a rendelkezésre álló
összeggel, pl. a közbeszerzési ügyintézést végző
ügyvédi iroda annak ellenére, hogy kétfordulós volt a
közbeszerzési eljárás egykörös közbeszerzési díjat
számlázott,
a
műszaki
ellenőr
pedig
lokálpatriotizmusból vállalta rendkívül alacsony áron a
műszaki ellenőri feladatokat.
A Testület a tájékoztatást – további feladatellátást
kérve – hagyta jóvá.
Ezt követően került sor Keszü Község Önkormányzata
Helyi Építési Szabályzatának módosítására, a helyi
védettség alatt álló épületek felülvizsgálata
vonatkozásában.
Több épület, illetve épületrész kikerült a helyi
védettséget élvező épületek köréből, illetve egy új
épület lett védett. A 14/2012.(XI.12.) önkormányzati
rendelet a www.keszu.hu honlapon tekinthető meg.
A 4. napirendi pontban a Polgármester Úr ismertette a
közvilágítás bővítésére a WATT-ETA Kft által adott
árajánlatot, melyet követően a Testület megrendelte
Keszü Petőfi u. közvilágítás 5 lámpatesttel történő
bővítését 699.548,- Ft bruttó vállalkozói díjért.
A továbbiakban tájékoztatás hangzott el a víztársulati
befizetésekről. Az Önkormányzat a 2013. és 2014.
évekre előtörlesztette hitelfizetési kötelezettségét (évi
3.241.120,- Ft-ot), amellyel jelentős kamatmegtakarítás volt elérhető. A Víztársulattól átvett hitelből már
csak a 2015. évi részlet kifizetése van vissza. Az
Önkormányzat és Hivatala kiemelt fontossággal kezeli
a víztársulati hitel visszatérülésének kérdését, a 2011ben betörlesztett 21.578 eFt-ból jelenleg 3.848 eFt a
visszalévő kintlévőség.
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A Testület a tájékoztató elfogadását követően a
polgárőrség megalakításának kérdéseivel foglalkozott.

2012. november 13-i rendkívüli képviselőtestületi
ülés

Balog Tivadar a helyi feladatok szervezője elmondta,
hogy az érdeklődőket a Pécs-Baranyai Polgárőrség
megyei vezetőjével és a Polgármester Úrral együtt
tájékoztatták a polgárőrség feladatairól.

Az ülésen a Testület a Leader-pályázat beadását
tárgyalta, a rövid határidő miatt sürgősséggel.

Keszüi zártkerti ingatlantulajdonosként szerzett
tapasztalatai megerősítették abban, hogy valamint
tenni kell a közbiztonság javítása érdekében, ezért
kezdte meg a jelentkezők toborozását.
Elbeszélgettek a jelentkezőkkel, még várja további
személyek bekapcsolódását. A helyi szervezet a pécsi
polgárőrség részeként jönne létre, 11 fővel már meg
lehetne kezdeni a munkát. Nem elsősorban éjszakai
őrjáratokról van szó, hanem önkéntes alapon
„polgárőr” feliratú mellényben a falu és a szőlőhegy
bejárásáról, rendezvények biztosításának segítéséről,
közbiztonságot veszélyeztető helyzetek figyeléséről.
Bízik abban, hogy a nem jó szándékkal közlekedő
személyek felé visszatartó erőt képviselhet a
polgárőrség léte. Megkapnák a „Polgárőrséggel védett
falu” feliratot, amely már a község határában adna
erről információt. Úgy gondolja, hogy további néhány
hónapi szervező munkát követően megalakulhat a
helyi szervezet.
A Polgármester Úr sajnálatát fejezte ki, hogy sokan
maradtak passzívak abból a lakossági körből is, akik
betörések esetén szorgalmazták a polgárőrség
létrehozását. Jó példaként említi Kökény községet,
ahol erős polgárőrséget tudtak alakítani.
A következőkben kisebb jelentőségű ügyekben
(állattartási szándék, önkormányzati terület bérlete,
földmunkák megrendelése) döntött a Testület, illetve a
10 éven aluli gyermekek számára Mikulás csomagok
ajándékozását hagyta jóvá.
Az adóztatási tájékoztatás meghallgatását követően
döntöttek arról, hogy 2013. évben nem kerül sor sem
új adónem bevezetésére, sem a régiek összegének
emelésére.

A Polgármester Úr előterjesztésében elmondta, hogy
„Falufejlesztés Keszüben” címmel az önkormányzati
épület felújítására, a játszótér bővítésére, a játszótér
melletti útszakasz mély árkainak fedésére és a
felületen sétány létesítésére kíván pályázni. Az
Önkormányzat épület felújítása keretében kerülne sor
a tetőzet átrakására, a padlás padlózat szigetelésére,
az
épület
fűtés-korszerűsítésére,
az
épület
akadálymentesítésére. A játszótér egy „madárfészek”
hintával bővülne, illetve sor kerülne a játékok
felülvizsgálatára. Az árkok fedésével megszüntethető a
jelenlegi balesetveszélyes helyzet.
A pályázatíró ezt követően ismertette a pályázat
részletes műszaki tartalmát, a pályázati pontrendszert,
amelyet figyelembe véve állította össze az anyagot,
melynek tervei elkészültek. A pályázat 100 %-os
támogatottságot biztosít, önkormányzati saját erőként
csak az áfa összegét kell vállalni. A 17.558 eFt
összértékű, amelynek áfa vonzatát 4,7 eFt-t kellene az
önkormányzatnak vállalnia.
A Képviselő-testület – egyes pályázati elemek
tartalmát, és erre vonatkozó javaslatokat követően – a
pályázat beadását jóváhagyta, majd a Pécsi Többcélú
Kistérségi Társulás 2013. évi Belső ellenőrzési
ütemtervét fogadta el.

2012. november 29-i képviselőtestületi ülés
A két ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóban
első témaként az elmúlt 3-4 hét áramszolgáltatási
zavarai okáról és elhárítás menetéről adott ismertetőt
az E-on, illetve az EH-Szer képviselője. A nagy lakossági
elégedetlenséget kiváltó sorozatos közvilágítási
áramszünet oka egy nehezen behatárolható hiba volt,
amely az egyik lámpatest bekötő vezetékében
adódott. A szakemberek elmondták, hogy e speciális
hiba ismételt előfordulásának kevés a valószínűsége. A
közvilágítás vissza-visszatérő hiánya főleg a
községrészt érintő betörések miatt volt veszélyes.

Keszüi Hírek
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A Polgármester Úr beszámolt térfigyelő kamerák
elhelyezését célzó tárgyalásairól és ajánlatkéréséről. A
kamerák közvetlenül csatlakoznának a Pécsi
Rendőrkapitányság rendszeréhez, látókörük a község
ki- és bemenő útjait fedné le.
Ismerteti, hogy kiosztották az EU-s élelmiszercsomagokat, reméli, hogy minden rászoruló megelégedésére.
Ugyancsak pályázaton nyert a falu 7 m3 tűzifát,
amelynek elosztására későbbi időpontban kerül sor.
Tárgyalt a jövő évi Startmunka lehetőségekről, minden
lehetséges célra – ároktisztítás, mezőgazdasági munka,
hulladék
lerakatok
megszüntetése,
földutak
rendbetétele – kért közfoglalkoztatási lehetőséget.
Megtörtént a téli időjárásra való felkészülés, 2 tonna
síkosság mentesítő anyagot vásárolt, és helyeztetett ki
a közterületekre.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet Csízi Péter és Kővári
János országgyűlési képviselők látogatásáról, amely
során tájékoztatást adtak az önkormányzatok állami
adósságátvállalásáról, ennek keretében Keszü
115.311.144,- Ft mértékű hitelállományának és ezzel
kapcsolatos kamatkötelezettségének december 28-i
határidővel történő állami finanszírozásáról. A
szennyvízhálózat és kapcsolódó beruházásai céljára
felvett fejlesztési célú hitel évi 17 millió forintos
kiadást jelentett az Önkormányzatnak, ezért rendkívül
nagy jelentősége van annak, hogy ez a kötelezettség
állami intézkedés következtében törlődik.
Folytatva az előterjesztést a Polgármester Úr szól a
Tettye Forrásház Zrt kérelméről, amely szerint a Keszü
– Kökény – Gyód - Aranyosgadány ivóvízrendszerről
kívánják megoldani a kökényi hulladéklerakó
rekultivációs projektje vízellátását. Jelenleg a községek
nem látnak lehetőséget a vízátadásra, a rendszer II.
betáplálása megvalósulása azonban ezt a kérdést is
megoldaná. A továbbiakban kisebb jelentőségű
kérdésekről esett szó: a kutyák chippeléséről, Coranet
Kft bérlete felmondásáról, játszótér kerítés
elkészíttetéséről, Káposztás dűlői árok tisztításáról,
karácsonyi díszkivilágítás megrendeléséről.
Második napirendi pontban Gárdos Attila műszaki
ellenőr adott tájékoztatást a Közösségi Ház beruházás
helyzetéről. Elmondta, hogy az eredeti terv több

változáson ment át az építkezés megkezdéséig. A
munkát a tervezettnél később kezdték meg, ennek
ellenére a határidő betartása kötelező a kivitelezőre
nézve az időjárástól függetlenül. Szépen haladnak, bár
a bontásnál derült ki, hogy lényegesen több beton
épült a tartószerkezetbe, mint amennyire számítottak.
A betontörmelék elszállítási és lerakási költségei
indokoltan emelnék meg a költségeket, azonban
komoly sikerként értékeli, hogy a Polgármester Úr
összedaráltatta a bontott betont, amely útalapba,
egyéb
feltöltésekhez
felhasználható,
így
megtakarítható a szállítási és lerakási költség, csak a
beton
ledarálási
költségét
kell
megfizetni.
Költségnövelő tényező továbbá, hogy a lift kiváltására
feltöltést és támfalszakaszt kell alkalmazni. Hamarosan
az épületre kerülnek a szeglemezes tartók, cserepezést
követően az időjárás már nem tudja hátráltatni a
munkálatokat.
A Polgármester Úr – több képviselő véleményével
összhangban – megerősítette, hogy a kivitelező jó
ütemben, komoly szakmai odafigyeléssel végzi a
munkát, reméli, hogy ez az építés teljes ideje alatt így
lesz.
Válaszol a Képviselők kivitelezéssel, felelősséggel
kapcsolatos kérdéseire, javaslataira, melyet követően
a Testület a beszámolót jóváhagyta.
A következő napirendi pontban a Testület beszámolót
hallgatott meg az Önkormányzat, valamint a
Körjegyzőség III. negyedéves gazdálkodásáról.
A beszámoló anyagát teljes részletességgel kapták
kézhez a Képviselők, amelyből látható a takarékos
gazdálkodás eredménye. Idén ismét pályázik az
Önkormányzat az önhibájukból hátrányos helyzetű
önkormányzatok
támogatására,
ezért
ennek
megfelelően módosul a költségvetés is. A Testület témához hozzászóló tagjai szerint - is egyensúlyban
lévő, megfontolt, takarékos gazdálkodást mutatnak a
számadatok, ezért egyhangú döntéssel elfogadták a
beszámolót, jóváhagyva a 142.479.109,- Ft főösszegű
költségvetés 135.966.993,- Ft (95 %) bevételi és
118.837.320,- Ft (83 %) kiadási teljesítési előirányzatát.
(Körjegyzőség adatai: 21.812 eFt- - 75 % - bevételi és
20.903 eFt - 75 % - kiadási teljesítés)
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A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat
elbírálása került napirendre, amely során a Képviselőtestület vitát folytatott a rászorultság kérdésén, és
nehéz meghatározhatóságán, majd a következő
pályázókat részesítette 2013. év 10. hónapjában
5.000,- Ft önkormányzati támogatásban:
„A” típusú pályázat
Csonka Imre, Szaksz Mirella, Heibl Orsolya, Heibl
Alexandra, Lőczi Barna, Pabian Ádám, Pabian Zsófia,
Antal Tamás, Kádár Nikolett, Vámosi Bernadett, Marcz
Renáta, Marcz Gabriella, Kaiser Dorina, Kamanczi
Árpád, Mező Melinda
„B” típusú pályázat:
Fábián Petra

2012. november 30-i közmeghallgatás
a
Képviselő-testület
a
Német
Nemzetiségi
Önkormányzattal közösen megtartotta évi kötelező
közmeghallgatását.
A Polgármester Úr a 2012. évi önkormányzati
tevékenységről és a jövő feladatairól szóló
tájékoztatójában legfontosabb feladatként a Közösségi
ház beruházásának projektjét emelte ki.
Ismertette a község demográfiai adatait, amely szerint
az 1.301 fős lakosságszám nem emelkedett, a zártkerti
községrészen 84-en élnek.
A Testület aktívan végezte munkáját, eddig 18 ülést
tartott, amelyen – többek között 14 önkormányzati
rendeletet alkotott, és 70 egyedi ügyben döntött
határozathozatallal.

Az Önkormányzat 2013. évi gazdasági koncepciójának
tárgyalásakor a Polgármester Úr elmondta: sajnos
nincs túl sok információ a jövő évet meghatározó
költségvetési adatokról. Ismertek ugyan az állami
elvonások, de a konkrétumok nem, ezért csak
általánosított koncepció alkotható. A Körjegyző
ismertette a várható folyamatokat, azt, hogy törvényi
kötelezettség a jövő év gazdasági koncepciójának
összeállítása, amelynek a Testület most eleget tesz.
Várható a befolyt gépjárműadó 60 %-ának, valamint az
személyi jövedelemadóból származó bevétel állami
elvonása, ami kb. 40 %-kal csökkenti az
önkormányzatok támogatását. Nagyon nagy dolog az
adósságállomány állami átvállalása, de legalább
ennyivel kevesebb költségvetési támogatást fognak
kapni jövőre az önkormányzatok. Szólt a
feladatfinanszírozásról, arról, hogy önként vállalt
feladatokat ezen túl csak saját bevételek terhére lehet
vállalni. Az állam jövőre teljes mértékben
lefinanszírozza a közös hivatalok működését,
lakosságarányosan előre láthatólag 7, 3 fő erejéig.
A Testület ezt követően a koncepció írásos anyagát
elfogadta.
Utolsó témaként a keszüi 1637 hrsz. önkormányzati
tulajdonú út egy részének forgalomképtelen vagyoni
körből történő kiemeléséről döntött a Testület, amely
egy telekalakítás miatt vált szükségessé.

Elmondta, hogy a község gazdasági helyzete stabil, a
vagyon növekedő mértékű, azonban továbbra is
takarékosságra van szükség e helyzet megtartása
érdekében.
Az Önkormányzat teljes vagyona 1 milliárd 282 millió
forint, az ingatlanok értéke ebből 585 millió Ft, a vízi
közmű értéke 693 millió Ft.
2013. évre az önkormányzat nem tervezi sem a helyi
adók emelését, sem új adónem bevezetését.
A 115 millió Ft hitelállomány állami átvételéről a
tárgyalások megkezdődtek. Lekötött betétben
elhelyezett tartalék az előző évi 25 millió Ft-ról 45
millióra emelkedett.
A 2012. év eseményei között – a jövő év tavaszára
elkészülő 44 millió Ft-os Közösségi ház beruházásfelújítás mellett – említette a közvilágítási lámpatestek
korszerűsítését, a közvilágítás bővítését a Petőfi u. két
szakaszán, az I. Világháborús emlékmű felújítását,
Startmunka keretében végzett növénytermelést,
amelynek terményei a rászorultak között került
elosztásra.
Sikeres programok zajlottak a „Keszüért Egyesület”
szervezésében Kihívás napján, Szent Iván éji koncert
keretében, illetve méltó megemlékezés történt az
október 23-i Nemzeti Ünnepről.
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A Falunapi rendezvényt a mezőkeszüi testvértelepülés
delegációja is megtisztelte jelenlétével.
Sor került egy új – értékesíthető - önkormányzati
lakótelek kialakítására a Conda-dűlőben.
Jelenős eseményként értékelte Kökény község
csatlakozását, amellyel kiegészül és megerősödik
Keszü-Gyód Körjegyzősége.
A jövő feladatai között említette a Közösségi ház
működésének megszervezését, kulturális programok
szervezését, a már beadott pályázatok sikere esetén
(csapadékvíz-elvezető
árkok
rendbetétele,
Polgármesteri Hivatal felújítása, Startmunka pályázat)
azok lebonyolítását.
2013-ban is szigorú
takarékossággal kívánja biztosítani a közszolgáltatások
szinten tartását, a község rendezettségének,
tisztaságának
fenntartását,
kisebb
felújítások
elvégzését. Szól az év végi programokról – Mikulás
csomagok osztása, Kiskórus koncertje, idősek
köszöntése, borszentelés – majd átadja a szót a
résztvevőknek.
Schulteisz Edéné a Német Nemzetiség Önkormányzat
feladatairól beszélt. A német kultúra és nyelv ápolása
érdekében német zenekart, tánccsoportot kértek fel a
Falunapi részvételre, német nyelvtanfolyamot
indítottak. Bár anyagi támogatásuk egyre kevesebb,
igyekeznek azt minél hatékonyabban a nemzetiségi
öntudat erősítése érdekében felhasználni.
Balog Tivadar a Polgárőrségről adott tájékoztatást,
amely a pécsi szervezet részeként, minimálisan 10
fővel szerveződik a helyi közbiztonság erősítése
érdekében. A csoport a működéshez szükséges
minden szakmai támogatást és eszközt megkap,
szeretné, ha a kezdeményezés nagyobb nyilvánosságot
kapna és minél
többen csatlakoznának az
önszerveződő közösséghez.
Lakossági hozzászólások között köszönet érkezett a
mezőgazdasági startmunka-program során juttatott
terményekért, kérdés a szelektív hulladékgyűjtéssel
kapcsolatban, az adósság állománnyal kapcsolatban,
kérdés és javaslat a volt „Paplak” hasznosítására, téli
estéken szervezendő programokra pl. vidékfejlesztési
témákban.

Képviselői hozzászólások hangzottak el az alacsony
kamatozású
fejlesztési
hitelből
megvalósult
beruházások szükségességéről, a saját önkormányzati
bevételi források felkutatásáról, amelyben segíthet az
itt élők teljes körű lakcímbejelentése, gépkocsijának,
vállalkozásának Keszübe való bejelentése.
A Polgármester Úr összefoglalójában és a kérdésekre
válaszként ismertette az adósságállomány mértékét és
állami átvállalását, az egyházi ingatlan hasznosítására
tett erőfeszítéseket, a szelektív hulladékgyűjtő pontok
2013. tavaszi átadási határidejét. A közösségi –
kulturális élet fellendülését várja a Közösségi ház
működésének jövő évi indulásától. Büszke az elmúlt
időszak sikereire, Keszü nem hátrányos település,
reméli, hogy a jövőben is megtalálják a fejlődés
forrásait. További vélemények hangzottak el a
„Paplak” hasznosítására, autópálya kivitelezésére
vonatkozóan, majd a közmeghallgatás lezárult.
2012. december 17-i képviselőtestületi ülés
A december 17-i Testületi ülésen a két ülés közötti
események között legnagyobb jelentősége a
Mohácson december 12-én tartott konzultációnak
volt,
amely
az
önkormányzatok
állami
adósságátvállalásáról szólt. A szükséges intézkedések
megtörténtek
az
5.000
lélekszám
alatti
önkormányzatok teljes adósságátvállalásra érdekében,
amely Keszüt is jelentősen érinti.
Ismét szó esett a térfigyelő kamerarendszerről, a
Leader-pályázat
végső
költségvetésének
módosulásáról, a Közösségi ház kivitelezésének
folyamatáról, valamint a polgárőrség szervezéséről.
Vitát követően döntött a Testület az öt éven túli –
behajthatatlan – céges adótartozások eltörléséről,
magánszemélyek esetében fenntartva a további
végrehajtás szükségességét.
A Polgármester Úr ismertette a víziközmű tartozás
1.324 eFt-os egyenlegét. Az Önkormányzat 2013. és
2014. évre eső pénzintézeti hitelt előtörlesztette,
melyek kamatait sem kell tovább fizetni. A 2015. évi
törlesztő részlet kiegyenlítését követő bevételek az
Önkormányzatot fogják erősíteni.
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Örömmel tájékoztatott arról, hogy 5 millió Ft-ot nyert
az
önhibájukon
kívül
hátrányos
helyzetű
önkormányzatok támogatása pályázatán, amelyet a
pécsi és pellérdi iskolákba, óvodákba járó gyermekek
után fizetendő normatíva kiegészítésre kell fordítani.
Lakossági igényként jelentkezett a Pécs-Pellérd
összekötő
út
keszüi
elágazásának
éjszakai
megvilágítására, amelyre – napelemes rendszerrel is
árajánlatokat kért, illetve eljárt Pécs városnál a
nagybani piacnál létesítendő buszmegálló érdekében.
Második
napirendként
az
önkormányzati
adósságátvállalásával kapcsolatos döntéseket hozta
meg a Testület, melynek érdekében a szükséges
hozzájárulásokat és nyilatkozatokat megtette.
A község BM pályázaton 7 m3 tűzifa szociális célú
felhasználását nyerte el, mellyel kapcsolatban a
Testület a szükséges rendeletet megalkotta. A rendelet
szerint háztartásonként ½ m3 tűzifa adható a
rászorulóknak.

ivóvízdíj bruttó 480 Ft, csatornadíj 361 Ft, mindehhez
6 Ft vízterhelési díj járul.
Tájékoztató
hangzott
el
a
körjegyzőségi
álláspályázatokról. A meghirdetett gazdasági,
valamint
szociális
ügyintézői
státuszra
110
álláspályázat érkezett, döntően nem a pályázati kiírás
szerinti jelentkezőkkel. A szociális ügyintéző
személyében nem lesz változás, ezért csak egy
gazdasági státusz kerül jövő évben betöltésre.
Utolsó napirendi pontként a Pécsi Kistérségi
Művelődési
Központ
átszervezési
javaslatáról
hallgatott meg tájékoztatót a Testület Medgyesi Antal
igazgató úr előterjesztésében. Az iskolák állami
fenntartásba
vételét
követően
megmaradó
intézményrészek közös fenntartásához a Testület
hozzájárult.
A jegyzőkönyvek és rendeletek teljes terjedelemben a
www.keszu.hu honlapon olvashatók
Összeállította: dr. Barta Zsuzsanna körjegyző

Ezt követően Keszü-Gyód Körjegyzőség megszüntetése
és a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal alapítása
került napirendre.
A Körjegyző elmondta, hogy a törvényi változásoknak
megfelelően december 31-én megszűnik az eddigi
hivatal, hogy január l-én az új szerveződés -Kökény
községgel kiegészülve- megalakulhasson.
A megszüntető és alapító okirat az ezzel kapcsolatos
intézkedéseket és felhatalmazásokat tartalmazza. A
Hivatal létszámát egy fővel kívánják bővíteni
gazdasági-pénzügyi feladatkörben.
A Testület a hivatal átalakításával kapcsolatos
döntéseket egyhangúlag meghozta.
A következő napirendi pontban tájékoztatás hangzott
el a 2012. évi közszolgálati ellenőrzés tapasztalatairól,
ennek realizálására készült Intézkedési tervet a
Testület elfogadta.
A Polgármester Úr tájékoztatott a 2013. évi víz- és
csatornadíjakról, amelyet 4,2 %-kal emeltek meg. Az
ármegállapítás már nem önkormányzati hatáskör, a
Tettye Forrásház Zrt értesítése szerint a lakossági

Változások a járási rendszer kialakítása miatt
Köztudomású, hogy január elsejétől a járási
hivatalokba került át több ügycsoport az eddig helyben
intézhető ügyek közül.
2013. január 1. napjától a gyámügyekben a Pécsi Járási
Hivatal (Pécs, Kossuth tér 1-3. telefon: 72/534-100) jár
el.
A szociális ügyek közül az alanyi és normatív jogú
közgyógyellátási, egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultság, az időskorúak járadéka, valamint az
alanyi jogú ápolási díj ügyekben a Pécsi Járási Hivatal
IV. számú Területi Szociális Központja (Pécs, Sarolta u.
2. telefon: 72/412-572) jár el.
A járási hivatal hatáskörébe tartozó ellátás esetén az
ellátások iránti kérelmet a kérelmező lakcíme szerint
illetékes járási hivatalnál, továbbá a kérelmező lakcíme
szerint
illetékes
települési
önkormányzat
polgármesteri hivatalnál lehet benyújtani.
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Köztünk élnek – ismerjük meg őket!

A Keszüi Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei

Schulteisz
Ákos
cserépkályha
és
kandallóépítő mester

A Keszüi Német Nemzetiségű Önkormányzat
összeállította 2013. évi programtervét, mely a
következő:

Hogyan
lesz
egy
gépésztechnikusból
kályhás? Hát úgy,
hogy
elveszi
egy
kályhás lányát!

• Kirándulás német nyelvterületre
• zenés majális
• német nyelvtanfolyam folytatása
• a falunap színesítése nemzetiségi műsorral.
• Anna napi szentmisére német kórus közreműködése

Így kezdődött hát Schulteisz Ákos kályhás pályafutása.
Apósa már régen tervezte, hogy csempegyártásba fog
– ehhez Ákos tervezte és építette meg a présgépeket.
1998-ban nyílt lehetősége arra, hogy elvégezze a
kályhás iskolát és már meglévő tudásához papírt is
szerezzen. Majd 2006-ban letette a mestervizsgát is –
az országban ebben a szakmában elsőként vizsgázó 17
jelölt között. Azóta is folyamatosan képezi magát
itthon és külföldön egyaránt, hiszen az új
technológiákat meg kell ismerni.
Hagyományos, kézi vetésű csempéket gyárt korszerű
műhelyében.
„Minden kályha egy kihívás – élvezem a megtervezés
első pillanatától kezdve a begyújtásig.”
Mindenféle kályhát épít a hagyományos kemencéktől
kezdve, a cserépkályhákon át a kandallókig.
Eljutott

kályháival

Görögországba, Szlovéniába,
Szlovákiába és Németországba is.
És egyre több keszüi házat is
Schulteisz
Ákos
kályhái
melengetnek – nemcsak
télen… Hiszen bármikor, ha
ránézünk
kályháira,
szívünkben is melegséget
érzünk szépségük láttán!

Ákos nemcsak a kályhás,
hanem a hagyományos fazekas mesterségnek is
művelője – szívesen tanítja a
gyerekeket is agyagozásra, a
fazekasság
alapfogásaira.
Falunapon is találkozhattak már
vele, ahol korongozni tanította a
kicsiket.
És említsük meg munkáját,
amelyet mindenki naponta láthat:
Ákos készítette el kerámiából községünk címerét, mely
a falu üdvözlő tábláját díszíti.

2013.
szeptemberében
szeretnénk
egy
gyerektánccsoportot indítani, melyhez 6-12 éves korig
várjuk lányok és fiúk jelentkezését.
Schulteisz Edéné
30/9396 123
Az egyházközség eseményei, elszámolás a 2012. évről
2012. év januárjában választottunk elnököt
egyházközségünk élére, egy elköltözött tag helyett is új
tagot kellett választani. Az egyházközség tagjai
egyhangúlag választották meg Kamanczi Zoltánt
elnöknek, az új tag Vámos Imre lett.
A múlt évben legfontosabb tennivalónk a templomi
padok felújítása volt. A munkára többen is pályáztak,
közülük Harth Csaba keszüi asztalos vállalkozót bíztuk
meg a feladattal, segítsége Szabó Sándor volt. A
padsorok – mindenki megelégedésére – júliusban
készültek el, melyet az Anna-napi mise keretein belül
szenteltek fel. A misére Lőrincz Sándor atya és hívei is
meghívottak voltak, őket a mise után a keszüi hívek
vendégeltek meg egy kis süteménnyel, üdítővel.
Május hónapban a régen várt bérmálás is megvalósult,
melyen Garadnay Balázs helynök úr szolgáltatta ki a
helyi gyermekeknek a bérmálás szentségét. A
szertartás után a Kamanczi család várta uzsonnára a
meghívott vendégeket.
Minden kedves hívünknek szeretnénk megköszönni az
eddigi
adományokat,
támogatásukat,
amivel
valamilyen formában munkánkat segítették. Akár az
egyházadóval, a persely- vagy virágpénzzel, vagy
munkával tették azt. A templomunk és környezete
szépítésének érdekében továbbra is számítunk
egyházközségünk minden tagjára.
Kamanczi Zoltán elnök és az egyházközségi tagok
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Az egyházközség 2012. évi elszámolása:
2011. évi áthozat
2012. évi bevétel
Összesen:
2012. évi kiadások
munkabér
Padok felújítása
Éves villanyszámla
Egyéb kiadás
Összes kiadás
2012. évi zárás
Lekötött betét

2013. február 23-án sok
szeretettel várunk
mindenkit a
III. Hagyományőrző
Disznóvágásra!

298.106,-Ft
1.039.065,-Ft
1.337.171,-Ft
335.500,-Ft
640.000,-Ft
99.360,-Ft
109.251,-Ft
1.184.111,-Ft
153.060,-Ft
300.000,-Ft

Helyszín: a Keszüi ltalbolt épülete és udvara
Kezdés reggel 7.00 óra,
a vacsora tervezett időpontja 16.00 óra
Részvételi díj: 2500 Ft/fő
amely tartalmazza a nap közbeni disznótorosból
történő kóstolást, vacsorát illetve forralt bort.
Az elfogyasztani kívánt italokról mindenkinek magának
kell gondoskodnia.

Pályázati felhívás
Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete
pályázatot hirdet az önkormányzat fenntartásában
működő Művelődési ház (7668 Keszü, Petőfi S. u. 35.)
gondnoki-programszervezői állására.

Részvételi szándékot 2013. február 16-ig jelezze az
önkormányzatnál illetve a Keszüi Italboltban.

Követelmények:
-

erkölcsi bizonyítvány,
legalább középfokú iskolai végzettség, gépészetiműszaki ismeretek,
tárgyalóképes német vagy angol nyelvtudás,
jó kommunikációs készség,
keszüi állandó lakóhely,
felhasználói szintet meghaladó informatikaiszámítástechnikai ismeretek,
közösségi rendezvények szervezésében legalább 5
éves tapasztalat.

Ez történt Keszüben - képekben

Az állás előre láthatólag 2013. április 1. napjától –
Munka Törvénykönyv szerinti foglalkoztatással –
tölthető be.
Szakmai önéletrajzot és programot tartalmazó
pályázatokat 2013. február 28-ig kérjük a keszü@kmail.hu e-mail címre megküldeni.
Keszü, 2013. február 5.

Hallowen – már Keszüben is!

Buday-Sántha Attila polgármester
Adója 1%-át ajánlja fel a Keszüért Egyesületnek!
Adószám: 18320671-1-02
A tavalyi évben 131.220,-Ft-ot kaptunk az 1%-os
felajánlásokból, melyet különböző programokra
fordítottunk (majális, Kihívás Napja, játszóházak
húsvétkor és karácsonykor, előadások szervezése,
falunapi program)
Segítse Ön is adója 1%-ával tevékenységünket!
Köszönjük!

A nyugdíjasok karácsonyi ünnepségén polgármesterünk
köszöntette a résztvevőket

Keszüi Hírek
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Kötelező adatszolgáltatási kötelezettség a Földhivatal
felé a földhasználatról – zártkerti ingatlan
tulajdonosok, figyelem!

A betlehemes előadás nagy sikert aratott

A hagyományos adventi koncerten keszüi művészek és gyerekek
léptek fel

December 29-én borszentelő volt a keszüi templomban

A termőföldről szóló törvény 2013. február 1-jével
kötelező adatszolgáltatást ír elő a földhasználati
nyilvántartásba már bejegyzett földhasználók számára.
A magánszemély földhasználónak a személyi
azonosítóját (személyi szám) és az állampolgárságát,
gazdálkodó szervezet földhasználónak pedig a
statisztikai azonosítóját (törzsszám) kell bejelentenie
az ingatlanügyi hatóság felé.
2013. január 1-jével kibővült a földhasználati
nyilvántartásba bejelentendő földhasználatok köre
azáltal, hogy a földhasználóknak területi mértéktől
függetlenül minden termőföld, valamint mező-, és
erdőgazdasági belterületi föld – kivéve az erdő
művelési ágú területek – használatát be kell
jelenteniük a földhivatal felé. (Hatályon kívül
helyezésre került ugyanis az a rendelkezés, miszerint a
bejelentési kötelezettség csak az 1 hektár
területnagyságot
meghaladó
földhasználatra
vonatkozik.)
A bejelentéshez kötelező
formanyomtatványt
használni, mely a www.foldhivatal.hu honlapról
tölthető le. Kötelező a formanyomtatvány használata a
földhasználatban bekövetkezett változásoknak, illetve
a használat megszűnésének bejelentésekor is.
A bejelentések határideje 2013. március 30.
Elmulasztása esetén a Földhivatal bírságot szabhat ki!
Az azonosító adatok kötelező bejelentése a
földhasználati nyilvántartás országos személyi
adatbázisa létrehozásának, illetve a 2013. július 1-jét
követően új adatszolgáltatási forma, a földhasználati
összesítő szolgáltatásának lehetőségét készíti elő. Az
összesítő a földhasználó által az ország egész területén
használt egyes földterületek területét és aranykorona
értékét tartalmazza majd jogcímenkénti bontásban,
illetve országosan összesítve, megjelölve a használt
földterületek fekvése szerint illetékes földhivatalokat
is.
A Földhivatal által kiadott felhívás honlapunkon
olvasható!
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Telefonok, címek

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Polgármester: Buday-Sántha Attila 561-020

Építési ügyek: Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala, Hatósági Főosztály Műszaki Osztálya
Pécs, Kossuth tér 1-3. telefon: 533-800

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
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

Adóügyi főtanácsos:
Joklné Stefek Piroska

561-021

Gazdasági tanácsos:
Beránikné Meggyesi Melinda 461-382
Pénzügyi főelőadó: Pabian Hédi

461-882

Szociális ügyek: Lukácsiné Major Zsuzsanna tanácsos
Igazgatási ügyek:
Mohar Petra előadó

461-063

Pécsi Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Intézet
(házigondozás, étkeztetés)
Joklné Dudás Tímea
Pécs, Jókai u. 25., telefon: 516-312
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Billege Piroska és Fürnstallerné Keller Anita
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
Településőr: Elek Gábor telefon: 70/3715-350
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:

Mentők

Tűzoltók

104

105

Rendőrség
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Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala
Pécs, Kossuth tér 1-3. telefon: 534-100

dr. Gerner Eleonóra 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/ 787-594
Gyermekfogászat: dr. Kresz Gábor Pécs, Váradi u. 22.
telefon: 72/ 311-838
Hatósági állatorvos: dr. Reisz György 20/9578-767

Pécsi Járási Hivatal IV. sz. Területi Szociális Központja
Pécs, Sarolta u. 2. telefon: 412-572, 412-619

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

KESZÜI HÍREK
Keszü Község Önkormányzatának lapja
Kiadja:
Keszü Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Buday-Sántha Attila

T-M.Hydroszer Kft (szennyvíz-átemelők javítása) 513-360
Misina Állatvédő Egyesület

337-035

Vidanet Kft hibabejelentés:

1203

ÁLHUBÁL – állati tetemek elszállítása (80) 204-963

Keszüi Hírek

10

