A KÖZSÉG INGYENES
ÖNKORMÁNYZATI LAPJA
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Keszüi Falunap
augusztus 31-én!
Program előzetes a 11. oldalon – a részletes
programot szórólapon tesszük közzé!

Gyarapodtunk - a gólyapár 4 tojást költött ki az idén.
De

nemcsak

ebben

gyarapodtunk:

elkészült

a

Közösségi Ház felújítása, a berendezési munkák is
hamarosan befejeződnek és birtokba vehetik a házat
a keszüiek!

Ünnepi szentmise volt július 26-án a keszüi Szent
Anna templomban. Az Anna napi búcsúra a
feldíszített templomba a keszüieken kívül Gyódról ,
Kökényből, Pécsről, Nagykozárból és Postavölgyből is
érkeztek hívek. A szentmisét három pap celebrálta: dr
Horváth István nagyprépost, Szabó Károly plébános
Nagykozárból és a keszüi származású Lőrincz Sándor
esperes. A Keszüi Német Kisebbségi Önkormányzat
meghívására a hímesházi német egyházi kórus
fellépése emelte esemény színvonalát. A keszüi
asszonyok sok szeretettel látták vendégül a 16
zarándokot, sütöttek számukra
********
„Orkiestra deta miasta leszna i mazsoretki”
lengyel fúvószenekar és mazsorett csoport
menetzenével és egy órás műsorral lép fel
Keszüben 2013. augusztus 16-án, pénteken
17 órakor a Játszótér melletti úton
A látványos műsorral érkező csoport a Pécsi Napokon
is fellép, előbb azonban a keszüi közönséget
szórakoztatja.

Az emeleti nagy rendezvényterem

Közmunkásaink az általuk művelt zöldségeskertben

A rendezvény ingyenes.

X. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2013. I-II. NEGYEDÉV

A KÖZSÉG INGYENES ÖNKORMÁNYZATI LAPJA

Az

Beszámolók képviselő-testületi ülésekről

Önkormányzat

és

a

Hivatal

2013.

évi

költségvetése tárgyalásakor a Polgármester Úr
Keszü Község Önkormányzata képviselő-testülete az

ismertette a tervezett kondíciókat. Az Önkormányzat

első félévben 6 ülést tartott.

128.818

kapcsolatos aktuális kérdések, a két ülés közötti
beszámoló,

a

és

bevételi

főösszegű

37.631 eFt-os pénzmaradványát, amely részben a

Az ülés napirendjén a Közösségi Ház beruházásával

történő

kiadási

költségvetése tartalmazza az Önkormányzat 2012. évi

2013. február 4-i képviselő-testületi ülés

eseményekről

eFt

2013.

évi

költségvetés tárgyalása, az előző évi belső ellenőri
jelentés elfogadása, új szociális rendelet tárgyalása,

bankszámlán, részben lekötött betét formájában áll
rendelkezésre,

az

bevételek

előző

évhez

részben

az

az

csökkentek,

építkezés

fedezeteként.

A

képest

jelentősen

állami

támogatás

csökkenése, részben a gépjárműadó 60 %-ának
elvonása következtében, ezért kényszerű lépés egyes

és egyéb rendeletmódosítások szerepeltek.

bérleti díjak emelése és az adóbehajtás további
A Közösségi Ház beruházásáról Németh Norbert
projekt-menedzser

elmondta,

hogy

megindult

a

beruházás, látványos a kivitelezés haladása. A
kivitelező rendkívül korrekt módon jár el, napi szinten
ügyelnek arra is például, hogy a munkaterület
közelében ne legyenek az utak sárosak. Benyújtásra
került az első, 8 milliós számla, amelyet továbbítottak

szigorítása. Nagy pénzügyi könnyebbség az adósság
állami átvállalása, de sajnos az új finanszírozás többet
von el, mint amennyi kiadást a hiteltörlesztés jelentett,
ügyesen

és

takarékosan

kell

gazdálkodni.

Fejlesztések-beruházások kiemelt céljai: Közösségi
ház beruházásának befejezése, Polgármesteri Hivatal
felújítása,

sétány

kialakítása,

térfigyelő

kamerarendszer kiépítése, közfoglalkoztatás további

a támogatás lehívása érdekében az MVH-nak.
A Polgármester Úr hozzátette, hogy az épület
szerkezetkész állapotban van, a belső munkálatok jó
ütemben folynak. Az átadás határidejét április végére

feladatai, Közös Hivatal fenntartása, Egyesületek
támogatása, önkormányzati alapfeladatok ellátásának
szinten tartása.

határozták meg, a bútorok és számítástechnikai
eszközökre árajánlatokat kért. Folyamatban van a
Közösségi

Ház

programszervező-gondnoki

A Közös Hivatal költségvetését a Jegyzőnő ismertette.
Kökény

község

többletfeladatok

álláspályázata, amelynek kritériumait ismertette.

megbízására
A két ülés közötti események között örömmel
értesülhettek a Képviselők arról, hogy a község 5
millió

Ft

összeget

nyert

az

önhibájukon

kívül

hátrányos helyzetű települések támogatási alapjából.
Tájékoztatót hallgatott meg a Testület a Pécsi
Kistérségi ÁMK megszűnéséről, a község bevezető
szakaszára
árajánlatáról,

tervezett
a

napelemes

megvilágítás

tűzifa-támogatás

kiosztásáról,

csatlakozásából

ellátására

került

sor,

egy
a

eredő

helyi

hirdetett

segítő

gazdasági

ügyintézői státuszt még nem töltötték be. Idén már
nem szükséges a működésükhöz önkormányzati
ráfinanszírozás, a teljes költséget 32.531 eFt-ot az
állam a feladatfinanszírozás keretében vállalja.
A

kiadásokat,

bérleti

díjakat

érintő

képviselői

kérdések, javaslatok és válaszok után a Testület az
Önkormányzat

és

a

Közös

Hivatal

2013.

évi

költségvetését fenti főszámokkal hagyta jóvá.

valamint a helyi polgárőr egyesület szervezésének
kérdéseiről.

Ezt követően a Testület elfogadta a Pécsi Többcélú
Kistérségi Társulat által az Önkormányzat és a

Keszüi Hírek
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Körjegyzőség 2012 évi belső ellenőrzéséről szóló

tekintettel arra, hogy a visszafizetés több esetben

Intézkedési tervet. A belső ellenőri jelentés szerint:

csak behajtásra történt meg.

„Az önkormányzat adórendeletei összhangban
vannak a helyi adókról szóló 1990. évi C törvényben
meghatározottakkal, azzal ellentétes szabályokat nem
tartalmaz. Az Önkormányzat a helyi adók területén, a
bevallás megtételére, a határozatok meghozatalára és
az adók behajtására vonatkozóan a Htv. Törvénynek
és a helyi rendeleteknek megfelelő gondossággal jár
el. Az adóügyi előadó kiemelkedően fontos
munkaterülete a felderítés, végrehajtás, behajtás.
Jelenősége egyrészt a költségvetési bevételek
szempontjából lényeges, másrészt az adózói morál
javítása miatt fontos. A beszedett adók összege
egyértelműen mutatja a feladat magas szintű
ellátását.
Az Önkormányzat a jogszabályokban előírt formában
és adattartalommal teljesítette adatszolgáltatási
kötelezettségét az állami költségvetés felé. Az
jogszabályokban
meghatározott
analitikus
nyilvántartásokat vezetik. A számviteli elszámolás
szempontjából az egyes mérlegtételek vizsgálata
megnyugtató alapot ad a könyvvitel zártságának és a
számvitelei
törvény,
valamint
a
vonatkozó
jogszabályok
betartásának
megítéléséhez.
Az
önkormányzatnál a munkafolyamatba épített előzetes
és utólagos vezetői ellenőrzés a vizsgált területek
vonatkozásában megfelelő.”

A Testület a továbbiakban az Alkotmánybíróság

További napirendi pontban a szociális rendeletet
részben a Járási Hivatalhoz került egyes szociális
feladatok,

részben

a

takarékosság

jegyében

határozatának megfelelően hatályon kívül helyezte a
tiltott, közösségellenes magatartásokat szabályozó
önkormányzati

rendeletét.

Pécs

Város

Polgármesterének megkeresésére elfogadta a Pécs –
Keszü – Kökény Intézményfenntartó Mikro Társulás
létrehozásáról szóló Társulási Megállapodást, döntött
arról, hogy a továbbiakban is fenntartja a Nefela
Jégerőelhárítás,

valamint

a

Misina

Állatvédő

Egyesület finanszírozásához való hozzájárulását, és –
mivel január 1. napjától a hulladékszállítás is hatósági
áras lett – hatályon kívül helyezte a hulladékszállítási
díj megállapításáról szóló rendeletét.

2013. február 28-i rendkívüli képviselő-testületi
ülés
A rendkívüli képviselő-testületi ülésen döntött az
Önkormányzat a Keszü, 1662 hrsz. (Conda-dűlőben
2

lévő) 920 m önkormányzati lakótelek értékesítéséről
2.750.000,- Ft vételárért. ( A vevő a vételi szándékától
a későbbiekben elállt.)

a

rászorultsági értékhatárok módosítása miatt kellett

2013. március 1-i együttes képviselő-testületi ülés

újragondolni.
egyes

2013. március 1-én került sor Keszü, Gyód, Kökény

segélyfajtáknál alkalmazott jövedelmi értékhatárok

községek Képviselő-testületeinek együttes ülésére,

mértékén. A döntés szerint átmeneti segély 57.000,-

amelynek napirendjén a Keszüi Közös Önkormányzati

Ft egy főre eső jövedelem alatt adható, (egyedülálló

Hivatal 2012. évi munkájáról szóló beszámoló és

esetén: 71.250,- Ft), temetési segély 71.250,- Ft

2013. évi költségvetése szerepelt.

A

Testület

részletes

vitát

folytatott

az

jövedelem alatt (egyedülállónál: 85.500,- Ft) jár, Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjra pályázókat pedig

A házigazda jogán Buday-Sántha Attila polgármester

71.250. Ft jövedelemhatárig támogatja a jövőben az

üdvözölte a három falu képviselőit és a Hivatal

Önkormányzat.

kamatmentes

munkatársait. Bevezetőjében elmondta: nagyon nagy

lehetősége,

dolognak tartja azt, hogy Keszü, Gyód és Kökény

önkormányzati

Megszűnt
kölcsön

a

igénylésének

közös, hosszú távon fenntartható közös hivatalt hozott

Keszüi Hírek
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létre. Mindent megtesz azért, hogy a csatlakozó

dolgoznak,

községek

költségvetésük

lakossága

is

a

keszüinek

megfelelő

a

fejlesztés
32.531

lehetőségét
eFt

kiadási

2013.
és

évi

bevételi

minőségű szolgáltatásban részesüljön. Valamennyi

főösszegű költségvetésük tartalmazza, amely teljes

községben

egészében állami támogatásból áll, idén már nem

biztosítani

ügyfélfogadást,

a

fogják

a

lakossággal

helybeni

való

szoros

kapcsolattartás érdekében. Lépéseket tettek a Keszü-

szükséges

az

önkormányzatok

saját

erős

ráfinanszírozása.

Kökény „misés út” helyreállítására, illetve – pályázati
A

forrásból - a keszüi épület felújítására is.

Testületek

további

hozzászólásokat

követően

elfogadták a Körjegyzőség 2012. évi munkájáról szóló
Schmidt Ferenc Gyód Község Polgármestere is

beszámolót és 2013. évi költségvetését.

örömének adott hangot Kökény csatlakozása miatt,
reméli, hogy nagyon jól működő közös hivatalt tudnak

2013. március 18-i képviselő-testületi ülés

fenntartani a lakosság megelégedésére. Az együttes
munkában szükség lesz toleranciára, kompromisszum
készségre, ha erre odafigyelnek, és egymást segítik,
akkor joggal várhatnak eredményeket.

az írásos anyagból látható: mozgalmas éven vannak
túl, ami nemcsak a lakossági igényeket, hanem a
kormányzati elvárásokat is jelentette. A közigazgatás
átalakítása során a településeken is új helyzet
teremtődött, több körjegyzőség megszűnt, itt korrekt
megfelelő

előkészítéssel

Polgármester Úr tájékoztatást adott a Startmunka
pályázat

A Körjegyzőség munkáját értékelve elmondta, hogy

módon,

Az előző testületi ülés óta eltelt események között a

új

települési

összefogás valósult meg. A jó előkészítő munka
eredménye, hogy ma ebben a körben ülésezhetnek.

beadásáról,

szervezetének

a

megalakulása

Polgárőrség
miatt

szervezettel történő szerződésbontásról,

helyi

a

pécsi
az M60

autóút nyomvonalával kapcsolatos megbeszélésről.
Elhangzott, hogy a „pápai út” alsó útszakaszánál lesz
körforgalom,

nem

változtattak

a

Pellérdig

tartó

elkerülő szakasz nyomvonalán. Lejárt a nyomvonal
építési és környezetvédelmi engedélye, 5-6 éven belül
kívánják továbbépíteni, minden lépés, amely Keszü
igazgatási területét érinti, a Testület jóváhagyásával

A Hivatal munkáját – avval együtt, hogy szertágazó
összetett és speciális munkát végeznek – jónak
értékeli, a munkatársak, ha szükség volt rá munkaköri
feladataikon túlmutató tevékenységet is végeztek.
Megköszöni az elmúlt évi munkát javasolva az

fog történni. A község rendelkezik a zaj elleni
védelmet lehetővé tévő rendelettel, amely jogi alapot
teremt a megfelelő zajvédelem kikényszerítésére.
Javaslatot tesz a bérleti díjak emelésére, amelyet – és
a tájékoztatót – a Testület jóváhagyja.

előterjesztések elfogadását.
A Közösségi Ház környezetének tereprendezése,
Dr. Barta Zsuzsanna jegyző az írásos anyag szóbeli
kiegészítésében

zavartalannak

ítélte az átállást,

annak ellenére, hogy nagyon gyorsan kellett reagálni
a

folyamatosan

elvárásokhoz.
bővülése,

változó

Megtörtént

sokan

ügyfélfogadáson,

politikai
a

Hivatal

jelennek

meg

igénylik

és

és

szakmai

feladatainak
a

kökényi
elfogadják

tevékenységüket. Változatlan személyi összetételben

berendezéseinek beszerzése témájában Gárdos Attila
műszaki

ellenőr

szükségességét.

indokolta
A

kiviteli

a

többletmunkák

szerződésben

nem

szereplő, később felmerülő tereprendezési munkákat
az S’Bau Möbel Kft –vel kötendő szerződésben 2.442
eFt vállalási áron hagyta jóvá a Képviselő-testület. A
Közösségi ház bútorzatának elkészítésével Harth
Csaba és Duga István vállalkozókat bízták meg, az

Keszüi Hírek
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informatikai beszerzésekre – azonos kritériumok

megelőlegezési

hitel

alapján – Kristóf Péter képviselő kért árajánlatokat,

amelyről a döntést elnapolták.

majd a projekt-menedzser ismertette az támogatás

A 2012. évi gazdálkodásról történő beszámolót

elszámolás folyamatát.

megelőzően sor került a 2012. év költségvetés
módosítására,

felvételének

amelyre

az

lehetősége,

adósságátvállalás

Ezt követő napirendi pontban a Polgármester Úr

összegének községi költségvetésen való átvezetése

ismertette

tett indokolttá. Az eredeti 124.479 eFt-os költségvetési

a

Pécs-Pellérdi

összekötő

út

keszüi

elágazás megvilágításának ügyében tett lépéseit. A

főelőirányzat így 265.545 eFt-ra módosult.

Watt-Eta Kft napelemes rendszerre 646 eFt-os
árajánlatot

adott,

a

beruházás

szükséges,

de

Az előző év zárszámadási rendeletét a Polgármester

kivitelezésére az év második felében a források

Úr terjesztette elő.

A módosított költségvetési

ismeretében térnek vissza.

bevételek 87 %-ban, a kiadások 86 %-ban teljesültek.
Az Önkormányzat felújításra 19.680 eFt-ot költött

A Testület tájékoztatót hallgatott meg térfigyelő

(közvilágítás korszerűsítése, Közösségi ház felújítás),

kamerák

a beruházási kiadások 1.215 eFt-ot tettek ki (szellemi

elhelyezéséről,

közművelődési

valamint

hozzájárult

érdekeltségnövelő

a

pályázat

termékek vásárlása, gépek, eszközök beszerzése).

sötétítő

A dologi kiadások 27.186 eFt-ot jelentettek, működési

függönyei beszerzési ára 50 %-os támogatását teszi

célú támogatásokra az Önkormányzat 42.793 eFt-ot

lehetővé.

költött.

beadásához,

amely

a

Közösségi

ház

Bevételeknél

az

állami

támogatás

mellett

az

A Képviselők – zárt ülésen – döntöttek a község

adóbevételek 28.413 eFt-ot tétele a legjelentősebb

díszpolgári

helyi forrás. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe

címének

adományozásáról,

első

amelyre

ízben

az

történő

augusztus

31-i

kerülő önkormányzatok támogatása keretében Keszü

Falunapon kerül sor, majd áttekintették a Közösségi

község

Ház gondnok- programszervező állására érkezett

részesült.

pályázatokat – a döntést későbbre halasztva.

A hitelállomány 2012. év elején 123.629 eFt volt,
amelyet

5

és

millió

Ft

állami

kamatait

év

forráskiegészítésben

közben

zavartalanul

törlesztette a Testület. Az év végi 114.406 eFt-os

2013. április 22-i képviselő-testületi ülés

hitelállomány az adósságátvállalás következtében
Az előző ülés óta tett intézkedések között a keszüi
1055

hrsz.

állami

területtel

kapcsolatos

szomszédvitáról, majd a Közösségi ház beruházásról
hallgattak

meg

tájékoztatást

a

Képviselők.

A

Közösségi ház – a Testület véleménye szerint is – jól
sikerült,

megjelenése

megvalósítására

nagy

beleillik

a

szükség

községképbe,

volt.

A

támogatás megérkezését követően lehet rendezni.
a

likvid-hitel,

vagy

Az önkormányzati vagyon 1 milliárd 258 millió Ft.
A Testület –vitát, kérdéseket követően – a beszámolót
elfogadta, majd döntött a közbiztonság növelését
szolgáló pályázat beadásáról 1.773 eFt értékben,
amelyből 4 kamera felszerelésére van lehetőség.

kiviteli

költségek egy része kifizetésre került, másik részét a

Felmerült

december 31.-én 0 Ft-ra változott.

támogatás-

Az ülés további részében módosította a Képviselőtestület

Szervezeti

és

Működési

Szabályzatát,

amelyre részben a közigazgatási változások, részben
Kökény község csatlakozása miatt volt szükség,

Keszüi Hírek
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megrendelték a CompuGroup Kft-től a Közösségi ház

források teljes mértékben nem állnak rendelkezésre.

informatikai eszközeit, megalkották az Önkormányzat

Szükségesnek

2014. évi költségvetési koncepcióját és meghallgatták

megérkezéséig

és

terjeszt elő.

jóváhagyták

szabadságharc

az

1956-os

tiszteletére

forradalom

rendezendő

és

ünnep

tartja
hitel

az

MVH

felvételét,

támogatás

amelyet

később

A használatbavételi eljárásban az akadálymentesítés
érdekében a hátsó rámpa mellé korlát, valamint a

előkészületeiről szóló tájékoztatást.

vakok tájékozódását elősegítő szegély létesítését
Döntés

született

a

Közösségi

Ház

gondok-

írták elő, amelynek elkészítését megrendelte.

programszervezői álláspályázatáról is, amelyet Szabó
Németh Norbert projekt menedzser tájékoztatott a

Gábor keszüi lakos nyert el július 1. napjától.

pénzügyi elszámolás menetéről. Az első MVH.-s
támogatási

2013. június 10-i képviselő-testületi ülés

összeg

megérkezett,

a

helyszíni

ellenőrzéskor külön kiemelték a kivitelezés minőségét.
Az ülés első napirendi pontjaként a pécsi Esztergár
Lajos

Családsegítő

és

Gyermekjóléti

Szolgálat

munkatársai beszámolója hangzott el a községben

Az újabb számla a júliusi elszámolási időszakban
benyújtásra kerül az MVH-hoz, amelynek támogatási
összege ősszel érkezhet meg. A közösségi ház
szakmai munkájának beindításához az Ifjúságért

végzett gyermekvédelmi munkáról.
A gyermekvédelmi munkát Fürnstallné Keller Anita
végzi, rendszeresen járva a családokhoz. Jelenleg
védelembe vétellel egy család gyermekei nevelését
kísérik figyelemmel, de sokan fordulnak hozzájuk
információért, tanácsokért, jogi, szakmai segítségért.
A családsegítő szolgáltatás önkéntes, csak ott tudnak

Egyesület ad támogatást, az IKSZT fenntartással
kapcsolatos követelmények: programok szervezése,
beszámolási időszakonkénti adminisztráció elvégzése
stb. érdekében.
A

Testület

a

tájékoztatást

jóváhagyólag

vette

tudomásul.

segíteni, ahol azt a családok, egyének maguk kérik.
Második napirendi pontban támogatás-megelőlegező
A Testület vitát, kérdéseket követően a tájékoztatót
elfogadta,

további

feladatként

a

szolgáltatás

hatékonyságának növelését és szünidei programok

hitel felvételéről döntött a Testület. Tekintettel arra,
hogy az Önkormányzatnak ki kell fizetnie 15,4 millió
forintot

az

elvégzett

kivitelezés

végszámlájára,

valamint a berendezések, bútorok árát is rendezni

szervezését határozva meg.

kell, a meglévő saját 19 millió Ft tartaléka nem
Mint minden eddigi ülésen, ismét szó esett a
Közösségi

Ház

beruházásának

megvalósításáról.

Buday-Sántha Attila Polgármester Úr elmondta, hogy
április végén műszakilag átadásra került az épület, a
műszaki

ellenőr

elkészültek,

által

ezzel

előírt

kisebb

párhuzamosan

munkák

is

zajlik

a

elegendő a biztonságos működésre. A Polgármester
Úr 10 millió Ft összegű támogatás-megelőlegező hitel
felvételét javasolta, amelynek fedezete az MVH-tól
érkező támogatás OTP-re történő engedményezése.
A

rövid

futamidejű,

biztos

megtérülésű

hitel

felvételéhez a Testület hozzájárult.

berendezések beszerzése. A kivitelező kérte a
vállalási ár visszamaradó összegének kifizetését,
mivel korrekt és jó munkát végeztek, egyetért a
számla rendezésével, annak ellenére, hogy erre a

A két ülés közötti események sorában tájékoztatás
hangzott el a szelektív
helyének

Keszüi Hírek

kijelöléséről,

hulladékgyűjtő szigetek
nyári

gyermekétkeztetés
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megszervezéséről,
községrendezési

a közmunkások
feladatokról

és

által
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végzett

mezőgazdasági

következtében a szolgáltató felelőssége lesz a hálózat
működtetése, felújítása.

Start-munkáról, a Tettye Forrásház Zrt által végzett
A jegyzőkönyvek teljes szövege, rendeletek, tervek

rekonstrukciós munkákról.

anyaga a www.keszu.hu honlapon tekinthető meg.
Újabb fontos fejlesztésre lesz lehetősége a falunak,
mivel a 2012. évi Leader-pályázaton 17.304 eFt-ot

Keszü, 2013. július 29.

nyert a Polgármesteri Hivatal épületének felújítására,
a játszótér mellett sétány építésére, és játszótéri játék

Összeállította: dr. Barta Zsuzsanna jegyző

elhelyezésére. A 3 millió Ft saját erőt igénylő
beruházás

során

elkészül

az

Önkormányzat

Az együttélés szabályai Keszüben

épületének tetőfelújítása, fűtés korszerűsítése és
hőszigetelése, befedésre kerül a Cserepes-dűlői mély
csapadékvíz-elvezető

árok,

és

további

kisebb

fejlesztések válnak lehetővé. A projekt maximális
pontszámmal, megyei első helyezést ért el.

A Képviselő-testület a közelmúltban több olyan helyi
rendeletet is alkotott, amely a lakosság zavartalan
együttélését,

egymás

megalapozott

érdekeinek

figyelembevételét és a falu életének rendezettségét
célozzák.

A 2013. évi Leader-pályázatra az Önkormányzat
szintén adott be támogatási kérelmet, 990.000,- Ft
összegben,

melynek

keretében

„Mezőgazdasági

alapismeretek” tanfolyamot indít a felzárkóztató,

A nyár beköszöntésével eljött az ideje a kerti
munkáknak,

a

szabadtéri

programoknak,

ezért

emlékeztetni szeretnénk Önöket néhány aktuálisan
figyelembe veendő helyi rendelkezésről:

munkaerőpiacon való elhelyezkedést és megfelelést
elősegítő programok célcsoportjában.

Döntött

a

Testület

a

l./ A község környezetvédelméről szóló rendelet
szerint az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles
gondoskodni:

Közösségi

ház

egyes

helyiségeinek bérleti díjáról, így a továbbiakban az
alsó szinten óránként változatlanul 2000,- Ft –ért, a
felső szinten óránként 5.000,- Ft – ért (de maximum
25.000,- Ft-ért) lehet helyiséget bérelni.

- az ingatlan előtti járdaszakasz, illetve zöldsáv és
árok
tisztántartásáról,
kaszálásáról,
gyomtalanításáról,
- az aktuális növényápolási feladatokat (fűnyírás,
kaszálás, közterületre és szomszédos ingatlanra
átlógó ágak vágása, kártevők elleni védekezés)
ingatlanon belül is el kell végezni,

A Testület a napirend további részében meghatározta
Keszü

Község

közép-

és

hosszú

távú

vagyongazdálkodási tervét, 2013. évi közbeszerzési
tervét, 2013. évi belső ellenőrzési Intézkedési tervét,
módosította a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás és
Intézményfenntartó
közigazgatási

Társulás

változásoknak

megállapodásait
megfelelően,

a

majd

döntött a víz- és csatornahálózat vagyonkezelésbe
adásáról. A jövőben a helyi kisregionális rendszer

- tilos a közterületek, zöldfelületek szennyezése, a
háztartási
hulladék,
építési
törmelék
stb.
hulladéktároló konténerek mellé helyezése,
- a vízelvezető árkokban a csapadékvíz elfolyás nem
gátolható sem szemét bedobálásával, sem a meder
szűkítésével vagy feltöltésével,
- mivel meg kell akadályozni kül- és belterületen
minden káros anyag talajba vagy élővizekbe jutását,
tilos a közterületi gépkocsi mosás, a mosóvíz
közterületre engedése és az olajcsere,

vagyonkezelője a Tettye Forrásház Zr.t lesz, melynek

Keszüi Hírek
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- Keszü község teljes közigazgatási területén (bel- és
külterület) tilos indokolatlanul olyan zajt okozni,
amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát zavarja,
- belterületen hétköznap és szombaton 20.00 órától
reggel 7.00 óráig, vasárnap és ünnepnapokon egész
nap tilos minden olyan tevékenység végzése és
készülék vagy berendezés üzemeltetése, amely
kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító
hang, illetve rezgésterhelést okoz, mint:
•
•
•

építési, bontási, szerelési tevékenység (kivéve a
közcélú hibaelhárítást)
a motoros és elektromos kültéri gépek (pl. fűnyíró)
használata
hirdetésre, figyelemfelkeltésre szolgáló, szabad
térben üzemeltetett hangszóró

berendezések használata.
- pirotechnikai eszközök szabadtéri felhasználása
16.00 – 23.00 óráig lehetséges,

Keszü 2013. évi költségvetése

BEVÉTELEK
I. Intézményi működési bevételek
Bérleti díj
Továbbszámlázás
Kamat
II. Felhalmozási bevétel
III. Egyéb sajátos bevételek
IV. Támogatásértékű bevétel *
V. Önkormányzatok költségvetési támogatása **
VI. Normatív hozzájárulás
VII. Személyi jövedelemadó
VIII. Helyi adók
IX. Atfutó bevétel
X. Előző évi pénzmaradvány(nyitó pénzkészlet)
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

- Haszonnövényt, cserjét, fát ültetni bel- és
külterületen a telekhatártól olyan távolságban lehet,
hogy koronája, lombozata teljes kifejlett állapotában
se nyúljon át a szomszéd telekre, növényvédelme a
szomszéd növényzetének sérelme nélkül megoldható
legyen.
2./ Az avar és a kerti hulladékok nyílttéri kezeléséről
szóló rendelet értelmében:
- A kerti hulladék kezeléséről és hasznosításáról az
ingatlan
tulajdonosa
(használója)
köteles
gondoskodni.
- Belterületen a zöldhulladék elszállítását március 15.
és november 15. között heti egy alkalommal –
szombaton – délután az Önkormányzat által
fenntartott zöldhulladék-járat végzi.

128 818 000

* IKSZT pályázati pénz, közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központtól
** állami támogatás, havi bontásban kapjuk

KIADÁSOK

- A gépjárművek tárolását ingatlanon belül kell
megoldani, zöldterületen parkolni tilos,

2013. évi
költségvetés
1 616 099
704 400
832 000
79 699
27 000
800 000
36 283 100
25 650 174
0
0
26 810 000
0
37 631 627

I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK *
II. JÁRULÉKOK
1. KÉSZLETBESZERZÉS
2. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS
3. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK
4. VÁSÁROLT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
5. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ
6. KIKÜLDETÉS, REKLÁM
7. EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK
8. ADÓK DÍJAK, BEFIZETÉSEK
III. DOLOGI KIADÁSOK (1+2+…+8)
IV. KAMATKIADÁSOK
V. FELÚJÍTÁS + ÁFA **
VI. BERUHÁZÁS + ÁFA
VII. ÁHT-N BELÜLI MÜKÖDÉSI KIADÁS ***
VIII. FELHALMOZÁSI KIADÁS ÁHT-N BELÜLI
IX. ÁHT-N KÍVÜLI MÜKÖDÉSI KIADÁS
X. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
XI. TARTALÉK
XII. HITELTÖRLESZTÉS

2013. évi
költségvetés
12 977 674
3 504 776
1 510 000
190 000
9 700 000
500 000
3 300 000
1 450 000
400 000
2 420 000
19 470 000
0
41 000 000
0
22 185 550
0
1 000 000
10 000 000
18 680 000
0

XIII. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (átfutó)

- A zöldhulladékot a szállítás napján kell az ingatlanok
elé műanyag zsákban (fűnyíradék, avar), illetve a
levágott ágakat 1 m hosszúságúra vágva,
összekötözve kell az ingatlan elé tenni. Szállításig a
zöldhulladékot ingatlanon belül kell tárolni.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

0
128 818 000

*közfoglalkoztatás, művelődésszervező, polgármester
** IKSZT Közösségi Ház felújítás
*** gépjárműadó 60%-a a költségvetésbe, közös hivatal
működésének támogatása

- A kerti hulladékot hétfőn és pénteken 15.00 órától
21.00 óráig lehet égetni olyan – saját telken kialakított
tűzrakó helyen, - ahol az égetés kárt nem okoz.
- az égetett hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű,
vagy veszélyes hulladékot.

Keszüi Hírek
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Az Egyesület nonprofit jellegére való tekintettél

Bemutatkozik a Keszüi Polgárőr Egyesület

szívesen

vesszük

anyagi

támogatásukat

is!

2012 decemberében 11 fővel megalakult Keszüi

Számlaszámunk:

Polgárőr Egyesület. 2013. június 21-vel az egyesület

Amennyiben

felvételt nyert az Országos Polgárőr Szövetségbe,

segítségre szorul, ne habozzon felhívni minket:

ezáltal

Balog Tivadar 06 30/ 959 4285

polgárőr

tevékenységünk

hivatalosan

is

megkezdhettük.

12072552-01391068-00100007.

rendkívüli

eseményt

észlel

vagy

Lezsák Rudolf 06 30/ 214 7934
a Keszüi Polgárőr Egyesület tagjai

Az elmúlt időszakban begyakoroltuk, megismertük a
járőrözési útvonalakat, így az augusztus elsejei
indulást

már

felkészülten

vártuk.

Polgárőr

Az új református lelkipásztor bemutatkozása

Egyesületünk alapfeladatai: közterületi járőrszolgálat,
figyelőszolgálat, jelzőőri szolgálat ellátása. Ezen

Áldás, Békesség!

feladatokat

kerékpárral,

Szeretettel köszöntöm Keszü község lakosait! Andrási

szolgálati- vagy magánjárművel, motorkerékpárral,

Kristóf vagyok, a falu új református lelkipásztora.

segédmotoros kerékpárral és lóháton - minden

Ezúton szeretnék most a falu közössége előtt

esetben a Polgárőrség és Keszü felirattal ellátott

bemutatkozni:

formaruhában - látják el. A járőr köteles fényképes

1988-ban születtem Pécsett. Tanulmányaimat is itt

igazolványát

végeztem,

a

járőrök

jól

Felszerelésünk

gyalogosan,

láthatóan

ruháján

a

Pécsi

Református

Gimnáziumban

érettségiztem. A tanulás mellett a sport végig

nyújtottunk be, illetve tervezzük a Megyei Polgárőr

meghatározó és jelentős szerepet töltött be az

Szövetség által nyújtott támogatás felhasználását is

életemben

erre a célra. A szolgálatellátás rendjét, annak idejét,

Ökölvívással, kick-box sportággal és röplabdával

menetvonalát naponta változtatva alakítjuk ki.

foglalkoztam. Legjobb eredményem kick-boksz-ban

feladatként

bűnmegelőzési

kiegészítésére

viselni.

pályázatot

További

további

a

vállalta

programok

Egyesületünk
végrehajtását,

egészen

a

középiskola

végéig.

a

az Országos Diákolimpián III. helyezés.

a

2005-ben tanáraim ajánlására, a Johannita Lovagrend

polgárokkal való kapcsolattartást, illetve a társadalmi

magyar

szervezetekkel,

kimagasló tanulmányi eredményemért és protestáns

Katasztrófavédelemmel

való

tagozatától

együttműködést. A Rendőrkapitánysággal kötelező

életvitelemért.

jelleggel,

Az

a

többi

szervezettel

együttműködési

autók

és

elismerésben

motorok

részesültem

szeretete

egészen

megállapodás alapján tartjuk a kapcsolatot.

kisgyermekkorom

A Polgárőrség alapvető célkitűzései mellett helyi

autószerelői végzettséggel is rendelkezem.

szinten tervezzük segíteni

A lelkipásztori szolgálatra való elhívásom felismerése

•

a község rendjének, tisztaságának megőrzését;

után teológiai tanulmányaimat a Károli Gáspár

•

a

Református Egyetem Hittudományi Karán végeztem,

•

Szőlőhegyeken

a

terménylopások,

pince

óta

végigkísér,

ennek

okán

feltörések és színesfém tolvajlások megelőzését;

ahol az előírt tanulmányi és gyakorlati követelmények

a

teljesítése után, 2012. júliusában szereztem diplomát.

falu

belterületén

száguldozó

autósok

felderítését.

2012. július végén püspöki kirendeléssel Pellérden

Létszámunk az alakulás óta 20 főre gyarapodott.

kezdtem meg lelkipásztori szolgálataimat, ez év

Tagságunk

szeptemberétől pedig immár Keszüben is igyekszem

önkéntes,

tagjelöltek jelentkezését!

szeretettel

várjuk

további

a helyi reformátusság segítségére lenni.

Keszüi Hírek
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Legfontosabb célkitűzésem itt Keszüben rövidtávon,

Elérhetőségeim a következők:

hogy feltérképezzem a települést és sajátosságait,

Andrási Kristóf

illetve, hogy megismerkedjem azokkal a helybeli

7831, Pellérd, Dózsa Gy. u. 61.

reformátusokkal

30/470-6400

és

nem

reformátusokkal,

akik

reformatuspellerd@gmail.com

örömmel vennék, ha itt egy református gyülekezet
alakulna meg.
Ennek első lépéseként ősszel a keszüi Közösségi

A falu minden lakójának életére és munkásságára

Házban bemutatkozom a falu lakossága előtt, illetve

Isten áldását kérve, tisztelettel:

személyesen

Andrási Kristóf

megismerkedni a helybéli reformátusokkal és azokkal

református lelkipásztor

ezen

az

alkalmon

szeretnék

is, akik nem reformátusok, de érdeklődnek és
kíváncsiak egy formálódó gyülekezet első lépéseire.
A hosszabb távú célok között szerepel a rendszeres
helybeli

istentisztelet,

illetve

hétközi

alkalmak

elindítása. Ezeken belül mind a fiatalabb, mind az
idősebb generáció, mind a hitben nevelkedett és
felnőtt, mind pedig a Biblia és Jézus Krisztus
személye iránt érdeklődő, ám az egyházi keretektől
távol álló és azoktól idegenkedő emberek meg tudják
találni azt az időpontot, azt a gyülekezeti alkalmat és
azt a közösséget, ahol jól érzik magukat és ahová
szívesen jönnek el.
Mind lelkipásztori szolgálatomban, mind személyes
életemben kiemelten fontos szerepet tölt be az

Borverseny 2013

ökumené, a más keresztény felekezetek felé való
testvéri odafordulás, ezért itt a faluban a katolikus
gyülekezettel

jó

kapcsolat

kialakítására

és

Keszü község Önkormányzata 2013. áprilisában
rendezte meg a már hagyományos borversenyét.

fenntartására törekszem.

Sajnálatos

módon

semmiféle

adattal

nem

rendelkezem arról, hogy a falu közösségén belül kik a
reformátusok,

ezért

munkám

megkezdéséhez

tisztelettel kérem az Önök segítségét is! Ha Ön
szívesen venné egy református gyülekezet alakulását
itt Keszüben és szívesen tagja lenne egy ilyen
közösségnek,
környezetében,

vagy

ha

tud

olyasvalakiről

szomszédságában,

aki

a

örömmel

fogadja ezt a kezdeményezést, kérem, jelezze ezt
számomra akár telefonon, akár e-mailen, akár levél

Dr. Szita Krisztina veszi át a serleget aranyérmes
gyümölcsboráért.

formájában!

Keszüi Hírek
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Falunap 2013 - programterv

Májusfa állítás és felvonulás május elsején

10.00 Főzőverseny
A májusfát az idén a falu elején állítottuk fel.

14.00 Légvár a gyerekeknek
15.45. „ Turka, a táncoló Kecske” interaktív
gyermekműsor
16.10. Keszüi Roma Tánccsoport
16.30. Keszüi Aerobic Csoport
17.00 Társastánc bemutató
17.30 Pogányi Menyecske Kórus
18.00 Shaolin Kung-Fu bemutató
18.00 Dotto Kisvasút
18.30 Rudán Joe
19.30 Vastag Tamás
20.00 T-Dance Hip-Hop Se
20.30. Hastánc bemutató
21.00 Bál

2013. március 15. ünnepség

A felvonulókat a Közösségi Háznál sör és virsli várta.
Tanuljon szinte ingyen idegen nyelvet!
Egy Európai Uniós projekt több mint 12,5 milliárd forinttal
támogatja a magyar állampolgárok idegen nyelvi és
informatikai képzését.
A programban résztvevők fejenként 90.000 Ft értékben
tanulhatnak, de csupán 2 vagy 5% önrészt kell befizetniük.

Az idei március 15-i ünnepséget a zord időjárás miatt
nem lehetett a szabadban megrendezni. A műsort a
Polgármesteri
Hivatalban
a
korábbi
évek
hagyományainak megfelelően a Keszüi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat szervezte.

Táncoktatás
Ismét beindul a Keszüi Német Nemzetiségi
Önkormányzat
szervezésében
a
gyermek
táncoktatás.
Várjuk a jelentkezőket óvodás kortól.
Schulteisz Edéné, Éva. Telefon: 30/93 96 123.

Ön is jogosult az EU által támogatott nyelvi képzésre,
ha
• már elmúlt 18 éves
• magyar állampolgár
• nem vesz részt jelenleg államilag vagy EU
forrásból finanszírozott képzésben
• szeretné fejleszteni nyelvtudását.
Minden
további
információt
megtalál
a
www.tudasodajovod.hu
weboldalon,
ahol
regisztrálnia kell magát, ha részt szeretne venni a
programban.
Az Európai Nyelvek Stúdiójával
együttműködésben biztosítunk lehetőséget angol és
német nyelvtanfolyamra.
További információk a keszüi honlapon!

Keszüi Hírek
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TELEFONOK, CÍMEK

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Polgármester: Buday-Sántha Attila tel.: 72/561-002
Fogadóórák: Hétfő 7-9 óra
Csütörtök – előzetes egyeztetés
alapján

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

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal:
7668 Keszü, Petőfi u. 24.
Tel: 461-063 Fax: 561-020
E-mail: keszu@k-mail.hu

Pécsi Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási
Intézet (házigondozás, étkeztetés)
Joklné Dudás Tímea
Pécs, Jókai u. 25., telefon: 516-312

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:

dr. Barta Zsuzsa

461-065

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Billege Piroska és Fürnstallerné Keller Anita
Pécs, Anikó u. 5. telefon: 441-677, 444-877
Polgárőrség: 30/ 959 42 85, 30/214 79 37
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

Adóügyi főtanácsos:
Joklné Stefek Piroska

561-021

Gazdasági vezető tanácsos:
Beránikné Meggyesi Melinda

461-382

Falugazdász: Jókuti Erika és Bernáth Zoltán
Telefon: 72/ 512-466

Pénzügyi főelőadó: Pabian Hédi

461-382

Szociális ügyek:
Lukácsiné Major Zsuzsanna
aljegyző

461-063

Gyermekorvosi ellátás:
dr. Kiss Erika Tel.: 549-992 Pécs, Krisztina tér 18.
Gyermekorvosi ügyelet:
Gyermekklinika, Pécs, József Attila u. 7. Tel: 535-999

Igazgatási ügyek: Mohar Petra előadó

Mentők
104

Tűzoltók
105

461-063

Rendőrség
107

Háziorvosi rendelés: 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

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

Gyermekfogászat:

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

Hatósági állatorvos: dr. Reisz György 20/9578-767
7761 Kozármisleny, Széchenyi u. 3.

412-619

dr. Kresz Gábor Pécs, Váradi u. 22.
telefon: 72/ 311-838

E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt.
Ingyenes hibabejelentő: (80) 20-50-20
Tettye Forrásház: (72) 421-700
Hibabejentő: (72) 421-799
E.ON 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
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