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Beszámolók képvisel ő-testületi ülésekr ől 
 
Keszü Község Képviselő-testülete 2013. július – 

augusztus hónapban nem ülésezett.  

 

2013. szeptember 9-i képvisel ő-testületi ülés  

Első napirendi pontjában tájékoztató hangzott el a 

Közösségi ház felújítási költségei elszámolásának 

lezárásáról.  

 

Németh Norbert projekt menedzser gratulált a 

Közösségi Ház Falunap keretében történt átadásához. 

A projektben 2011. évben nyújtott be az első kifizetési 

kérelmet 468 eFt, majd az első részszámlát 9.384 eFt 

összegben, amelyek már megérkeztek, idén várható a 

végszámla visszatérülése is.  Az épületre fordított 

kiadások tervezéssel, bútorzattal, tereprendezéssel 

stb. együtt 67.990 eFt-ot tettek ki, amelyből a pályázati 

támogatás 33.870 eFt. A működési költség 

elszámolásáról elmondja, hogy évente négy 

alkalommal lehet igényt beadni, javasolja a működési 

költség három évnél rövidebb idő alatti lehívását.  

 

A Képviselő-testület vitáját és kérdéseit követően a 

második napirendi pontban a Polgármester Úr adott 

tájékoztatást az előző ülés óta tett intézkedésekr ől: 

• megkezdődik a vízhálózat II betáplálás  
nyomvonalának kiépítése, amelynek Keszüt érintő 
150 m2 területét a tulajdonos 300.000,- Ft -ért 
kívánja eladni. Mivel a II. betáplálás rendkívül 
fontos, mert megvalósulásával elhárul a község 
további fejlesztésének akadálya, felhatalmazást 
kért  a terület megvásárlására, amelyet a Testület 
megadott.  
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• a jövő év választási feladatokra tekintettel meg kell 
újítani a Választási Bizottságokat , melynek 
keretében a Testület dr. Bali Dánielt a Bizottság 
tagjának megválasztotta, Szabó Gábornak 
megköszönte az eddigi munkát, amelyben 
önkormányzati alkalmazása miatt más 
minőségben vesz részt.  

 
• ismertette a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás érdekében közbeszerzési eljárás 
szükségességét, melyet követően kell kiválasztani 
a szolgáltatót. 

 
• kezdeményezte a keszüi aerobic csoport 

sportegyesületté alakulását  a pályázati 
lehetőségek kihasználása érdekében. 

 
• a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet ingyenes 

önkormányzati tulajdonba  vételre ajánlotta fel a 
1320/2 hrsz „Conda-dűlői” utat, amelynek 
folyamatát a megindította.  

 
A Képviselő-testület a döntést igénylő témákkal 

kapcsolatos határozatok meghozatalát követően a 

Falunapi eseményekr ől szóló beszámolót hallgatta 

meg: 

A Polgármester Úr elmondta, hogy pozitív 

visszajelzéseket kapott a korosztályok eltérő igényeit 

figyelembe vevő programokról. A Falunapon került sor 

Nagy Béla volt polgármester úr posztumusz 

Díszpolgári cím adományozására is, amelyet – 

családja jelenlétében – özvegye vett át. A Falunap 

teljes rendezvényi költsége 894.100,- Ft volt, amelyből 

szponzori támogatásból és egyéb bevételből 208.500,- 

Ft térült vissza.  

 

Negyedik napirendi pontban beszámoló hangzott el 

Keszü Község Önkormányzata és a Közös Hivatal 

2013. I. félévi gazdálkodásáról . A takarékos és jól 

áttekinthető önkormányzati gazdálkodás 

eredményeként likviditási gond nincs, az adóbevételek 

beáramlásával és a Közösségi ház pályázati 

támogatásának megérkezésével a megszokott 

pénzügyi egyensúly is helyreáll.  

Az Önkormányzat a 128.818.000,- Ft eredeti 

költségvetési előirányzatát az I. félévben 78.113.502,- 

Ft (59 %) kiadási és 47.841.883,- Ft bevételi (37 %) 

teljesítéssel zárta. A Jegyzőnő tájékoztatott a Közös 

Hivatal gazdálkodásáról, amely szerint a 32.531.282 

eredeti költségvetési előirányzatot 15.478.200,- Ft (48 

%) kiadással  és 17.563.610,- Ft (54 %) bevétellel 

teljesítették. A Hivatal költségeihez plusz feladatalapú 

állami támogatás érkezett, amely lehetőséget nyújt a 

már régen aktuális informatikai – és egyéb 

fejlesztésekre, felújításokra.  

A Képviselő-testület az I. féléves gazdálkodásról szóló 

beszámolókat elfogadta.  

 

Buday-Sántha Attila polgármester úr a Leader-

pályázat megvalósításáról  adott a továbbiakban 

információt. A projektben az Önkormányzat 14.304 

eFt-ot nyert, amelynek központi része a Polgármesteri 

Hivatal felújítása. Ennek során megvalósul a teljes 

héjazat cseréje, födémcsere járható deszka födémmel, 

amely az irattár padlástérbe helyezésére is alkalmas 

lesz. Az alsó szinten az akadálymentesítés során 

mozgáskorlátozottak számára alkalmas vizesblokk 

kerül kialakításra. Megvalósul a homlokzat festése, 

megújul a fűtésrendszer új, vegyes tüzelésű kazánnal, 

amelyben fa aprítékot  és szilárd tüzelőanyagot is lehet 

használni, mellette új gázkazán is lesz, radiátorokkal. 

A nyílászárók cseréjét a program nem tartalmazza, de 

módot talál a hagyományos ablakok megfelelő 

szigetelésének megoldására.  

 

A Leader-támogatás tartalmazza egy plusz játszótéri 

játék elhelyezését, valamint az Árpád fejedelem úton a 

mély csapadékvíz elvezető árok lefedését követően 

egy - díszkővel borított - sétány kialakítását.  

A kivitelezésre a Mobil Bau Kft-t javasolja kiválasztani, 

a műszaki ellenőri feladatokat Gárdos Attila vállalta, 

illetve törekszik minél több keszüi vállalkozó 

bevonására. A program idén ősszel kezdődik, amit 
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lehet, elkészítenek és beadják elszámolásra a 

részszámlákat.  

A Képviselő-testület a kivitelezőt és egyéb 

közreműködőket, valamint az előterjesztést 

jóváhagyta.  

Az ülés folytatásaként Kristóf Péter képviselő úr 

kezdeményezte kopjafa felállítását  az október 23-i 

nemzeti ünnep alkalmából. Szatyor Győző fafaragó 

művész nettó 150.000,- Ft-ért vállalja a kopjafa 

elkészítését, annak felállításában és a protokoll 

vendégek fogadásában kérte a Polgármester Úr 

segítségét. Ünnepi beszédre Wittner Mária 

országgyűlési képviselőt kérte fel. A program, amelyet 

október 22-ére tervez, két részből állna: 18.00 órakor 

mise a  Szent Anna templomban, ezt követően 19.00 

órától a helyszínen műsor a Mecsek Kórus, Körtesi 

András és Gy.Vass Ágnes közreműködésével, majd  

ünnepi beszéd és koszorúzás történne.  

A Képviselő-testület a kezdeményezést elfogadva 

vállalta az 1956-os forradalom és szabadságharc 

emlékoszlopa elkészítésének és avatási 

ünnepségének költségeit.   

 

Ezt követően a Képviselő-testület rendeletet fogadott 

el a közterület filmforgatási célú  használatának 

szabályairól, belterületbe vonásról döntött, és 

képviselői javaslatot hallgatott meg a közlekedés 

biztonságát célzó tükrök felszereléséről.  

 

2013. október 21-i képvisel ő-testületi ülés  

Az október 21-én  megtartott Képviselő-testületi ülésen 

beszámoló hangzott el a Közösségi Ház 

működésének tapasztalatairól.   

 

Szabó Gábor programszervező gondok véleménye 

szerint a falu életében nagy előrelépés a Közösségi 

Ház megvalósulása, amely hivatalosan október l-én 

kezdte meg működését. Az Integrált Közösségi 

Szolgáltató Tér (IKSZT) projekt keretében több 

kötelező, illetve egyéb program indult. A Ház helyet 

biztosít a nemzetiségi önkormányzatok, egyesületek, 

civil szervezetek számára, illetve lehetőség van a  

lakossági igénybevételre alacsony díjazás ellenében 

(alsó terem óránként 2.000,- Ft, nagyterem óránként 

5.000,- Ft de maximum 25.000,- Ft).  A könyvtári 

állomány folyamatosan bővül, a könyveket, virágokat 

egyéb tárgyakat adományozóknak ezúton is 

megköszöni a felajánlásokat. 

Képviselői kérdésekre válaszolva ismerteti a nyitva 

tartást, amelytől program esetén eltérnek: hétfőtől 

péntekig 9.00 – 12.00 és 15.00 – 18.00, szombaton 

15.00 – 19.00 óráig. A Képviselő-testület a beszámolót 

elfogadta.  

 

Ezt követően a két ülés közötti eseményekr ől 

számolt be Buday-Sántha Attila polgármester: 

Javasolta, hogy idén ismét csatlakozzon az 

Önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíj Pályázathoz. Szólt arról, hogy elkészült a 

napelemes világítótest, a program keretében bővült a 

belterületi közvilágítás hálózata is. Örömét fejezte ki, 

hogy megalakult a Keszüi Sport Egyesület, reméli, 

hogy a jövőben sikerrel tudnak pályázni a közösség 

sportéletét élénkítő támogatásokra. Tájékoztatást ad a 

Start-munkaprogramról és a jövő évi közfoglalkoztatás 

irányairól. Elmondja, hogy az Önkormányzat 

pályázatot kíván benyújtani a szociális rászorultaknak 

kiosztandó tűzifa-juttatásra. Vita alakul ki a vízhálózat  

II betáplálás nyomvonalával kapcsolatban, melyet 

követően tájékoztatás hangzott el a Közös Hivatalt 

érintő beruházásokról: számítógép és bútorzat 

vásárlásról, egyéb fejlesztésekről.  

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől megérkezett a 

Közösségi Ház pályázati projektjének  visszalévő 

23.973 eFt-os támogatása , amelyből a támogatás-

megelőlegező hitel – lejárat előtt - visszafizetésre 

került.  

Szól arról, hogy megkezdődött az Önkormányzat 

épületének tetőzet cseréje, és elkezdték az Árpád 
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fejedelem úti sétány kialakítását az árok 

becsövezésével. Az éves közmeghallgatást november 

29-re javasolja meghirdetni. 

A Képviselő-testület az előterjesztést elfogadta, a 

szükséges hozzájárulásokat megadta, a 

közmeghallgatás idejét fenti dátumra kitűzte. 

 

Következő napirendi pontban a Polgármester Úr 

folytatta az önkormányzati beruházások  helyzetének 

ismertetését. Az Önkormányzat épületének födém 

szigetelése a jelenlegi padozatra kerül, amely még 

idén elkészül. Tavaszra maradna az épület belső 

részét érintő változások elvégzése a 

fűtéskorszerűsítés, nyílászárók szigetelése, 

akadálymentes vizesblokk kialakítása. Eldöntendő 

kérdés, hogy az épület tűzfal-síkját kijjebb viszik e, 

amelyről látványterv készül. A szükséges vállalkozói 

szerződéseket megkötötték, a pályázati támogatásnak 

december 15-én van az első elszámolási lehetősége, 

amelyre minél nagyobb összeget szeretne benyújtani.  

A Testület a tájékoztatót – néhány kérdést és rövid 

vitát  követően – elfogadta.  

 

Az 1956. október 23-áról történ ő megemlékezés  

programja témájában a Polgármester Úr elmondta, 

hogy minden – tőle kért - szükséges előkészületet 

megtett a méltó megemlékezés érdekében.  

Kristóf Péter Képviselő Úr – a napirendi pont 

előterjesztője - megköszönte az Önkormányzat 

közreműködését a Szent György Lovagrenddel közös 

kopjafaállítás szervezésében és finanszírozásában. 

Szól a program részleteiről, a műsor technikai háttér-

igényéről, valamint a meghívottak és fellépő művészek 

személyéről. A megemlékezésre a Szent Anna 

templomban, és a templomkertben kerül sor, amelyre 

ezúton is meghívott minden érdeklődőt.  

 

Az ülés további részéren a Képviselő-testület 

jóváhagyta a Pécs és Környéke Szociális és 

Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítását, meghatározta a közszolgálati tisztviselők 

teljesítményértékelés alapját képező 2014. évi célokat, 

valamint a jövő évi belső ellenőrzési programot.  

Az egyéb, aktuális kérdések  között a Polgármester 

Úr a rendezési terv módosításának szükségességéről 

adott tájékoztatást. A rendezési terv 2008-ban került 

átfogó felülvizsgálatra elsősorban az autópálya 

nyomvonal-változása miatt. Jelen módosításra részben 

a vízhálózat II. betáplálása keszüi nyomvonal-

kialakítása miatt, részben a terv korszerűsítése miatt 

van szükség. Az eltelt évek alatt több magánszemély 

is jelezte ingatlana belterületbe vonási kérelmét, 

amelyet – indokoltságuk esetén – be lehet építeni a 

módosítások közé. A terv felülvizsgálatánál az 

Önkormányzat hosszabb távú községfejlesztési 

elképzelései is újragondolhatók.  

A Képviselő-testület – vitát és javaslatokat követően – 

a rendezési terv felülvizsgálatáról döntött felkérve 

Polgármesterét a szükséges intézkedésekre. 

 
Összeállította: dr. Barta Zsuzsanna jegyző 

Keszüi ingatlan-tulajdonosok figyelem! 

Keszü Község Önkormányzata elindította a 2008. 

évben elkészült részletes rendezési terve és helyi 

építési előírásai korszerűsítését és módosítását, 

amelyben az indokolt és teljesíthető lakossági 

igényeket is figyelembe kívánja venni.  

Kérjük ezért a lakosságot, hogy 2013. december 31. 

napjáig írásban tájékoztassák a Képviselő-testületet, 

amennyiben zártkerti ingatlan belterületbe vonását, a 

terület átminősítését kérik és a tervmódosítás – 

ingatlanra jutó – költségét vállalják, vagy egyéb 

kérelme, javaslata van valakinek a rendezési tervvel, 

helyi építési előírások módosításával kapcsolatban.  

Javasoljuk az előző években már benyújtott 

belterületbe vonási igények ismételt megküldését .  

A kérelmeket – településtervezőnk szakvéleményét 

követően – a Képviselő-testület egyénileg bírálja el 

nyilvános ülésén.  
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Ez történt Keszüben - képekben 

Augusztus 31-én, a Falunapon avattuk fel az 

újjászületett Faluházat, amelyet most már csak 

programokkal kell megtölteni. 

 

A Képviselőtestület díszpolgári címet és oklevelet 

adományozott posztumusz a község volt 

polgármesterének, Nagy Bélának, melyet özvegye vett 

át. 

 
 

Lőrincz Sándor atya temetése 

LŐRINCZ SÁNDOR 1931. október 24-én született 

Keszüben, és  1960. április 2-án szentelték pappá. 

Papi szolgálatát Tököl, Magyarkeszi, Siklós, 

Simontornya, Bóly, Pincehely, Görcsöny, Kocsola, Pécs 

településeken végezte. 

Udvardy György megyéspüspök vezetésével paptársai 

és híveinek sokasága kísérte utolsó útján szeptember 

27-én a keszüi temetőben. 

 

Nyugodjék békében! 

 

Október 22-i megemlékezés és kopjafa avatás 

Az ünnepi szentmisét követően az 1956-os forradalom 

és szabadságharc emlékére kopjafát avattunk az 

önkormányzat anyagi támogatásával.  A kopjafát a 

Szent György Lovagrend tagja, Szatyor Győző Kós 

Károly-díjas fafaragó művész készítette. 

Kristóf Péter önkormányzati képviselő köszöntőjét 

követően Wittner Mária országgyűlési képviselő 

mondott ünnepi beszédet. 

 

Ezúton is köszönetet mondunk a színvonalas műsor 

szervezőinek és közreműködőinek: Kristófné Gungl 

Ritának és a  Mecsek Női Karnak, Gyermánné Vass 

Ágnes és Fenyősiné Bartha Noémi hegedű-

művészeknek, Körtesi András zongoraművésznek. 

 

 

 

Lezsák Rudolf gazdag katonai felszerelés 

gyűjteményéből készült kiállítás volt látható októberben 

a Faluház nagytermében 
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 Dolgoznak a közmunkások az újtelep főutcáján az 

árok befedésén. 

 

Szilágyi László érdekes előadása a rovásírásról 

 

A falu bevezető útja mellett készül a virágágyások 

beültetése árvácskákkal 

 

A Keszüi Sportegyesület alakuló ülése 

 

 

 

 

A FALUHÁZ programjai 

2013. november 23. 19.00 Keszüi Sportegyesület 
jótékonysági bálja 

2013. november 29. 18.00 Közmeghallgatás 
2013. december 6. 15.00 Mikulás ünnepség és 

ajándékozás gyerekeknek 
2013. december 7. 15.00 Karácsonyi játszóház a 

Keszüért Egyesület 
szervezésében 

2013. december 10. 17.00 Magyar Nemzeti Vidéki 
Hálózat tájékoztatója 

2013. december 14. 17.00 Adventi  koncert és vacsora 
a Keszüért Egyesület 
szervezésében 

2013. december 19. 16.00 Nyugdíjasok karácsonyi 
ünnepsége és teadélután 

 

**** 

A Keszüi Német Nemzetiségi Önkormányzat 21 000 Ft 

értékben vásárolt könyveket, oktatási anyagokat a 

gyódi óvoda számára. Mint Schulteisz Edéné elnök 

elmondta, a német nyelvtanulás hatékonyságát 

szeretnék növelni az óvodában. 
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 MIELŐTT DÖNTENE! 

ALLIANZ BIZTOSÍTÓ AKCIÓS KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ 

BIZTOSÍTÁS, HÁZBIZTOSÍTÁS, CASCO BIZTOSÍTÁS  

AKCIÓS KEDVEZMÉNYES DÍJJAL!  

 E-MAILEN KÜLDÖTT DÍJSZÁMOLÓVAL! 

KÉRJE A KALKULÁTORT E-MAILEN: 

komaromiprivat@gmail.com 

VÉDJÜK ÉRTÉKEINKET! 

Sorozatot indítunk, amelynek célja, hogy segítsük a 
keszüi lakosok értékeinek védelmét! 

Melyek azok az események, amelyek veszélyeztethetik 
házainkat, meglévő vagyontárgyainkat: 

Villámcsapás, ami nemcsak a házunkban, hanem 
távolabb becsapódva elektromos értékeink-TV, hűtő, 
konyhai elektromos gépek, telefonok, számítógépek, 
kazán, kapunyitó, kaputelefonok- meghibásodását 
okozza, 

Vihar, jégeső, zivatar, ami a házunkon, vagy 
házunkban, tetőzetben, redőnyökben, üvegablakaiban, 
napelemekben, úszómedencében, öntöző 
berendezésekben okoznak kárt, 

Tűz: ami nálunk gyulladt ki, vagy a szomszédból 
átterjedve, megsemmisíti az épületet, berendezéseket, 
ruháinkat, az ott lévő pénzünket, pótolhatatlan értékes 
gyűjteményeinket, festményeinket Sok esetben a 
helyreállítás miatt néhány napig nem lakhatunk a 
házban. 

Betörések, amelyekkel értékeinket veszíthetjük. 
Betörőknek ma már sem a biztonsági zár, sem a 
riasztórendszer nem jelent akadályt. Keszü értékes 
házainak célpontja volt és lehet ezeknek a betörésből 
élő személyeknek! 

Balestek száma egyre nő, elég gondolnunk 
községünkben az elágazásban történt halálos 
autóbalesetre, vagy a sportolókat utóbusz halálos 
balesetére. Hiába hisszük, hogy velünk ilyen nem 
történhet, azonban ha mégis, a halál előtti pillanatban 
arra gondolunk, vajon mi lesz szeretteinkkel?  

Temetési költségek amelyet szükség estén azonnal ki 
kell fizetni 

Balesetek: csonttörések, műtétek, egészség károsodás 
esetén egyösszegű segítségre van szükségünk. 

Assistance szolgáltatások: váratlan helyzetekben 
mesterembert küldünk a vészhelyzet elhárítására 

Ha ezek közül bármelyik bekövetkezne Önnél, ezek 

helyreállítására, pótlására, már ma készüljön fel 

lakásbiztosítás megkötésével!  

Akinek már 10-15-20 éve van lakásbiztosítása, 

időközben biztosan korszerűsítette, felújította 

otthonát. Új berendezéseket, klímát, napkollektorokat, 

riasztórendszereket helyezett üzembe, akár több 

milliós új értéket teremtve.  

Ugyanakkor a lakásbiztosításukban ennek nyoma sincs, 

a régi értékeken alapszik, a régi -kevesebb szolgáltatást 

nyújtó- módozatokban ölt testet. Esetleges 

káreseménynél alacsonyabb szolgáltatást nyújtva 

okoznak Önnek is komoly bosszúságot és fejtörést! 

MINDENNEK AZONNAL KI KELL FIZETNI AZ ÁRÁT, A 

KÉRDÉS CSAK AZ, ELŐRE KIS ÖSSZEGEKBEN  VAGY 

AMIKOR  SZÜKSÉGES,  EGYÖSSZEGBEN?! 

Amennyiben ingyenes szaktanácsadásra, 

tájékoztatásra van szüksége, vagyoni értékeit 

veszélyeztető tényezők felmérésére hívja az ALLIANZ 

BIZTOSÍTÓ helyi képviselőjét: 

Komáromi Károly 

Telefonszámok: 0620-340-0644 

és 0630-277-0123 

e-mailen: 

komaromiprivat@gmail.com 

 2013. december 7-étől minden héten SZOMBATON  

9 órától 12 óráig a Közösségi Házban az Allianz 

Biztosító képviselője tanácsadást tart. Helyben segít 

bármilyen Allianz biztosítással kapcsolatos igényben 

pl. kötelező igazolás, zöldkártya kiadás, 

kárbejelentés, kötvénypótlás. 

(Fizetett hirdetés) 
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TELEFONOK, CÍMEK 
 
Polgármester: Buday-Sántha Attila 561-020  
Fogadóórák: Hétfő 7-9 óra  
Csütörtök – előzetes egyeztetés alapján  
 
Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal:  
7668 Keszü, Petőfi u. 24.  
Tel: 461-063 Fax: 461-162  
E-mail: keszu@k-mail.hu 
 
Ügyfélfogadás:  
Keszüben: hétfő-szerda 7.00 -15.00 óráig  
Gyódon: minden csütörtökön 8.00 -11.00 óráig  
Kökényben: minden csütörtökön 14.30 - 18.00 óráig  
 
Körjegyző:  

dr. Barta Zsuzsa     461-065  
 
Szociális ügyek:  

Lukácsiné Major Zsuzsanna aljegyző 
 
Adóügyi főtanácsos:  

Joklné Stefek Piroska  561-021  
 
Gazdasági tanácsos:  

Beránikné Meggyesi Melinda 461-382  
 
Pénzügyi főelőadó:  

Pabian Hédi   461-882  
 
Igazgatási ügyek: 

Mohar Petra előadó  461-063  
 
 
Mentők            Tűzoltók          Rendőrség  
   104                   105                  107  
 

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

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

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

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

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
Billege Piroska és 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: 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  
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  

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 
Keszü Község Önkormányzatának lapja 

Kiadja: Keszü Község Önkormányzata 
Felelős kiadó: Buday-Sántha Attila 

 


