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2013. IV. negyedév

ÖNKORMÁNYZATI LAPJA

Beszámolók képviselő-testületi ülésekről

Nyert az Önkormányzat a szociális fajuttatás
biztosítására beadott pályázaton is, bár nem a kért

Keszü Község Önkormányzatának képviselő-testülete

mennyiségben. 35 m3 tűzifa rászorultak között

a 2013-as év utolsó két hónapjában megtartotta

történő

közmeghallgatását, valamint havonkénti üléseit.

feltételeit az ülés későbbi részében napirendre kerülő

kiosztására

van

lehetőség,

amelynek

önkormányzati rendelet fogja meghatározni.

2013. november 25-i képviselő-testületi ülés
Az ülésén a két testületi ülés közötti munkáról szóló
tájékoztatóban a Polgármester Úr elmondta, hogy
befejezés előtt áll az önkormányzat épületének tetőcserepezése, amellyel együtt a padlástér szigetelése,
deszkapadló borítása is elkészül. A tetőről elbontott
cserepeket a Gárdony dűlői és

Menyecske völgyi

utak javítására használták fel, amelyre mart aszfalt
borítás kerül. A játszótér a Leader-pályázat keretében
egy „madárfészek” hintával bővült, és elkészült a
játékok megfelelőségi felülvizsgálata is.
Örömmel ad újabb sikeres pályázatokról információt:
a 2013. évi Leader -pályázaton az Önkormányzat
800.000,- Ft támogatást nyert tanfolyami oktatás
szervezésére, az Egyházközség a paplak felújításának
tervezésére 1,8 millió Ft-ot, a Keszüért Egyesület
rendezvény-szervezésre 800.000,- Ft-ot, a Keszüi
Polgárőr Egyesület pedig eszközbeszerzés céljára 1,9
millió Ft-ot.
Elmondta, hogy a 2014. évi közmunka-programban
13 fő képzéssel összekötött foglalkozatását tervezi, a
Kormány által lehetővé tett konstrukcióban 2 hónap
képzéshez 4 havi foglalkoztatás járul.
A jelenlegi közmunkás-gárda folyamatosan végzi a
falu kommunális munkáit, a temető rendbetételét.
Megtörtént

a

mezőgazdasági

termények

betakarítása, árvácskák telepítése, felkészültek a

Elkészült az Önkormányzat és a „Szépségkuckó” közös
finanszírozásában

a

faház

melletti

parkoló

kavicsozása, megjelenés előtt áll a „Keszüi Hírek” III.
negyedévi száma, amelyben a közérdeklődésre
számot tartó eseményekről kapott a lakosság
tájékoztatást.
A község területén lévő állami vagyon önkormányzati
tulajdonba kerülése érdekében elkészült a Conda
dűlőben lévő 1320/2 hrsz. út értékbecslése, valamint
várható a 035/2 hrsz. (Káposztás-völgyi gyep) ingatlan
tulajdonlásának

megoldódása

is,

amelynek

2

vételáraként 100 Ft/m javasol felajánlani.
Véleménye, hogy – bár a helyi adók központilag előírt
maximuma

lényegesen

magasabb

mértékű

adóztatást tenne lehetővé – az Önkormányzat ne
változtassa a jelenlegi adómértékeket, amellyel a
Testület egyetértett.
A bekötőút elején lévő napelemes lámpatest hibáját a
kivitelező felé bejelentette, tájékoztatásuk szerint
valamennyi felszerelt napelemes lámpánál gond van,
ezért a gyártóhoz fordulnak a probléma megoldása
érdekében.
A Mikulás-ünnepi felkészülés során a 10 éven aluli
gyermekeknek

fejenként

1000,-

Ft

értékű

édességcsomagokat rendelt a helyi COOP boltból,
kiosztásuk december 6-án lesz a Közösségi Házban.
A tájékoztatót és a döntést igénylő kérdéseket a
Képviselő-testület jóváhagyta.

síkosság mentesítésre.

Keszüi Hírek
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A következő napirendi pontban beszámoló hangzott

esetén 57.000,- Ft-ban meghatározni. A támogatást –

el Keszü Község Önkormányzata 2013. III. negyedéves

1 m3 tűzifát - szeretné minél előbb kiosztani.

gazdálkodásáról.

A

Az önkormányzat 2013. szeptember 30. napjáig a III.

elfogadta a 10/2013.(X.6.).sz. rendeletet a szociális

negyedévet évi 128.818.000,- Ft fő előirányzatú

tűzifa támogatás helyi szabályairól, amelyben a

költségvetésének 79.729.865,- Ft bevételi (62 %), és

Polgármester Urat hatalmazták fel a kérelmek

100.481.353,- Ft (78 %) kiadási teljesítésével zárta.

elbírálására.

Képviselő-testület

a

javaslatot

jóváhagyva,

A bevételekben még nem szerepel az – azóta
megérkezett

- IKSZT beruházás

24 millió Ft-os

A belső ellenőrzési Intézkedési terv, valamint a

támogatási összege . A Közös Hivatal 32.531.282,- Ft

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás

eredeti

Megállapodásának módosítása után a Képviselő-

költségvetési

előirányzata

bevételei

29.070.629,- Ft-ra (89 %), kiadásai 22.385.002,- Ft- ra

testület

(69 %) teljesültek. A Hivatal év közben kapott január l.

prezentációját.

napjáig visszamenőleges állami támogatást, amelyet

Az önkormányzat honlapjának megújítása során

az

bemutatásra került az új fejléc, amelyben a

év

végéig

a

bútorzat

vásárlására

és

a

megtekintette

Szabó

Társulási

közérdekű

A tájékoztatót a Képviselő-testület elfogadta.

aktualitások, és az archívum kapna helyet. A

Ezt követően került sor a szociális fajuttatás

Képviselő-testület

rendeletének megalkotására. A Belügyminisztérium

véleményezte, tanácsokat adva megfogalmazta azt a

pályázatán az Önkormányzat kedvezményes fa

követelményt, hogy világos, átlátható és esztétikus

vásárlására vált jogosulttá. Az állami támogatás erdei

honlapot szeretne magáénak tudni. Az előterjesztőt a

köbméterenként 12.000,- Ft, amelyhez 2000,- Ft

Testület felkérte a további fejlesztő munkára.

önrészt,

valamit

a

a

hírek,

honlap-

számítástechnikai háttér fejlesztésére fordítanak.

önkormányzati

információk,

Gábor

hirdetések,

bemutatott

terveket

szállítási
Zárt

költségeket kell hozzárendelni.
3

ülésen

döntöttek

a

Bursa

Hungarica

A nyert 35 m fa mennyisége sajnos leszűkíti a

Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat támogatotti köréről,

juttatásban részesíthetők számát. A Testületi vita

amelynek eredményeként 2014. évre havi 5.000,- Ft

során többen jelezték, hogy sokan élnek ténylegesen

önkormányzati ösztöndíjat ítélt meg a Képviselő-

más életszínvonalon, mint amit a jövedelmük mutat.

testület:

Igényként fogalmazódott meg, hogy e kört ki kellene

Csonka Imre, Lőczi Barna, Pabian Ádám, Pabian

szűrni a támogatottak közül, illetve, elvárható lenne,

Zsófia, Divják Dóra, Kádár Nikolett és Vámosi

hogy saját helyzetük javításáért az egyének többet

Bernadett keszüi tanulóknak.

tegyenek.

2013. november 29-i közmeghallgatás
A Polgármester Úr a vitát összefoglalva elmondta,
hogy napi kapcsolatban van a rászorultakkal, akik

November

sajnos nem tudják, hogyan javítsanak helyzetükön.

Önkormányzat, valamint a Német Nemzetiségi

Munkahelyek

Önkormányzat által közösen megtartott 2013. évi

hiányában

saját

hibájukon

kívül

29-én

került

a

települési

kirekesztődnek a munkaerőpiacról, napi megélhetési

közmeghallgatásra,

gondokkal küzdenek, ezért indokolt támogatásuk.

önkormányzat (-ok) 2013. évi feladatellátása, tervei,

Javasolja a rászorultság jövedelmi értékhatárát család

valamint a lakossági hozzászólások, vélemények,

esetében az egy főre jutó 42.750,- Ft-ban, egyedül élő

javaslatok szerepeltek.

Keszüi Hírek

amelynek

sor

napirendjén

az
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A polgármesteri megnyitót követően a Keszüi Német

A 2013. év fontosabb eseményei közül a Közösségi

Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Schulteisz Edéné

ház bővítés-felújítását említi, amelynek 67.990 eFt

tartotta meg beszámolóját. Elmondta, hogy sikerrel

költségéből 33.870 eFt térül meg pályázati úton. A

pályáztak feladatalapú támogatásra, amely plusz

házban

anyagi forrást jelentett. Idén is megtartották

önkormányzatok, civil szervezetek, egyesületek is,

hagyományos programjaikat, majálist szerveztek,

reméli, hogy a lakosság köréből sokan fogják látogatni

nyelvtanulást segítő kiadványokat vásároltak a gyódi

a közösségi programokat.

óvodának, ahová keszüi gyermekek is járnak,

Végéhez közeledik a kis regionális vízhálózat II

anyagiakkal támogatták a Falunap megrendezését.

betáplálásának kivitelezése, amellyel elhárul a

kaptak

elhelyezést

a

nemzetiségi

rendszeren lévő községek fejlesztésének eddigi
Nagy sikerrel szerepelt az általuk szervezett templomi

akadálya.

énekkar a Búcsú napján, ezért az énekeseket a

Fontos feladatot láttak el a közmunkások egész

következő években is meg kívánja hívni. Sajnos

évben a község rendezettségének biztosításában, az

minden erőfeszítése ellenére nem jelentkeztek

utak,

gyermekek

eltakarításában,

a

német

tánccsoportba,

pedig

árkok

tisztántartásában,
egyéb

községfenntartási

feladatokban

viszont a német nyelvtanfolyam, 30 fővel, illetve a

termelésében is, amelyet a rászorulók között

vörösmarti

osztottak szét.

résztvevővel

megszervezett

a

hulladék

nemzetiségi ruhákkal is rendelkeznek. Sikeres volt
50

és

a

mezőgazdasági

termények

kirándulás. Mindkét programot jövőre is szívesen
Első ízben ítélte oda a Képviselő-testület a díszpolgári

megszervezi.

címet, amelyben Nagy Béla úr – Keszü község volt
A Polgármester Úr megköszönve a tájékoztatót rátért

polgármestere – részesült. A kitüntetést a Falunap

az önkormányzat feladatellátásának ismertetésére:

alkalmából családja körében az özvegye vette át.

Elmondta,

hogy

adósságrendezés

az

év

kapcsán

elején

az

állami

megszűnt

az

Nyertes Leader - pályázat keretében megkezdődött a

Önkormányzat 114 milliós hitelállománya, vissza lévő

Polgármesteri

víztársulati

tetőfedése már elkészült. Új deszkaburkolatú födém,

hitelből

még

2015.

évi

lejárattal

Hivatal

szigetelés,

felújítása,

amelynek

minimális: 700.000,- Ft hiteltartozás áll fenn.

belső

fűtéskorszerűsítés

és

Kifizetetlen számlája az Önkormányzatnak nincs. Az

akadálymentesítés tartozik a projektbe, a játszótéri

állami finanszírozás is megváltozott a közigazgatás

játékok felülvizsgálata, valamint egy „madárfészek”

átalakításával egy időben, idén kb. 20 millió Ft-tal

hinta elhelyezése. A projektbe tartozó

kapott kevesebb állami támogatást Keszü, mint az

fejedelem úti mély árok lefedése és sétány készítése

előző években. Mindezek miatt felértékelődtek a

2014. I. negyedévére húzódik át.

Árpád

saját bevételek, a helyi adók, amelyet azonban a
Képviselő-testület 2014. évre sem tervez megemelni.

Fontos esemény volt a Keszüi Közös Önkormányzati

A község pénzügyi helyzete stabil, gyarapodó, a

Hivatal - Kökény község csatlakozásával történő -

közszolgáltatások folyamatosan fenntarthatóak, a

megalakulása, amely stabilizálta a helyi közigazgatási

kiegyensúlyozott gazdálkodás és a fejlesztések saját

munkát. A Hivatal Gyódon és Kökényben hetenként

erő szükséglete miatt azonban továbbra is a

egy-egy alkalommal tart kihelyezett ügyfélfogadást.

takarékosság és a pályázati források igénybevétele a
cél.

A

civil

szervezetekről

szólva

elmondta,

hogy

megalakult a Keszüi Polgárőr Egyesület, amely a
Keszüi Hírek
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rendőrséggel

együttműködve

közbiztonsági

feladatokat

költségeikre

A KÖZSÉG INGYENES ÖNKORMÁNYZATI LAPJA

bűnmegelőzési,

végez.

Működési

jelentős összegű pályázatot nyertek.

kerékpárokat

terveznek

vásárolni

hatékonyabbá tétele érdekében.

munkájuk

Az egyesületnek

lehetősége van az érettségi előtt állók 50 órás

Szervezés alatt áll a Keszüi Sport Egyesület

foglalkoztatására, amelyre várják a fiatalokat.

megalakítása, amelytől további pályázati források

Dr. Rónai Zoltán javasolta az információ áramlás

elérhetőségét várja. Szól a Keszüért Egyesület,

javítását, amelyet a lakosság e-mail címeinek

valamint az Egyházközség sikeres pályázatairól, az

összegyűjtését

október 23.-i kopjafa állításról és ünnepségről, a

formájában képzel el. Felhívta a figyelmet az utak

Falunapi rendezvényről, valamint ismertette az év

romló állagára, és az internet-szolgáltatás nem

végi programokat.

megfelelő színvonalára.

követően

elektronikus

hírlevél

Kristóf Péter a jobb információ-áramlás érdekében
A jövő év tervei között a község rendezési terve

javasolta,

módosításának folyamatát emelte ki, amelyhez 2014.

feliratkozás

január végéig kéri a lakossági javaslatok, belterületbe

tájékoztatást, akik igénylik.

vonási és egyéb kérelmek benyújtását. Továbbra is

Dr. Esküdt Béla hozzászólásában a pozitívumokat

számít a közmunkások feladatellátására, képzéssel

emelte ki, a közmeghallgatáson megjelentek alacsony

vegyes

alkalmazásukra pályázatot nyújtott be.

száma nem az Önkormányzat munkáját minősíti.

Reméli,

hogy

Paplak

Pozitív tény a Körjegyzőség megmaradása, az

állagmegóvásában és hasznosításában, illetve a

egyházközség pályázatának sikere és az egyházi

köztéri kamerarendszer kiépítésében. Legfontosabb

ügyekre történő nagyobb képviselői odafigyelés is.

feladatként a „felső út” árok felé csúszásának

Javasolta a nemrég elkészült templomi padokra és a

megállítását

megrokkant lépcsősorra is figyelmet fordítani. A

előbbre

tartja,

megerősítésére

csak

léphetnek

a

amelynek
pályázati

támfalas

forrásból

lát

hogy

Közösségi

honlapján

lehetőségét,

házban

vegyék

igénybe

mindazoknak

informatikai

a

küld

tanfolyam

lehetőséget.

szervezésére tett javaslatot.

2014. a választások éve, az országgyűlési képviselői,

Komáromi Károly véleménye, hogy a jelenlévők azért

EU

nemzetiségi

jöttek el a közmeghallgatásra, mert elégedettek az

kapcsolatos

Önkormányzat munkájával. Örül a szép és szükséges

parlamenti,

önkormányzati

önkormányzati

és

választásokkal

feladatokat a Közös Hivatal fogja ellátni.

Közösségi ház megvalósulásának, amelyet lakossági

A lakossági hozzászólások között elsőként Balog

ügyfélfogadásra saját maga is igénybe vesz. Örömét

Tivadar a Keszüi Polgárőr Egyesület elnöke kért szót.

fejeztei ki, hogy a „zajrendelet” megalkotásával a

Beszélt az Egyesület megalakulásáról, céljairól, az

Képviselő-testület meg kívánja előzni a közösségi

alakulás óta megduplázódott létszámukról. Naponta

együttélés problémáit. Javasolta az „Újtelepre”

szolgálatot adnak, amellyel az a céljuk, hogy láttassák

visszahelyezni

magukat,

Testület és a Közös Hivatal munkáját, nagyon sokat

megismerje

őket

a

lakosság.

Több

a

hirdetőtáblát.

Megköszönte

visszajelzés is érkezett: igénylik a polgárőrség

fejlődött a falu, amely a jelenlegi és

munkáját, anyagilag és erkölcsileg is mellettük állnak.

Képviselő-testület

A polgárőrök feliratos mellényt és sapkát viselnek,

eredménye.

párban járőröznek.

több előző
közös

Fő feladatuk a közbiztonság

erősítése, de különös figyelmet fordítanak az egyedül
élő idősek segítésére is.
Lezsák Rudolf kiegészítésül elmondta, hogy a nyertes
pályázatból

tevékenységének

a

ruházatot,

rádiókat,

kismotorokat,

A Polgármester Úr válaszában elmondta, hogy talál
megoldást az e-mail címek összegyűjtésére, de tart
attól, hogy a lakosság e célból történő felkeresését
tolakodásnak vennék. Informatikai tanfolyam

Keszüi Hírek

4

X. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. IV. NEGYEDÉV

A KÖZSÉG INGYENES ÖNKORMÁNYZATI LAPJA

indítását 2014. évben tervezik. Reméli, hogy az utak
még 1-2 évig bírják a terhelést, jövőre lesz pályázat a
belterületi
utak
felújítására,
amelyre
az
Önkormányzat jelentkezni fog. Ígéretet tett a
hirdetőtábla kihelyezésére a játszótér mellé, valamint
a
Malomvölgyi-sétány
kavicsozással
való
megerősítésére.
Megköszönte a Képviselő-testület és a Közös Hivatal
felé megfogalmazott elismerést, javultak a személyi
és tárgyi feltételek, reméli, hogy ez is hozzájárul az
elégedettség növekedéséhez. A legtöbb probléma az
Önkormányzatnál csapódik le, sajnos nem mindig
lehet eleget tenni az egyéni elvárásoknak. Véleménye
szerint kevés falu tud felmutatni a keszüihez hasonló
fejlődést, amelyet meg kell becsülni, örülve annak,
hogy nincsenek káros környezeti hatásokkal
körülvéve. A lakosságtól az egymás iránti toleranciát
kéri, a zajrendelet szabályai elsősorban az autópálya
majdani
építésekor
lesznek
befolyásoló
jelentőségűek.
A jelenlévők javaslatainak megköszönését követően
a közmeghallgatás véget ért.

2013. december 16-i képviselő-testületi ülés
Az év utolsó, december 16-án megtartott ülésén
Képviselő-testület a két ülés közötti információk
körében értesült a közmunkások – Kormányprogram
szerinti – beiskolázásáról, a Leader-pályázat első
részszámlája 11,5 millió Ft összege leigényléséről,
amelynek visszatérülése kb. 3 hónap múlva várható.
A Polgármester Úr tájékoztatta a Testületet, hogy a
Mikulás a Közösségi házba meghívott 150
gyermeknek
hozott
ajándékcsomagot,
és
megszervezte az idősebbek köszöntést is.
Többszöri bejelentése eredményeként a napelemes

tanulmányozásra. Jelentősége, hogy hiányában az
Önkormányzat nem pályázhat EU-s alapokra, a
Program elfogadásával a már megnyert 800 eFt-os
önkormányzati Leader-pályázat is elérhető válik,
amelyet tanfolyamok szervezésére fordítanak.
A Jegyzőnő kiegészítésként elmondta, hogy a civil
szervezetekkel, egészségügyi – védőnői ellátással,
nemzetiségi önkormányzatokkal egyeztetett anyag az
egyes
esélyegyenlőségi
csoportoknál
(munkanélküliek, hátrányos helyzetű csoportok,
idősek, nők, fogyatékosok) olyan önkormányzati
feladatok kerültek meghatározásra, amelyek reálisak
és teljesíthetőek.
A Testület a Helyi Esélyegyenlőség Programot
elfogadta.
A továbbiakban a Képviselő-testület a szilárd
hulladékszállító
közszolgáltató
kiválasztásáról
döntött, közbeszerzési eljárást követen a Dél-Kom
Nonprofit Kft.-t bízta meg az Önkormányzat 10 évre a
hulladék elszállításával. A hulladékszállítás kötelezően
igénybe
veendő
hatósági
áras
lakossági
közszolgáltatás, amelynek 2014. évi díja 110-120
literes szabvány edény esetében: 192,- Ft / ürítés +
áfa, azaz bruttó 3.170,- Ft negyedévenként.
A testület ezt követően módosította 2013. évi
közbeszerzési tervét és döntést hozott a civil
szervezetek nyertes Leader-pályázatával megvalósuló
programok önkormányzati előfinanszírozásának
vállalásáról, amelyre a civil szervezetek forráshiánya
miatt van szükség. A megelőlegezett költség a
támogatás megérkezésével kerül vissza az
Önkormányzathoz.
Utolsó napirendként a helyi víziközmű vagyon
átadása keretében a tárgyi eszközleltár került
átvezetésre 453.551.871,- Ft értékben a Tettye
Forrásház Zrt-hez.

világítótest hibáját a kivitelező kiküszöbölte.
A

jegyzőkönyvek,

rendeletek

és

a

Helyi

A következő napirendi pontban a Testület a Helyi

Esélyegyenlőségi Program a www.keszu.hu honlapon

Esélyegyenlőségi Programot vitatta meg.
A Polgármester Úr elismerését fejezte ki a
jegyzőnőnek a tartalmas, rengeteg helyi adatot
tartalmazó anyag összeállításáért, amely érdemes a

teljes terjedelemben tekinthetők meg.
Összeállította: dr. Barta Zsuzsanna jegyző
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Igazán
példamutató
összefogásról
tettek
tanúbizonyságot, amelynek eredménye látható volt a
rendezvényen. Hiszen az idei évben 80 fő vett részt a
novemberben tartott jótékonysági bálon és rengeteg
tombola felajánlás érkezett, amiért külön hálásak
vagyunk mind a szülőknek és mindazoknak, akik
rendszeresen támogatnak minket.
Nem hiszem, hogy különleges ember lennék, tetteim
sem azok. Én Önöket és az Önökhöz hasonló lelkes
embereket tartom különlegesnek, és ezúton is
szeretném ismételten megköszönni a belénk vetett
bizalmat, az anyagi támogatásukat.

Társastánc tanfolyam
kezdődik a 14 év feletti és a felnőtt korosztály
számára
2014. február 7-én pénteken 18 órakor
a keszüi Faluházban.

További támogatásukban
közössége nevében:

Az első óra ingyenes, a további részleteket itt
beszéljük meg. Az oktató a világhírű tánctanár Bocz
Jenő.
„Díj a tánc világáért, a világ táncáért” – a modern
tánc világszövetségének (IDO=International Dance
Organization) kitüntetését kapta meg a pécsi
tánctanár, Bocz Jenő. /Bama, 2012. december 28./”

bízva

tisztelettel

a

Joklné Dudás Tímea
sportoktató
Aerobic a Faluházban
hétfőn és szerdán

16:30-17:30 férfiaknak
19:00-20:00 nőknek

Hétfőn, kedden, szerdán

További információ: Szabó Gábor FALUHÁZ Keszü,
72/461 162, 30/93 93 883, szaki57@gmail.com

17:30-19:00 gyerekeknek

FELNŐTT JÁTSSZODA®
A gondfelejtés élményháza. Felszabadító szellemi és
mozgásos játékok sorozata 1-2 órás laza nevettetés
és nevetés. 3 dimenziós saját élményű csoportos
együttlét.
"Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem
azért öregszünk meg, mert elfelejtünk játszani." G.B. Shaw

Kedves Támogatók!
Mindenekelőtt engedjék meg, hogy hálás szívvel
ezúton mondjak köszönetet azoknak, akik
hozzájárultak rendezvényeink lebonyolításához,
anyagi
támogatásukkal,
illetve
munkájukkal.
Köszönöm továbbá fellépőinknek, hogy térítés és
ellenszolgáltatás nélkül, műsorukkal járultak hozzá a
nap programjához. Hiszem, hogy a közös
élményeknek megtartó erejük van, amelyek segítik
megerősíteni az önkéntesekben azt a hitet, hogy egy
cél fele haladunk.

A játék idősebb az emberi létnél. Ősi ösztön. A
felnőttek legalább annyira szeretnek játszani, mint a
gyerekek. Itt mindez megvalósítható: van hol, van
kivel, és a játékmester irányít.
A játék, a felszabadultság, az öröm, a nevetés mindig
a legjobb stresszoldó.
FELNŐTT JÁTSSZODÁ-t szervezünk Keszüben a
Faluházban, 2014. február hónapban.
Várjuk az érdeklődőket.
További információ:
Szabó Gábor FALUHÁZ Keszü, 72/461-162
30/93 93 883, szaki57@gmail.com

Keszüi Hírek
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A templomban rendezett hagyományos adventi
koncerten keszüi gyerekek és művészek léptek fel

Ez történt Keszüben - képekben
A Mikulás az idén a Faluházban várta a gyerekeket –
akik eljöttek, ajándékot is kaptak!

A Keszüért Egyesület által szervezett játszóházban sok
szép ajándék készült

A nyugdíjasok
karácsonyi
ünnepségének
hangulatát
megalapozta az
előadott színmű,
majd helyi zenészek gondoskodtak a hangulat további
fokozásáról

A borszentelést követően a Faluházban meg is
lehetett kóstolni az idei borokat

Keszüi Hírek
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TELEFONOK, CÍMEK

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Polgármester: Buday-Sántha Attila 561-020

Építési ügyek: Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri

Fogadóórák: Hétfő 7-9 óra

Hivatala, Hatósági Főosztály Műszaki Osztálya

Csütörtök – előzetes egyeztetés alapján

Pécs, Kossuth tér 1-3. telefon: 533-800
Pécsi Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Intézet

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal:

(házigondozás, étkeztetés)

7668 Keszü, Petőfi u. 24.

Joklné Dudás Tímea

Tel: 461-063 Fax: 461-162

Pécs, Jókai u. 25., telefon: 516-312

E-mail: keszu@k-mail.hu

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Ügyfélfogadás:

Billege Piroska és

Keszüben: hétfő-szerda 7.00 -15.00 óráig

Pécs, Anikó u. 5. telefon: 441-677, 444-877

Gyódon: minden csütörtökön 8.00 -11.00 óráig
Kökényben: minden csütörtökön 14.30 - 18.00 óráig

Békés Judit

Körzeti megbízott: Tóth Gábor 442-000
Pécsi Rendőrkapitányság Kertvárosi Rendőrőrs
www.police.pecs.hu

Körjegyző:
dr. Barta Zsuzsa

461-065

jegyzo@keszu.hu
Szociális ügyek:

Pécs, Málomi út 1. telefon: 72/ 442-000
E-mail: rendorseg.pecs@orfk.b-m.hu

Lukácsiné Major Zsuzsanna aljegyző

Falugazdász: Jókuti Erika és Bernáth Zoltán

szocugy@keszu.hu

Telefon: 72/ 512-466

Adóügyek:
Joklné Stefek Piroska
helyettese: Hernádi Éva

561-021
561-021

adougy@keszu.hu

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

Gazdasági ügyek:
Beránikné Meggyesi Melinda 461-382
gazdugy@keszu.hu

Pécs, Krisztina tér 18. Hétfő, szerda, csütörtök: 8-12,

Pénzügyek:
Pabian Hédi

Háziorvosi rendelés: dr. Gerner Eleonóra 413-773

461-882

Neményiné Dékmár Beáta 561-021
Igazgatási ügyek:
Mohar Petra

461-063

Laki Tamás

461-063

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

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

Hatósági állatorvos: dr. Reisz György 20/9578-767
7761 Kozármisleny, Széchenyi u. 3.
E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt.
Ingyenes hibabejelentő: (80) 20-50-20
Tettye Forrásház: (72) 421-700 Hibabejentő: (72) 421-799
Gázszolgáltató: (40) 40-40-40
Szennyvíz átemelők javítása: Tettye Forrásház Zrt
(80) 811-111
Misina Állatvédő Egyesület (72) 337-035

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

Vidanet Kft hibabejelentés: 1203
Kistérségi gyepmester Hlatky Jenő

(72) 310-980

ÁLHUBÁL – állati tetemek elszállítása (80) 204-963
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