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XI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

A KÖZSÉG INGYENES

2014. II. negyedév

ÖNKORMÁNYZATI LAPJA

Beszámolók képviselő-testületi ülésekről

A község rendezési tervének módosítása érdekében a

Keszü Község Önkormányzatának képviselő-testülete

belterület

2 testületi ülést tartott a második negyedévben.

alaptérkép megrendelésére lenne szükség, amelyre

és

zártkert

vonatkozásában

digitális

528.447,- Ft-os árajánlat érkezett.

2014. május 27-i képviselő-testületi ülés

A pécsi elkerülő út építésénél kitermelt földet a

Az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló

„mocsár” területén depózzák, a feltöltés jelentős

polgármesteri beszámoló szerint: elkészültek a

porszennyezéssel

tavaszra ütemezett Leader pályázati beruházások (a

érdekében a Polgármester Úr elrendelte az út

Polgármesteri Hivatal teljes akadálymentesítése,

rendszeres öntözését. A szomszédos területek talajvíz

sétány kivitelezése kültéri elemekkel).

elleni

védelme

jár,

amelynek

érdekében

csökkentése

hydrogeológiai

szakvéleményt készíttet.
A Keszüért Egyesület sikerrel rendezte meg a Német
Nemzetiségi Önkormányzat anyagi támogatásával
május 1-én a retró Majálist. Az ezt követő napon a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében
ugyancsak sikeres Roma-nap volt.

A beruházás végszámláját az Önkormányzat kifizette
a Mobil Bau Kft-nek, illetve elszámolásra benyújtotta
a pályáztató felé.
A civil szervezetek (Polgárőr Egyesület, egyházközség,
Keszüért

Egyesület)

előfinanszírozását

pályázati
az

költségeinek

Önkormányzat

–

együttműködési megállapodás alapján – átvállalta,
visszaigénylésük szintén folyamatban van.
Elkészült a paplak és templom teljes felújításának
tervezése is, amely során minden szakértői vélemény
beszerzésre

került,

költségeit

később

fogják

kalkulálni.

Keszüi Hírek
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A

nagy

esőzések

miatti

A KÖZSÉG INGYENES ÖNKORMÁNYZATI LAPJA

sárfelhordást

több

alkalommal kellett – saját erőből – letisztítani, a

munka,

valamint

a

falu

rendezettségének

fenntartása.

munkálatokra külső vállalkozót kért fel.
A közmunkaprogramok közül folytatódik a StartA

Mecsek-Dráva

Hulladékgazdálkodási

Program

keretében a község 388 db 80 literes és 388 db 240

munka 10 emberrel, munkáltatási költségeik 80 %-át
az állam vállalja.

literes szelektív lakossági hulladékgyűjtő edényt
kapott. Depózásuk a „Magtár” épületében történik
kiosztásukig, amelyre a lakosság felé haszonbérleti
szerződés megkötését követően kerül sor.
A 240 literes kék kukába a hasznosítható (rongy,
műanyag, fém) hulladék kerül, a 80 literes barna
színűben pedig a zöldhulladékot lehet gyűjteni. Idén a
szállítást ingyenesen vállalja a Dél-Kom Kft. Emellett
megmarad a hetenkénti „zöldhulladék-járat” az
elszállítandó nagy mennyiségű nyesedék miatt.
jelenlegi

„közösségi”

szelektív

A

hulladékgyűjtő

megszűnik.

Egy nyilvánosságot nem kérő gazdasági társaság
100.000,- Ft-ot adományozott az Önkormányzatnak,
amelyet mobil, kültéri ping-pong asztal felállítására
javasolt fordítani.
A Polgármester Úr ezt követően ismertette a Tettye
Forrásház Zrt. által létesített „kétkörös” ivóvíz
betáplálás rendszerét, amely szerint a régi falú és a
Cserepes-dűlő külön-külön rendszeren van , amely az
ivóvíz szolgáltatás nagyobb biztonságát szolgálja.
Tervei között szerepel a ravatalozóhoz vezető
temetői út kialakítása 100 méter hosszban, 3 méter
szélességben, 20 cm kavicsozással, amelyet a MobilBau Kft vállalt elkészíteni, majd tájékoztatást ad a

Május

29-én

településrendészet

Kökényben
létrehozásának

„Agglomerációs

költségvetési

számla

lehetőségei”

egyenlegéről

és

címmel tájékoztatót szervezett a helyi önkormányzat

10.747
10

millió

eFt-os
Ft

aktuális
lekötött

betétállományról.

és a polgárőrség. A tanácskozás célja annak
vizsgálata, hogy kistérségi összefogással milyen helyi

A

közterület-felügyelet szervezhető.

tárgyalását követően az előterjesztést jóváhagyta.

Folyamatosan történnek a közterületi munkák,

Második napirendi pontban a vis maior pályázat

fűnyírás, virágágyások kezelése, a mezőgazdasági

beadása szerepelt.

Keszüi Hírek

Képviselő-testület

néhány

kérdés

bővebb
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A Polgármester úr a május végi nagy esőzésekre

(KEHOP)

utalva elmondta, hogy tovább romlott a „felső” út

támogatás mellett jöhetnek létre a megújuló zöld

állaga. Az út felülete csúszik az árok felé, amely

energiát szolgáltató környezetbarát

veszélyezteti a padkában húzódó

parkok. A pályázati támogatással kialakítandó helyi

valamint

a

tömegközlekedés

közműveket,

biztonságát.

A

céljaira,

amelyek

keretében

napelemes park 1.1 ha területű,

állami

napelemes
499 kW

helyreállításra 8.238 eFt összegű árajánlat érkezet. Az

teljesítményű, amely

esőzés okozta kárra tekintettel vis maior pályázat

elektromos

beadására került sor, amelyen a költségek 70 %-a

megvásárlására az E-on kötelezettséget vállal az állam

megnyerhető.

által megszabott hatósági áron, ez Keszü esetében

A

Képviselő-testület

egyetértve

a

helyzet

25 éven keresztül termel

energiát.

A

termelt

energia

évi kb. 20 millió Ft biztos bevételt jelentene, további

rendezésének sürgős szükségességével – a pályázat

községfejlesztési, beruházási célok fedezeteként.

beadását jóváhagyta -

A napelemes park létesítését azt Önkormányzat a

a saját forrás 2.471 eFt

összegének vállalása mellett.

község bevezető szakaszán elhelyezkedő „mocsár”
ingatlanon valósítja meg, amelyhez területcserével

Ezt követően a Képviselő-testület elfogadta az

jutott. Ipari területté minősítése a rendezési terv

Esztergár

és

módosítása kapcsán megtörténik, az ezt követően

végzett

fennmaradó terület megmarad „rekreációs terület”

Lajos

Gyermekjóléti
munkájáról

Családsegítő

Szolgálat
szóló

2013.

Központ
évben

beszámolót,

döntött

egy

minősítésben,

ahol

parkosítást,

sportpályát

belterületbe vonási kérelemről, majd – zárt ülésen –

terveznek, illetve egyéb szabadidős programokra

megvitatta a napelemes park létesítésének kérdéseit.

alkalmas

létesítmények

megvalósítására

lesz

lehetőség.
A született határozat értelmében az Önkormányzat
pályázatot nyújt be napelemes park létesítésére, a
pályázati anyag elkészítésével – 2.500.000,- Ft + áfa –
díjazásért a Solarcell Kft-t bízta meg.

2014. július 7-i képviselő-testületi ülés
A július 7-én tartott Testületi ülés első napirendje az
előző ülés óta történt eseményekről szóló beszámoló
volt.
E körben a Polgármester Úr tájékoztatást adott arról,
hogy a pécsi elkerülő út építése kapcsán a keszüi
zajvédelmi

követelmények

betartása

érdekében

megkereste a Környezetvédelmi Felügyelőséget, Pécs
Város Alpolgármesterét, a beruházás kivitelezőjét és
a

keszüi

„zajtérképet”

készítő

Berndt

Mihály

szakértőt is annak érdekében, hogy a közigazgatási
területhez közel épülő út esetében érvényesíteni
lehessen a helyi rendeletet korlátozó előírásait. A
Előzmények:

A

2014-2020

Uniós

költségvetési

időszakban a kormány 1 120 milliárd forintot szán a

kérdés további egyeztetését Dolgos Gergely helyi
szakember vállalta.

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program

Keszüi Hírek
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Elmondta,

hogy

hulladékgyűjtő
haszonbérleti

megkezdődött

edények

a

kiosztása,

szerződés

aláírása

A KÖZSÉG INGYENES ÖNKORMÁNYZATI LAPJA

szelektív
a

lakosok

ellenében.

A

Június

28-án

színvonalas

programmal

„Aratóünnepet” szervezett a Keszüért Egyesület,
amelyen sajnos kevesen vettek részt. Megkezdődött

lakosságot a kiszállítás idejéről tájékoztatták.

a

Falunap

szervezése,

A „mocsár” önkormányzati tulajdonú területe egy kb.

szponzorok megkeresése.

a

műsorok

lekötése,

8 méteres sávval bővül nyugati irányban, amelynek
kiméretési és szerződéskötési feladatai folyamatban
vannak.
Megérkezett a község rendezési terve módosításának
árajánlata a Kokas és Tsa Kft-től 450.000,- Ft + áfa
mértékben, amelyet elfogadásra javasol. Tervezői
javaslatra

eltekintett

a

digitális

alaptérkép

megvásárlásától, mivel a jelenlegi módosítás anélkül
is

elvégezhető.

Ezzel

pillanatnyilag

528

eFt

megtakarítás volt elérhető.
Lejáró építési engedélyek meghosszabbítására adtak
be kérelmet: részben a támfal építésére, illetve a

A Képviselő-testület – kérdéseket, javaslatokat

keszüi árok felújítás vízjogi engedélyezésére az

követően

illetékes hatóságok felé.

vonzatainak jóváhagyása mellett.

Külső vállalkozóval végeztette el a Káposztás-völgyi

Második napirendi pontban a község rendezési

árokpart kaszáltatását, rendbetételét.

tervével kapcsolatos szükséges határozatokat hozta

Ismertette, hogy a Tettye Forrásház Zrt vezetősége

meg a Testület, amelyek a vállalkozói szerződés

megbeszélést folytatott Keszüben a három település

tartalmára, partnerségi egyeztetés szabályaira és a

polgármesterével

módosítás körére vonatkoztak.

a

2014.

évi

rekonstrukciós

–

a

beszámolót

elfogadta

anyagi

munkálatokról és egyéb aktualitásokról.
Folyamatosan történnek a közmunkák a község

Harmadik napirendi pontban a közterület figyelő

rendezettsége, valamint a mezőgazdasági termelés

kamerarendszer kiépítéséről döntöttek.

érdekében, sor került az útpadkák kavicsozására is.
Elkészült több bel-és

A

külterületi

elmondta, hogy az e

út

aszfalttal

mart
és

Polgármester

tárgyban

Úr

beadott

hengerléssel történő

pályázat sajnos nem

felújítása, valamint a

nyert,

temetőben

csak Komló és Pécs

a

Baranyában

ravatalozói út a már

kapott

ismert

lehetőséget.

tartalommal.

műszaki

erre

Ennek ellenére szükségesnek tartja a bűnmegelőzés
és eredményesebb felderítés érdekében a község

Keszüi Hírek
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frekventált pontjain térfigyelő kamerák felállítását,

37.809,-

amelyre

Testületnek, hogy kezdjék meg a mezőőri szolgálat

árajánlatokat

kért.

Azonos

műszaki

Ft/hó

kiadást

Videolalmtech Kft 1.765 eFt összegű kivitelezési

együttműködéssel jelenőségen emelheti a három

ajánlatot tett, amelyek közül a keszüi kötődésű

község közbiztonságát.

vállalkozás megbízását javasolja. A kamerák a község

A

elején, a gyódi bekötőútnál, a Conda - dűlőben,

áttekintette a feladatra alkalmas személyek körét,

valamint

majd

elhelyezve,

Menyecske-völgyi
lefedve

a

útnál

bel-

lesznek

és

külterület

megközelítését biztosító csomópontokat.
A

Képviselő-testület

vitát

döntést

hozott

megkezdéséről,

valamint

betöltésére

követően

az

a

az

Polgárőrséggel

a

megszervezését,

Képviselő-testület

a

Javasolja

tartalomra az LDSZ Kft bruttó 1.794 eFt, a

a

amely

jelentene.

javaslattal
a

egyetértve

szervező

arról,

hogy

alkalmassági

való

munka
a

poszt

kritériumok

megfogalmazását tartalmazó pályázatot írjanak ki.

Önkormányzatnál már megbízással rendelkező LDSZ
Vagyonvédelmi Kft-t kérte fel a munkára, azzal, hogy

Ötödik napirendi pontban a Testület elfogadta Keszü

a Polgármester Úr a tárgyaljon plusz egy kamera

Község Bűnmegelőzési Koncepcióját. A koncepció

vállalási árban történő felszerelésről.

tartalmazza a bűnmegelőzés általános megítélése,
okai fejezetet, a rendőri eljárásban regisztrált helyi

Ezt követően a Testület a mezőőri szolgálat

bűncselekmények

megszervezéséről hallgatott meg előterjesztést.

önkormányzat

számának

alakulását,

lehetőségeit

és

feladatait

az
a

bűnmegelőzés körében, valamint a helyzetfelmérést
A

Polgármester

elmondta,
Gyód,

és konkrét önkormányzati intézkedési tervet.

Keszü,

A

Kökény

község

honlapon megtekinthető.

kíván

mezőőri

közösen

hogy

Úr

szolgálatot

szervezni

termőföldek,

Bűnmegelőzési

Koncepció

a

www.keszu.hu

a

Az ülés további szakaszában a Testület megtárgyalta

zártkertek

és elfogadta a Csorba Győző Könyvtár 2013. évi

vagyonvédelme érdekében.

munkájáról szóló szakmai

A

aktuális kérdések között a hulladékszállítás vonalának

mezőőri

szolgálat

gesztora

Keszü

munkáját

a

lenne,

lehetséges

változtatásáról,

beszámolót. Az egyéb
a

nyári

gyermek-

szolgálatot

programok szervezésének szükségességéről és a

létrehozó önkormányzatok

falunapi előkészületekről váltottak szót. Tájékoztató

utasításai

a

hangzott el az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről:

mezőgazdasági szakigazgatási szerv és a rendőrség

számlaegyenleg: 10.716.615,- Ft + 10 millió Ft

szakmai felügyeletével látná el. A mezőőr sörétes

lekötött betétben, illetve kb. 20 millió Ft várható

vadász

vissza az előfinanszírozott pályázatok költségeinek

lőfegyverrel,

rendelkezik,

szerint,

könnygázszóró

formaruhában

látja

el

palackkal
rendészeti

megtérüléseként.

feladatait. Alkalmazása költségeihez állami támogatás

A jegyzőkönyvek teljes szövege a www.keszu.hu

nyerhető, mind a szolgálat beindítása, mind a havi

honlapon olvasható.

bérköltség
figyelembevételével

vonatkozásában.
megmaradó

lakosságarányos felosztásban -

Ennek
költség

–

Összeállította: dr. Barta Zsuzsanna jegyző

Keszü esetében

Keszüi Hírek
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Ez történt Keszüben - képekben
A Húsvétot a falu határában álló szalmanyuszi is
jelezte.

Kicsi, de annál lelkesebb és kitartóbb csapat vágott
neki a Keszü-Máriagyűd útvonalon a zarándoklatnak
április 18-án, húsvét előtt.

A KÖZSÉG INGYENES ÖNKORMÁNYZATI LAPJA

A majális programját a Keszüi Német Nemzetiségi
Önkormányzat szervezésében a görcsönydobokai
néptáncosok fellépése színesítette.

A május 9-i gyódi Sommerfest rendezvény keretében
rendezett labdarúgótornán sikerrel szerepelt a keszüi
felnőtt és ifjúsági csapat is.

Május 14-én a Keszüi Német Nemzetiségi
Önkormányzat kirándulást szervezett Sátorhelyre, a
mohácsi csata emlékhelyére.
A Keszüért Egyesület szervezésében a húsvéti
játszóházban szép díszek készültek az ünnepre.

Keszüi Hírek
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Tisztelt Keszüi Lakosok!

Házhoz megy a szelektív hulladékgyűjtő!
A
kihelyezett
hulladékgyűjtőkbe
gyűjtse a szemetet:

új
így



a
KÉK,
nagy
gyűjtőbe
az
újrahasznosítható
hulladék kerülhet:
 papír - újságpapír, szórólap, csomagoló-anyag,
kartondoboz összetépve, füzet, tejesdoboz
/kiöblítve/
 különféle
műanyagok
PET
palack
/összetaposva!/, tégelyek, zacskók, fóliák,
tejfölös-joghurtos-vajas doboz /kiöblítve/
 fémtartalmú csomagolóanyagok – üdítős és sörös
aluminium doboz /kiöblítve, összegyűrve/,
konzervdoboz, alufólia, fémkupak
Az ÜVEG hulladékot vigye a zöld szelektív konténerbe
a gyűjtőszigethez.



a BARNA kisebb gyűjtőbe kerülhet a
komposztálható kerti hulladék
a hagyományos gyűjtőbe pedig a nem
újrahasznosítható hulladék pl: szennyezett,
olajos-zsíros
csomagolóanyag,
fedőfóliák,
papírzsebkendő, pelenka, konyhai hulladék

Valamennyien örülünk annak, hogy a nyár
beköszöntésével
udvarokban,
kertekben
szervezhetünk szabadidős programokat, családi,
baráti összejöveteleket, amelyek nem zajlanak hang
nélkül.
A fűnyírók is gyakrabban berregnek, a kerti hulladék
égetésének füstje is beszáll a nyitott ablakokon,
kukorékol a szomszéd kakasa, hangosan szól a zene ...
és még sorolhatnánk a lehetséges aktuális szomszédi
viszályforrások okait.
Tisztelettel kérjük Lakosainkat a közösségi együttélés
szabályainak betartására, egymás eltérő toleranciaszintjének figyelembevételére, és - nem utolsó
sorban - azoknak a helyi rendelkezéseknek a
figyelembevételére, amelyek a közösség érdekeit
sértő
magatartásokat meghatározzák,
annak
érdekében, hogy községünk minden lakosa számára
élhető, nyugodt otthont adó település maradhasson.
Köszönettel: Keszü Község Képviselő-testülete

A szemétszállítás napján reggel 6 óráig helyezze ki a
hulladékgyűjtő edényt a háza elé!
Szállítás:
páros héten, szombaton a BARNA gyűjtőt
páratlan héten szombaton a KÉK gyűjtőt ürítik.
KÉK
2014.07.19
2014.08.02
2014.08.16
2014.08.30
2014.09.13
2014.09.27
2014.10.11
2014.10.25
2014.11.08
2014.11.22
2014.12.06
2014.12.20
2015.01.03

BARNA
2014.07.12
2014.07.26
2014.08.09
2014.08.23
2014.09.06
2014.09.20
2014.10.04
2014.10.18
2014.11.01
2014.11.15
2014.11.29
2014.12.13
2014.12.27
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A KÖZSÉG INGYENES ÖNKORMÁNYZATI LAPJA

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

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

jegyzo@keszu.hu

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

Szociális ügyek:
Lukácsiné Major Zsuzsanna aljegyző
szocugy@keszu.hu

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

Adóügyek:
Joklné Stefek Piroska
helyettese: Hernádi Éva

561-021
561-021

Gyermekorvosi ügyelet:
Gyermekklinika, Pécs, József Attila u. 7. Tel: 535-999
Háziorvosi rendelés: dr. Gerner Eleonóra 410 031,413-773

adougy@keszu.hu

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

Gazdasági ügyek:
Beránikné Meggyesi Melinda 461-382

Kedd és péntek: 12-16,

gazdugy@keszu.hu

Minden páratlan héten Keszüben: Csütörtök: 8-12

Vitosné Magyar Ildikó

461-382

Pénzügyek:

Körzeti fogászat: dr. Ceglédi Ágnes
Pécs, Király utca 66. Tel: 72/ 787-534

Pabian Hédi

561-021

Neményiné Dékmár Beáta 561-021
Igazgatási ügyek:
Mohar Petra

461-063

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.

Mentők

Tűzoltók

Rendőrség

104

105

107

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

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala

Gázszolgáltató: (40) 40-40-40

Pécs, Kossuth tér 1-3. telefon: 534-100
Szennyvíz átemelők javítása: Tettye Forrásház Zrt
Pécsi Járási Hivatal IV. sz. Területi Szociális Központja
Pécs, Sarolta u. 2. telefon: 412-572, 412-619

(80) 811-111
Misina Állatvédő Egyesület (72) 337-035
Kéményseprés: Leikauf Tibor (72) 404-774

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

leikauf@vipmail.hu
Vidanet Kft hibabejelentés: 1203
Kistérségi gyepmester Hlatky Jenő

(72) 310-980

ÁLHUBÁL – állati tetemek elszállítása (80) 204-963
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