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Beszámolók képviselő-testületi ülésekről 

Keszü Község Önkormányzatának képviselő-testülete 

2 testületi ülést tartott a harmadik negyedévben.   

 

2014. augusztus 25-i képviselő-testületi ülés  

Napirend előtt meghallgatta a Sudri 

Hagyományőrző Csoport képviselőjének 

tájékoztatását a csoport működéséről és 

támogatási kérelméről. 

Tamásné Kamanczi Adrienn elmondta, hogy az 

Anna Napi Búcsú alkalmával mutatkozott be a 3-6 

éves gyerekek és szülők játékos csoportja. 

Fellépésük sikerén felbuzdulva foglalkozásaikat 

rendszeressé tették, igényes zenére, 

táncpedagógus bevonásával kívánják tovább 

bővíteni műsorukat. A foglalkozások költsége, 

szakirodalom és zenei anyag vásárlása, a 

gyermekek ruházatának biztosítása érdekében 

fordult az Önkormányzathoz támogatási 

kérelemmel, amelyről a Képviselő-testület a 

tájékoztatót megköszönve a későbbiekben hozott 

döntést. 

 

A két ülés közötti események napirend keretében 

a Polgármester Úr elmondta, hogy megtörtént a 

szelektív és zöldhulladék gyűjtő edények lakossági 

kiosztása. A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási 

Program keretében üveg hulladék gyűjtésére 

szolgáló egy darab közterületi edény is 

kihelyezésre kerül a már kijelölt gyűjtőszigeteken 

felül. Az át nem vett lakossági gyűjtőedények a 

Polgármesteri Hivatal udvarába kerültek, rájuk 

Gyód község nyújtott be igényt.  

A lakosok közül többen nem kérték a plusz 

edényzetet, mert nem vállalták a kukák szállítási 

útvonalra történő levitelét. A Dél-Kom Kft. 

képviselőjétől ezért helyszíni bejárást kértünk a 

hulladékszállító járat útvonalának felülvizsgálata 

érdekében. Válaszuk szerint a szőlőhegyi dűlőkbe, 

illetve a Petőfi ut „bajusz-utcáiba” a rendszeres 

szállítást nem tudják vállalni a több tízméteres 

tolatás, a fordulási lehetőség hiánya, valamint az 

útburkolat állaga miatt, amely sok helyen a 20 

tonnás, szélesebb nyomtávú tehergépkocsijukkal 

nem járható.  

 

Pécs M.J. Város Önkormányzatától megkeresés 

érkezett a Pécsre járó óvodás és általános iskolás 

gyermekek étkezési hozzájárulásának 

megfizetése érdekében. A gyerekek 2014. I. félévi 

étkezési költségeire 3.180.363,- Ft hozzájárulási 

igényt mutattak ki, amelynek 8 napon belüli 

átutalását kérték. További kistérségi egyeztetést 

követően a Város eltekintett a hozzájárulás 

azonnali megfizetésétől, mivel próbapert indít, 

illetve jogszabály-módosítást kezdeményez ez 

ügyben, ezért a Képviselő-testület a kérdés 

végleges rendezéséig a hozzájárulás kifizetését 

felfüggesztette.   

 

Pécs Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési 

Osztálya közreműködésével megtörtént az 

Önkormányzat és a Közös Hivatal 2013. évi 

gazdasági munkájának belső ellenőrzése, 

javaslataik a számviteli szabályzatok 

aktualizálására és néhány technikai jellegű 

módosításra terjedtek ki. A javaslatok 

megvalósítására felelős és határidő jelzésével 

Intézkedési terv készült.
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Megtörtént a térfigyelő kamerarendszer 

kiépítésének megrendelése és az LDSZ Kft-vel a 

kiviteli szerződés megkötése, az E.ON-tól a 

szükséges hozzájárulások megkérése van 

folyamatban.  

 

Az augusztus 30-i Falunap programjait 

véglegesítették, a meghívók elkészültek, a 

lakosságnak és a VIP meghívottaknak 

kézbesítették. Sztárvendég Pál Dénes, a Voice 

tehetségkutató nyertese lesz, fellépők a helyi 

népi- és egyéb tánccsoportok, Rudán Joe, a báli 

zenét a Wery Take zenekar biztosítja.  

 

Jelentős szponzori támogatás érkezett több helyi, 

illetve Keszüben kivitelezést végző gazdasági 

társaságtól. 

 

Támogatók:  

Demex Kft  195.000,- Ft 

Tettye Forrásház  50.000,- Ft 

Kamanczi Kft  25.000,- Ft 

Mobil Bau Kft  100.000,- Ft 

Szlama és Társa Kft  25.000,- Ft 

Csorba Győző Könyvtár  100.000,- Ft 

Keszüi Német Nemz. Önk.  93.100,- Ft 

COOP Bolt  7.000,- Ft 

 

Támogatók voltak még a Keszüi Pékség, a 

Keszüért Egyesület, a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat, minden támogatót ezúton is 

köszönet illet. 

 

A Polgármester Úr tájékoztatta a Testületet, hogy 

megsürgette az állami tulajdonú területek 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adása 

akadozó folyamatát, a „mocsár” területével 

kapcsolatos földhivatali ügyintézést.  

 

Kezdeményezte a Közlekedési Felügyeletnél a 

közúti sárfelhordás rendezését, az érintett 

gazdálkodók részvételével. Július 1. napján 

helyszíni bejáráson egyértelműsítette a Hatóság, 

hogy az esőzések miatti sárfelhordás okának 

megszüntetése a szomszédos ingatlanokon 

gazdálkodók feladata. Az leginkább érintett 

szakaszon az árok kimélyítését a Közútfenntartó 

megkezdte.  

 

Folyamatosan történnek a községfenntartási 

közmunkák, a kaszálás, árkok rendben tartása, 

utak takarítása, illetve a mezőgazdasági munkák. 

A megtermelt termények nagy részét a 

rászorulóknak osztják el. Az E-on elvégezte a 

vezeték vonalába érő ágak levágását az 

áramszolgáltatás biztonsága érdekében.  

 

Gondot okoznak a községben szabadon járó 

kutyák, valamint a közösségi hulladéklerakók 

mellé dobált szemét és nagymennyiségű 

zöldhulladék, amelyek elvitetése jelentős plusz 

kiadással jár.  

A megoldásban részben számít a köztéri 

kamerákra, illetve a Polgárőrséggel való 

szorosabb együttműködésre, és a mezőőri 

szolgálat segítségére is. 

 (Mezőőri pályázatok beadási határideje: 

szeptember 22.)  

 

Ismertette a Tettye Forrásház Zrt. kérelmét a 

BIOMŰ-Baranya Kft-vel történő egyesülés 

testületi jóváhagyása érdekében, majd örömmel 

ad tájékoztatást az Önkormányzat vis maior 

pályázata sikeréről, amelyen a Petőfi S. u. felső – 

megcsúszott – szakaszának helyreállítása céljára 

nyertek 5.766.000,- Ft támogatást.  

A 8.238.073,- összköltségű beruházás 

kivitelezőjének a pályázatot elkészítő Mobil Bau 

Kft-t javasolja. A munkálatokra október második 

felében kerül sor, az autóbuszjárat biztosítása 

érdekében a Volán Zrt-vel fog egyeztetni.  
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Az Önkormányzat aktuális számlaegyenlege 

8.470.000,-Ft, lekötött betétben 10 millió Ft, 

valamint még idén az előfinanszírozott pályázatok 

visszatérüléseként 12 millió Ft érkezése várható, 

amelynek adatai:  

 

 

A Képviselő-testület a csapadékvíz-elvezetés 

kérdésében, magántulajdonosok által feltöltött 

árkokról, szemétlerakásról, kutyák elvitetéséről 

és egyéb kérdésekről folytatott vitát követően 

egyhangúan döntött a Tettye Forrásház és a 

BIOMŰ-Baranya Kft egyesülésének 

jóváhagyásáról, a Sudri Hagyományőrző Csoport 

havi 15.000,- Ft-tal történő támogatásáról, Pécs 

M.J. Város Önkormányzatának fizetendő étkezési 

hozzájárulás felfüggesztéséről, valamint a Mobil 

Bau Kft kivitelezőkénti kiválasztásáról.  

Második napirendi pontban a Testület 

megtárgyalta és jóváhagyta a Tettye Forrásház 

Zrt. 15 éves gördülő fejlesztési tervét, amelyben 

Keszü község vonatkozásában a rendezési tervben 

meghatározott fejlesztéseket szerepeltették, 

valamint a Tettye Forrásház Zrt-vel kötött 

Üzemeltetési szerződés módosítását. A 

módosításra a jogszabályok változása miatt volt 

szükség, a szolgáltatás feltételei, körülményei és 

ára változatlan maradt.  

 

Ezt követően a Jegyzőnő előterjesztésében 

Testület rendeletet alkotott a közterületek 

elnevezéséről és a házszám megállapítás 

szabályairól. 

A rendelet szerint a belterületi közterületeket el 

kell, a külterületieket el lehet nevezni, amelynél 

figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, 

természeti vagy történelmi értékekre, 

sajátosságokra, a magyar nyelv helyességére. A 

közterületek elnevezése a Képviselő-testület 

hatáskörébe tartozik, amelyre írásbeli 

kezdeményezést követően kerülhet sor.  

A belterületi ingatlanokat házszámokkal, a 

külterületieket helyrajzi számokkal kell 

megkülönböztetni, az utca egyik oldalán páros, 

másik oldalán a páratlan számozással. ( A rendelet 

szövege a www.keszu.hu honlapon teljes 

terjedelemben megismerhető) 

 

Tekintettel arra, hogy még mindig sok belterületi 

és a legtöbb külterületi ingatlanon nem 

helyezték el a házszámozást, illetve a helyrajzi 

számokat, a Képviselő-testület ezúton is kéri az 

ingatlantulajdonosokat a házak számozására.  

 

A negyedik napirendi pontban a Jegyzőnő 

javaslatát követően került sor a Helyi Választási 

Bizottság tagjainak megválasztására, amelyről a 

Testület egyhangúan a következők szerint 

döntött: 

 

Helyi Választási Bizottság tagjai: dr. Bali Dániel, 

Bagodics József, Harth Csabáné, Pálinkásné 

Stigencz Gabriella, Révész Sándor, póttagjai: 

Schulteisz Ede és Till György. 

A Nemzetiségi Szavazatszedő Bizottság tagjai: 

Elek Gábor, Kántor Ferencné, Pabian Ádám 

póttagja: Gelencsér János. 

A Bizottságok a megválasztást követő 4 napon 

belül a Polgármester előtt esküt tesznek, átveszik 

megbízólevelüket, majd alakuló ülésükön 

megválasztják elnöküket, elnökhelyettesüket és 

megkezdik munkájukat az önkormányzati és 

nemzetiségi önkormányzati választások 

Pályázó Pályázat 
Elnyert 

összeg 

Önk. általi 

finansz. 

Visszatérült 

összeg 

Polgárőrség Leader 1.971.922,- 1.971.922,- 0 

Egyházközség Leader 1.968.500,- 1.180.000,- 643.000,- 

Keszüért 

Egyesület 

Leader 

képzés 2.219.960,- 585.744,- 
0 

aratóünnep 782.269,- 782.269,- 0 

Önkormányzat 
Leader mg. 990.000,-   0 

PM. Hivatal 17.304.769,-   8.698.743,- 

http://www.keszu.hu/
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előkészítésével, lebonyolításával és 

törvényességének biztosításával kapcsolatban.  

 

A Testület tájékoztatót hallgatott meg az 

önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati 

választások aktualitásairól, néhány képviselői 

bejelentés hangzott el a közterületek állapotával, 

illetve a Falunappal kapcsolatban. Zárt ülésen a 

Testület egyéni szociális kérelmekről döntött.  

A jegyzőkönyv a www.keszu.hu honlapon 

olvasható. 

 

Összeállította: dr. Barta Zsuzsanna jegyző 

 

 

2010 - 2014. évek eredményeinek 

összefoglalása 

A polgármesteri programot elfogadva a 

Képviselő-testület 2010-ben kijelölte azokat a 

célokat, amelyek egyben 4 évre meghatározták 

feladatait.  

Megelégedéssel összegezhetjük, hogy a ciklusterv 

legtöbb célkitűzése megvalósult, illetve új 

programok is születtek, ezért eredményes 

munkát mondhat magáénak Önkormányzatunk. 

 

Céljaink voltak:  

 

1. Takarékos önkormányzati gazdálkodás 

megvalósítása 

2010-ben az Önkormányzat 30 millió Ft lekötött 

betéttel, 4,4 millió Ft készpénzvagyonnal és 

974.651 eFt ingatlan vagyonnal rendelkezett. 

Hitelállománya: 137.459 eFt volt.  

 

A hiteltartozás állami átvállalása következtében 

jelenleg adósságunk nincs, a megvalósult 

fejlesztésekbe forgatott tőkén kívül számláinkon 

több, mint 7 millió Ft áll rendelkezésre,  - a felére 

csökkentett állami normatíva ellenére -  lekötött 

betétben 10 millió Ft került elhelyezésre, 

pályázati forrásból még idén várható  kb. 12 millió 

Ft bevétel,  ingatlan vagyonunk: 1.052.765 eFt. 

 

2. Pályázati lehetőségek hatékonyabb 

kihasználása, helyi szakemberek bevonása a 

fejlesztésekbe 

A négy év alatt Önkormányzatunk több, mint   91 

millió  Ft támogatást nyert különböző jelentősebb 

pályázatokon.  

 

Fontosabbak: 

 Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 
pályázat Közösségi Ház felújítás-bővítés 
céljára (40.088 eFt) 

 Leader-pályázat Polgármesteri Hivatal 
felújítására, parképítésre (17.300 eFt) 

 Forráshiányos Önkormányzatok 
támogatása (2011-ben 4.343 eFt, 2012-
ben:  5.000,- Ft) 

 vis maior támogatás „Felső út” 
megerősítésére  (5.766 eFt) 

 Leader támogatás tanfolyami oktatásra 
(990 eFt)  

 közfoglalkoztatás támogatása (18.140 eFt) 
 

A nyertes pályázatokon túl jeleztük igényünket  

DDOP  forrásra 

 kül- és belterületi árkok felújítása  
projektre (forráshiány miatt felfüggesztve) 

 támfalépítésre a Felső út 
közlekedésbiztonsága érdekében,  

 kamerarendszer kiépítésére (csak a 
bűnözés szempontjából kiemelten 
veszélyeztetett települések kaptak 
lehetőséget). 
 

Beadás előtt: napelemes park kialakítása 

Keszüben.  

 

3. Települési rendezési terv korszerűsítése, új 

településrészek kialakítása, víz- és villamos 

hálózat bővítése 

http://www.keszu.hu/
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A rendezési terv kisebb változtatására 2011-ben 

sor került, jelenleg folyamatban van átfogó 

módosítása és felülvizsgálata a 2008 óta történt 

változások és községfejlesztési elképzelések 

szerint.  

A módosítás során a szakmailag teljesíthető 

lakossági kérelmeket is megvalósítjuk.  

A közműrendszer korszerűsödött, elkészült – saját 

forrás bevonása nélkül – Keszü II. ivóvíz hálózati 

betáplálása, amely lehetővé teszi a további 

községfejlesztést.  

Bővült és a takarékosság jegyében korszerűsödött 

a közvilágítás, napelemes rendszerrel biztosítjuk a 

bekötőút bevezető szakasza megvilágítását.  

 

4. Közösségi tér létrehozása, tartalmas 

programokkal való megtöltése 

Nagyrész pályázati forrásból 2013-ban elkészült a 

régi iskolaépület korszerűsítésével, bővítésével a 

Közösségi Ház. Művelődés szervezőjének 

foglalkoztatása szintén pályázati úton térül meg. 

A közösségi házban számítógépes terem, aerobic-

terem áll rendelkezésre, felső szintjén – egyre 

gyarapodó állományú – könyvtár, 

rendezvényterem, valamint az nemzetiségi 

önkormányzatok, egyesületek helyisége. 

Rendszeresen kínál programokat minden 

korosztály számára.  

 
5. Közbiztonság növelése érdekében tett 

intézkedések 

Az Önkormányzat hatékony támogatásával 

alakult meg a Keszüi Polgárőr Egyesület, kezdeti 

12 fős taglétszáma mára 22 főre emelkedett. 

Segítik a közbiztonság erősítését, 

együttműködnek a rendőrséggel.  

 

Idén év végéig kiépül a 6 kamerás térfigyelő 

rendszer, amely tovább erősítheti a lakosság 

biztonságérzetét, illetve a közösségellenes 

tevékenységek felderítését. (illegális 

szemétlerakás stb.) 

 

Szervezés alatt áll a mezőőri szolgálat, amely 

Keszü, Gyód, Kökény községek külterületén 

szolgálja majd  a vagyonvédelmet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. A lakosság és a faluvezetés közötti bizalom 

erősítése, önkormányzati információk jobb 

és pontosabb eljuttatása az érintettekhez 

Honlapunkon minden aktuális információ 

megtalálható, a fontosabb eseményekről a 

hirdetőtáblákon, buszmegállókban elhelyezett 

hirdetményekről is tájékoztatást adunk.  

 

Negyedévenként megjelenő „Keszüi Hírek” 

összefoglalót ad a Képviselő-testületi ülésekről, 

hozott határozatokról, rendeletekről.  

Az itt lakók szellemi potenciáljának kihasználása 

érdekében minden lehetséges feladatra keszüi 

lakost kérünk fel (műszaki ellenőrzés, tervezés, 

szakértői tevékenység stb.) 

7. Keszüben működő helyi vállalkozások 

bevonása a falufejlesztési munkákba 

Ahol lehet, helyi vállalkozót alkalmaz az 

Önkormányzat, elsősorban a kisebb 
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községrendezési, és földmunkák, favágás, 

tereprendezés feladatai elvégzésében, másrészt a 

szellemi tevékenységeknél is van lehetőség erre, 

amellyel minden esetben élünk.  

 

8. Árpád fejedelem és a Zrínyi utcákban lévő 
vízelvezető árkok lefedése, a falu 
csapadékvíz-elvezető hálózatának további 
rendbetétele, az árkok rendszeres takarítása.  

Részben saját forrásból, részben  Leader-projekt 

keretében sor került a Árpád-fejedelem – Zrínyi u. 

mély árkainak lefedésére, sétány kialakítására 

köztéri szoborral. Biztonságosabbá vált a 

játszótér. Az árkok karbantartása – 

közfoglalkoztatotti munkával – folyamatosan 

megtörténik, a nagy esőzések utáni sárfelhordás 

megoldására szakmai találkozót szerveztünk.  

 

9. Civil szervezetek bevonása az önkormányzati 

programokba 

A helyi közösség összekovácsolásában nagy 

szerepel vállaló civil szervezetek bővültek 

kezdeményezésünkre a Keszüi Sportegyesülettel, 

amelynek néptánc tagozata is lett. A Keszüért 

Egyesület , a nemzetiségi önkormányzatok az 

önkormányzattal együttműködve és annak 

segítségével szervezik programjaikat. 

 

 
 

 

 

 

 

10. Egyéb fejlesztések 

 

 Igényes községjelző üdvözlő tábla, 

rendezett, virágos környezet fogadja a 

faluba érkezőket. 

 Megvalósult a temetőben a ravatalozóhoz 

vezető út kialakítása, a falu arculatának 

szépítése. 

 Saját termelésű mezőgazdasági 

terményekkel segítjük a rászoruló 

családokat. 

 Az Önkormányzat egy lakótelket 

értékesített 4.4 millió Ft-ért, és egy új  

telket alakított ki. 

 Kökény község csatlakozásával bővült és 

megerősödött a Keszüi Közös 

Önkormányzati Hivatal. 

 Kopjafa állít emléket az 56-os forradalom 

és szabadságharc eseményeinek. 

 Káposztás-dűlő állami tulajdonú szántója  

önkormányzati tulajdonba vétele. 

 Ingatlanonkénti  szelektív hulladékgyűjtés 

beindulása, közterületi szelektív 

konténerek idén kihelyezésre kerülnek,. 

 Helyi Esélyegyenlőségi Programban 

foglaltuk szociális feladatainkat. 

 Ingatlancsere „napelemes park” 

kialakítása érdekében, pályázat 

összeállítása a megvalósítás érdekében.  

 

11. Folyamatban lévő projektek 

o napelemes park pályázatának beadása,  

o köztéri kamerarendszer kiépítése, 

o Leader-pályázatok előfinanszírozott 

összegének visszatérülése, 

o rendezési terv módosítás folyamata,  

o mezőőri szolgálat szervezése 

  

Buday-Sántha Attila 

polgármester 
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Házhoz megy a szelektív hulladékgyűjtő! 

A kihelyezett új hulladékgyűjtőkbe így gyűjtse a 

szemetet: 

 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 

 

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. 

Szelektív szemétszállítás időpontjai: 

KÉK BARNA 

2014.09.27 2014.09.20 

2014.10.11 2014.10.04 

2014.10.25 2014.10.18 

2014.11.08 2014.11.01 

2014.11.22 2014.11.15 

2014.12.06 2014.11.29 

2014.12.20 2014.12.13 

2015.01.03 2014.12.27 

 

Az augusztus 30-i falunap képeiből 
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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  

 jegyzo@keszu.hu 

 

Szociális ügyek:  

Lukácsiné Major Zsuzsanna aljegyző 

 szocugy@keszu.hu 

Adóügyek:   

 Hernádi Éva   561-021 

 adougy@keszu.hu 

Gazdasági ügyek:  

Beránikné Meggyesi Melinda 461-382  

 gazdugy@keszu.hu 

 Vitosné Magyar Ildikó          461-382 

Pénzügyek:  

Pabian Hédi   561-021 

Neményiné Dékmár Beáta  561-021 

Igazgatási ügyek: 

Mohar Petra   461-063  

Faluház:  

 Szabó Gábor  461-162 

 

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   Békés Judit 

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 

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 410 031,413-773 

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/ 787-534  

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  

Szennyvíz átemelők javítása: Tettye Forrásház Zrt  

 (80) 811-111 

Misina Állatvédő Egyesület (72) 337-035  

 

Kéményseprés: Leikauf  Tibor  (72) 404-774 

leikauf@vipmail.hu 

Vidanet Kft hibabejelentés: 1203  

Kistérségi gyepmester  Hlatky Jenő   (72) 310-980 

ÁLHUBÁL – állati tetemek elszállítása (80) 204-963  

KESZÜI HÍREK 

Keszü Község Önkormányzatának lapja 

Kiadja: Keszü Község Önkormányzata 

Felelős kiadó: Buday-Sántha Attila 
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