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A költségvetés 141.303 eFt-os eredeti kiadási és
bevételi főelőirányzata 200.727 eFt-ra változott. A
módosítás elsődleges indoka a lekötött betét
lejáratkori bankszámlára érkezésével és ismételt
lekötésével kapcsolatos pénzmozgás volt.

Beszámoló a képviselő-testületi ülésekről 2015.
augusztus 3.
Az ülésén a beiskolázási segélyekről, valamint
aktuális kérdésekről tárgyalt a testület.
Az iskolakezdési támogatásra szociálisan rászorulók
köréről, illetve jövedelemhatártól független
megállapításáról, az összeg nagyságáról folytatott
részletes és indulatokat sem nélkülöző vitát követően
a Képviselő-testület 8.000,- Ft gyermekenkénti
támogatást állapított meg azoknak az általános vagy
középiskolába járó gyermekeknek, akiknek a
családjában az egy főre eső jövedelem 57.000,- Ft-ot,
egyedülálló szülő esetén a 71.250,- Ft-ot nem haladta
meg.

A gazdasági beszámolóban a tervezett bevételek és
kiadások I. féléves teljesítése megfelel az
időarányosnak, bevételek esetén 200.727 eFt
előirányzat 104.804e Ft-ra – 52 %-ra, kiadások esetén
103.022 eFt-,ra
51 %-ra teljesült. Mindez
megfelelően
takarékos,
kiegyensúlyozott
gazdálkodásra utal.
A Képviselő-testület – kérdéseket és vitát követően –
az
előterjesztéseket
elfogadta.
A két ülés közötti intézkedésekről szóló
tájékoztatóban Buday-Sántha Attila ismertette a
Káposztás-völgy osztatlan közös tulajdonának
megszüntetését, amely során a falu felé eső terület
lett az Önkormányzaté. Jóváhagyást kért a Tettye
Forrásház Zrt. 2016-2020-i Gördülő Fejlesztési
Tervére, amelyben Keszü víz- és szennyvízhálózat
fejlesztési tervei is szerepelnek.
Elmondja, hogy folyamatban van az Országos
Környezetvédelmi
Felügyelőség
előtt
a
hulladéklerakással kapcsolatos ügy, valamint a
Földhivatalnál a külterületi utak belterületbe
vonásának ügyintézése.( 709 hrsz, és 0147/22 hrsz.).
A napelemes park létesítését célzó pályázat
megjelenési idejéről még nincs információ, amint
lehetőség lesz rá, az Önkormányzat az engedélyes
terveket a pályázatra beadja.

A támogatás kifizetésének feltételei: áfá-t is
tartalmazó - tanszerekről, tankönyvekről, iskolai
ruházatról szóló - számla, valamint az iskolalátogatási
igazolás benyújtása volt.
Kifizetésére 2015.szeptember 30.-ig volt lehetőség.
(amellyel 39 fő élt).
Az aktuális kérdések között a Képviselő-testület – az
érintett
kérelmére
–
határozatlan időre
felfüggesztette a Sudri Hagyományőrző Csoport
önkormányzati támogatását.
Polgármesteri javaslatra felhatalmazást adtak
hulladék-hasznosítási engedélykérelem beadására. Az
engedély birtokában az Önkormányzatnak nagyobb
lehetősége lesz a törmelékek kezelésére.
A Polgármester Úr a temető rendbetételéről, az új
lakótelepi árok 50 méter hosszban történő
lefedéséről, járdaépítésről számolt be, amely a Start
munka keretében készült, majd a közelgő falunappal
kapcsolatos költségekről, a „hídépítésről” óvodapályázattal, és az adóval tartozók listájának
közzétételével kapcsolatos képviselői kérdéseket
válaszolta meg.

„ Az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések
támogatása”
című
pályázaton
támogatásban részesült a Polgármesteri Hivatali
irattár kialakítási projektje 3.319 eFt összegben. Az
irattár a padlástérbe kerül a jelenleginél nagyobb
alapterületen. A felszabaduló udvari épületet
raktározás céljára fogják használni. E pályázat
keretében valósul meg a Hivatal klimatizálása is.
A Pécs városi óvodába-iskolába járó gyermekek után
ismét normatíva kiegészítést kér a város, amelynek 3
millió forintot meghaladó összegét a forráshiányos
önkormányzatok támogatása pályázatra nyújtják be.

2015. szeptember 14-i képviselő-testületi ülés
Az ülésen elsőként az Önkormányzat 2015. I. félévi
gazdálkodásáról,
valamint
a
költségvetés
módosításáról hallgatottak meg beszámolót.
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Vitát követően döntött a Testület arról, hogy a község
végén lévő 341/2 hrsz. zártkerti út támfallal történő
megerősítése érdekében szakértői véleményt szerez
be, majd pert indít a szomszéd ellen, mivel a jelenlegi
megoldás nem támasztja meg az utat.
Ugyancsak vita bontakozott ki a gyódi bekötőútról
lezúduló csapadékvíz elvezetése érdekében kért
hidrogeológiai szakvélemény tartalmáról, a tervezett
árok
nyomvonaláról,a
megoldás
egyéb
lehetőségeiről. A vita lezárásaként a szakérőt –
képviselői részvétellel megismételt- egyeztetésre
kérték fel.
A Polgármester Úr elmondja, hogy a Káposztás-völgyi
árkon engedély nélkül épített hidat a mai napon a
balesetveszélyre tekintettel elbontatta.

mert nagyon tanulságos, érdekes, a kor történetét jól
bemutató fotókiállítás. Sok embert vonzott Vastag
Csaba előadása is. A program nettó önkormányzati
ráfordítása 200.000,- Ft volt, a szponzori
támogatásoknak köszönhetően.
Szponzorok voltak:
Kl-Demex Kft.
Keszüi Német Nemzetiségi
Önkormányzat
Keszüi (névtelenséget
kérő) vállalkozó
Wega-Design Kft.
Agro Portéka Kft.
Szlama és Társa Kft.
Dél-Goyó Kft.
Tettye Forrásház Zrt.
Motex Motors Kft.
Ezüsthajó Kft.
ILL-KO Bau Kft.
Gáterv Építész Iroda
Kamanczi Zoltán:
Szántó és Fiai Kft.

Tájékoztatást ad a bankszámlák összesen 14 millió Ft
feletti egyenlegéről, valamint a lekötött betétben
elhelyezett
35
milliós
önkormányzati
készpénzvagyonról.
A következő napirendi pontban dr. Süle Katalin
előterjesztésében a tanulmányi ösztöndíj-rendelet
tervezetet vitatták meg.
Az előterjesztő elmondta: a rendelet célja, hogy
pályázati úton anyagi támogatást nyújtsanak a
hátrányos helyzetű családban élő, felső tagozatos
gyerekeknek a 2015/2016. tanév tanulmányi
eredménye alapján. Cél, hogy ösztönözzék a
középiskolai tovább tanulást az iskolarendszerben
minél további bennmaradás érdekében.

A támogatók önzetlen
ismételten megköszöni.

300.000,- Ft
160.000,- Ft
100.000,-Ft
100.000,-Ft
50.000,-Ft
60.000,-Ft
50.000,-Ft
50.000,-Ft
40.000,-Ft
40.000,-Ft
20.000,-Ft
15.000,-Ft
10.000,-Ft
10.000,-Ft

hozzájárulását

ezúton

Következő témaként a Jegyzőnő ismerteti az
adórendeletek módosításának szükségességét. A
magasabb
szintű jogszabályi
változásoknak
megfelelően át kellett dolgozni a helyi
adórendeleteket, amelyek ezután már nem
tartalmazzák azokat a rendelkezéseket, amelyek az
adózásra vonatkozó törvényekben szerepelnek. Az
adók mértéke most nem változik, az esetleges
módosításra év végéig visszatérnek.
A Testület az előterjesztéssel kapcsolatos határozatot
és rendeletet elfogadta.

A dotált tanulmányi átlagon, a támogatás mértékén
és feltételein folytatott vitát követően a Képviselőtestület rendeletet alkotott a hátrányos helyzetű
gyermekek tanulmányi ösztöndíjáról. A rendelet
szerint jelen tanévben a pályázati feltételeknek
megfelelő – pályázatra jelentkező gyermekek közül az 5 legjobb eredményt elérő kerül díjazásra. Az első
helyezett 50.000,- Ft-ot, a további pályázók 10.000,Ft-onként csökkenő összeget nyernek el.
A pályázati felhívás és tájékoztató a www.keszu. hu
honlapon elérhető.

Folytatva a napirendet a Képviselő-testület elfogadta
a belső ellenőrzés megállapításait realizáló
Intézkedési tervet, beadta pályázatát a szociális
fajuttatás igénylésére, csatlakozott a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat következő évi
fordulójához, döntött a „Szeretlek Magyarország”
program megrendezéséről, valamint a közvilágítás
kül,- és belterületi bővítéséről.

A következő napirendi pontban a Falunapot értékelte
a Polgármester Úr. Szerinte is és a visszajelzések
szerint is sikeres volt a rendezvény, mindkét szervező:
Mohar Petra és Szabó Gábor sokat dolgozott ezért,
amelyet megköszön, egyben minden más segítő
munkáját is elismerve. Pörgős, jó hangulatú
programok voltak, jó ötlet volt a főzőverseny
áthelyezése a Paplak udvarába, és a régi keszüi fotók
kiállítása is. Mindenkinek ajánlja, aki még nem látta,

A Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei, valamint a
rendeletek teljes szövege a www.keszu.hu honlapon
elérhetőek.
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2015. november 9-i képviselő-testületi ülés
A Képviselő-testület soron következő ülésén
november 10.-én tartotta meg.
Elsőként Buday-Sántha Attila: polgármester adott
tájékoztatást az előző ülés óta történt
eseményekről. Elmondta, hogy
Cseh Attila
igazságügyi műszaki szakértő és dr. Jandó Péter
részvételével tárgyaltak a zártkerti 341/2 hrsz. közút
rézsűjének elbontásával kapcsolatos per indítás
lehetőségéről. A szakértőtől választ várnak az: út
jelenlegi állapota állékonyságáról, arról, hogy
megfelelő-e a helyreállítás, a jelenlegi alátámasztás
veszélyezteti-e a forgalom biztonságát, fennáll-e a
veszélye az út leszakadásának, befolyásolja-e a
közlekedés biztonságát a közút felületének
leszűkülése.
A szakvélemény alapján az
Önkormányzat pert indít. A szakértő november 18-án
tart helyszíni szemlét.
A tervezett óvoda építési engedélyét – a szeptember
31.-i határidőre – a pályázatban való további
részvétel érdekében benyújtotta. A tartalék keret
pályázatait október 30-ig elbírálták, sajnos a keszüi
pályázat minden előfeszítés ellenére sem lett nyertes.
A templom felújítás érdekében is tervezte pályázat
benyújtását az egyházközség nevében, amely
azonban az Önkormányzaton kívülálló ok miatt
meghiúsult. . A templom felújítására a későbbiekben
is lesz pályázati lehetőség.
A volt Parókia épület felújításával kapcsolatos építési
engedélyezési eljárásában kérte a felfüggesztés
megszüntetését, mivel a Földhivatal megküldte a
területen lévő szolgalmi jog bejegyzésének alapjául
szolgáló okiratot, amely egyértelműen kimondja a
mindenkori útszolgalmi jog létét.
Október 6-án helyszíni bemutatót tartott a
Compulend Kft ügyvezetője az elektronikus temető –
nyilvántartó rendszer működéséről, amely lehetővé
teszi a sírhelynyilvántartás, a megváltási idők, az
egyes temetkezések adatainak gyors, pontos,
áttekinthető kezelését. A szoftver telepítésére
november 19-én kerül sor.
Tárgyalást folytatott a Közös Önkormányzati Hivatal
bővítése érdekében a Postaigazgatósággal a
helyiségbérlet megszüntetéséről, amelyhez a Posta 56 hónap türelmi időt kért..
Sor került a Petőfi u. 33-számú ingatlan melletti
zártkerti út ( – ak) területének ajándékozási
szerződés aláírására. A tulajdonosok az út
kezelésének, karbantartásának fejében lemondtak a
tulajdonjogukról.
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Október 23-án az Önkormányzat, a Szent György
Lovagrend és a Szent Gellért Lovagrend
szervezésében megemlékezést tartottak a Szent Anna
Templomban az 1956-os
forradalom és
szabadságharc 59.-ik évfordulója alkalmából. A
bensőséges,
magas színvonalú rendezvény
közreműködőinek ezúton is köszönetet mond.
Megtörtént a közvilágítás karbantartási szerződés
megkötése: a „felső út” lámpái korszerűsödnek, a régi
armatúrákkal pedig a zártkerti közvilágítás bővül..
Közfoglalkoztatásra ismételten lehetőség lesz –
nyertes pályázat szerint – december 1- február 28-ig
11 személyt lehet alkalmazni. Közreműködésükkel
sokkal rendezettebb a község megjelenése.
Számlaegyenleg 11. 10-én összesen 16.913.178,- Ft
Lekötött betétben elhelyezve:
35.000.000,- Ft.

Következő napirendi pont a Szociális rendelet
módosítása volt.
A módosítás tervezetét a Képviselők kézhez kapták,
dr. Süle Katalin képviselő asszonynak voltak
javaslatai, amelyet szintén megismertek a Képviselők.
A Polgármester Úr véleménye, hogy nagyon
támogató szemléletű a szociális rendelet, de
mindenkinek felelősséget kell vállalni a saját sorsáért.
A lakásfenntartási támogatás összegénél a Testület
emelte az értékhatárt 57.000,- Ft illetve egyedülálló
esetén: 71.250,- Ft-ra, mert sokan kiestek a
támogatás lehetőségéből az ennél alacsonyabb
értékhatár miatt.
A Képviselő-testület a módosító javaslatokat
elfogadva
megalkotta:
17/2015.(XI.16.).
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat pénzbeli
és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
2/2015.(III.1.)
önkormányzati
rendelete
módosításáról.
A rendelet – egységes szerkezetben – a honlapon
olvasható.
Ezt követően ismét rendeletalkotásra került sor. Idén
is elnyerte az Önkormányzat a tűzifa-támogatást,
amelyre a kérelmek már érkeznek. Minden évben
nagyobb mennyiséget sikerült kiosztani, mint a
pályázati forrásból származó. A juttatásban a
legrászorultabb személyek, családok részesülnek.
Az ezzel kapcsolatos rendelet a honlapon olvasható.
Negyedik napirendként tájékoztatás hangzott el a
helyi adókról és a végrehajtásra tett intézkedésekről.
Buday-Sántha Attila: szólt arról, hogy idén 23 millió
adó folyt be az Önkormányzathoz, de nagyon
szomorú, hogy 7,9 milliós a kintlévőség.
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Ezt folyamatosan - minden lehetséges formában –
megpróbálnak behajtani, a végrehajtó tevékenysége
folytán is érezhető bevételek vannak. A víztársulati
hozzájárulás tartozások is lassan, de csökkennek.
Mindenkit megkerestek, megállapodások születtek a
részletfizetésre. Sajnos sok a felszámolás alatt álló
cég, illetve bedőlt hitelű ingatlan.
Tájékoztatást kapott a Testület az adók módosítási
lehetőségéről is, javasolva a kommunális adó 1.000,Ft-tal történő emelését, amelyből 750.000,- Ft plusz
bevétel nyerhető. Indoka, hogy rendkívül nagy
költség keletkezik a lerakott hulladékok
elszállításából. A lakosok egy része felviszi a szemetet
és a kerti hulladékot a Conda háromszögbe, bár a
kamerák látják a területet. Úgy gondolja, hogy ez
minimális adóemelkedés, 2009 óta nem emelt adót
az Önkormányzat. Egyéb módosítást, mentességet az
Önkormányzat megállapítani nem kíván.
A Testület elfogadta a kommunális adó 2016. január
l.-től 1.000,- Ft-tal történő felemeléséről szóló
javaslatot. A rendelet a honlapon elérhető.
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Az ülés további részében döntöttek a Képviselők a
családsegítő és gyermekjóléti feladatok társulásban
történő további ellátásáról, a Helyi Esélyegyenlőségi
Program 2015. I. felülvizsgálatáról (a felülvizsgálat
anyaga a honlapon olvasható), és meghatározták a
belső ellenőrzés 2016. évi szempontjait, és
jóváhagyták a kistérségi társulás Társulási
Megállapodás módosítását.
Az egyéb aktuális kérdések keretében a Mikulás-napi
és Karácsonyi programokról, ajándékozásról
váltottak szót, a döntést a következő ülés elé utalva.
A Polgármester Úr tájékoztatást adott – az egyelőre 3
hónapos kísérleti jellegű menetrendváltozásról,
amelynek, lényege, hogy 8.00 órakor Pécsről Keszü
betéréssel egy autóbusz fog közlekedni, helyette
Pécsről 9.30 órai indulással új járatot állítanak
forgalomba. Munkanapokon Gyódról 10.00, Keszüből
10.10 órakor Pécsre új járatot állítanak forgalomba,
illetve a szabad- és munkaszüneti napokon a „kerti
járatot” Pécsről 15 perccel később indítják.
Összeállította: dr. Bartha Zsuzsa körjegyző

A Képviselő - Testület ezután a gyódi bekötőúton a
községbe
lezúduló
csapadékvíz
elvezetési
lehetőségeiről hallgatta meg dr. Balázs Ferenc
hidrogeológus szakértő tájékoztatását. A gyódi
bekötőút magas pontjáról – elég jelentős területről –
Keszü felé folyik a csapadékvíz. A vízgyűjtő terület
legnagyobb része erózió érzékeny sárga föld, ez a
hordalék a csapadékvízzel a Sapard úton szokott
kiönteni nagy esőzések esetén és a közutat is beteríti.
A probléma megoldására felkérte az Önkormányzat,
amelyre két lehetőséget dolgozott ki:
1. variáció: azt jelentené , hogy a Sapard útnál
átvinnék a csapadékvizet a gyódi út alatt és
levinnék a magtár irányába, majd a pellérdi útra.
A nyomvonalon 3 méter széles önkormányzati út
van.. Ez a megoldás - bár 5-8 milló Ft-ba kerülne,
arra lenne jó, hogy a falura vezetett víz és
hordalék megszűnjön.
2. variáció: a jelenlegi helyzet megtartásával annak
javítása. A számok azt mondják, hogy ez a vízelvezető
rendszer nagy alapossággal meg lett tervezve,
javasolja, hogy optimalizálják a jelenlegi megoldást.
A Képviselő-testület részletes vitát folytatott,
javaslatokat tett a lehetséges megoldásokra, majd a
Polgármester Úr összefoglalta a vitát: a 2. variációt
kérte kidolgozni, úgy megtervezve a változásokat,
hogy ne jelentsen évenként problémát a sár elöntés.
Az elkészült tervvel megkeresi a Közútfelügyeletet a
közös lépések érdekében.

74/2015.(XI.10.) számú Képviselő-testületi határozat
Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázaton a
következő sorrendben kívánja támogatni a következő
tanévben 5.000,- Ft / hó összeggel a pályázókat:
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Név
Lőczi Barna
Lőczi Nikolett
Pabian Ádám
Pabian Zsófia
Kádár Nikolett
Tóth Péter
Tóth Krisztina
Mang Olivér
Stignani Gréta
Mátyás Zoltán
Keszler Tamás

Cím
Árpád f. u. 14.
Árpád f. u. 14.
Szőlőhegy 969/5
Szőlőhegy 969/5
Kinizsi P. u. 13.
Toldi u. 6.
Toldi u. 6.
Gárdonyi G. u. 4.
Zrínyi u. 6.
Petőfi u. 7.
Kinizsi P. u. 5.

A Testület felkéri Polgármesterét a szükséges
intézkedésekre.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2015. november 30.
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RAJZVERSENY

A KÖZSÉG INGYENES ÖNKORMÁNYZATI LAPJA

Ez történt Keszüben - képekben
Az augusztus 29-én, ragyogó időben rendezett Falunapon
mindenki talált kedvére való programot!

„Ez történt a nyáron” címmel rajzversenyt
hirdetünk!
A rajzodat A4-es méretben készítsd el és december
11-ig juttasd el a Faluházba!
A kép hátuljára írd fel a nevedet, címedet és hogy
hány éves vagy!
Rajzolhatsz ceruzával, krétával, de festhetsz is!
A képeket 3 korcsoportban értékeljük:
3-6 éves, 7-10 éves, 11-14 éves
A képekből kiállítást rendezünk a Faluházban.
Eredményhirdetés:
2015. december 18-án 17 órakor
Elötte karácsonyi játszóház
15-órától a Faluházban
Több mint kétezren futballoztak hétről hétre
Nemrégiben megtartották a városi kispályás labdarúgóbajnokság szezonzáró és díjkiosztó ünnepségét. A szervező
PSN Zrt. nevében Ábrahám Attila létesítményvezető, volt
FIFA-játékvezető a banketten megemlítette, hogy a részt
vevő 63 csapatban hetente 2020 játékos lépett pályára a
hét osztályban, illetve csoportban.
Az 544 mérkőzésen 2813 gól esett, a legnagyobb
különbségű győzelem 10-2 volt.
Végeredmény:
III. osztály: 1. Duraku
Pékség, 2. Keszüi SE, 3. FC
Reanimatio.
Gólkirály: Kabashi Shaqe
(Duraku) 29 góllal
Legjobb kapus: Nagy Bence
(Keszü)
Gratulálunk!

A keszüi Aerobic Tánccsoport és a T-Dance Hip-Hop SE
színvonalas műsort adott.

A főzőversenyen eredményhirdetése, valamint az első
pogácsa sütő verseny résztvevői
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A Falunapon nyílt meg a „Keszüi képek a múlt századból”
című fotókiállítás a Faluházban.
A régi keszüi képeket és diákat Szabó Gábor szkennelte be
és javította fel minőségüket, míg a képek válogatását,
keretezését, feliratozását és felhelyezését a Keszüért
Egyesület tagjai végezték.

A helyi bortermelők kóstolója sok érdeklődőt vonzott

Szeptember 26-án a Szeretlek, Magyarország!
mozgalomhoz kapcsolódva vetélkedőt rendeztünk, ahol az
5 csapat közül ismét a kék csapat győzött!

Vastag Csaba a Falunap színpadán – és rajongói körében

Igazi meglepetés volt a koncertet követő tüzijáték!

A MárkuSzínház „Az égig érő fa” című előadása
szeptember 27-én nagy sikert aratott a gyerekek körében
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A Faluház évvégi programjai

Mackó Mocorgó címmel minden páros hét hétfőjén játékos
foglalkozás babáknak a Faluházban!
További információ:
a keszüi honlapon vagy mackomocorgo.hu címen

A Keszüi Hírek hajtogatásába a szünidőben a di ákok is
besegítettek!

26 csütörtök
27 péntek
28 szombat

November
Német tanfolyam
Teaház
Kirándulás Szabadkára
Társastánc
Mackó mocorgó
Német tanfolyam
Teaház
Felnőtt játszóház
Sport délután, ping-pong
Német tanfolyam
Teaház
Sport délután, ping-pong
Mackó mocorgó
Német tanfolyam
Teaház
Határok, migráció, belpolitkák
előadás 18.30
zártkörű rendezvény
Sportbál

1
2
5
6
7
8
9
11

December
Német tanfolyam
Teaház
Mikulás ünnep gyerekeknek
Mikulás ünnep gyerekeknek
Mackó mocorgó
Német tanfolyam
Teaház
Nyugdíjas karácsony 16 óra

3
4
7
8
9
10
11
13
14
17
18
21
23
24
25

kedd
szerda
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
péntek
szombat
kedd
szerda
szombat
hétfő
kedd
szerda

kedd
szerda
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
péntek

13 vasárnap
15 kedd
16 szerda

18 péntek

A nyáron sort került a megsüllyedt csatorna fedlapok
javítására a keszüi utakon

19
21
23
29
30
31

szombat
hétfő
szerda
kedd
szerda
csütörtök

Ribizli Bohóc 16 óra, előtte 15
órától Luca-napi készülődés
Német tanfolyam
Teaház
játszóház 15 óra, rajzverseny
kiállítás és eredményhirdetés
17 óra
Karácsonyi koncert 17 óra,
adventi vacsora 18 óra
Mackó mocorgó
Teaház
Borszentelő
Teaház
Szilveszteri bál

Ebben az évben – közkívánatra – ismét lovaskocsis
Mikulás járja majd a falut és viszi az ajándékot a
gyerekeknek. Minden 10 év alatti gyerek meghívót
kap – figyeld a postaládát!
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TELEFONOK, CÍMEK

A KÖZSÉG INGYENES ÖNKORMÁNYZATI LAPJA

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Polgármester: Buday-Sántha Attila Tel.: 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:

Joklné Dudás Tímea

7668 Keszü, Petőfi u. 24.

(házigondozás, étkeztetés)

Pécs, Rákóczi u. 1., telefon: 516-312

Tel: 461-063 Fax: 561-020

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

E-mail: keszu@k-mail.hu

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

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

Pécsi Rendőrkapitányság Kertvárosi Rendőrőrs
www.police.pecs.hu
Pécs, Málomi út 1. telefon: 72/ 442-000
E-mail: rendorseg.pecs@orfk.b-m.hu

Körjegyző:
dr. Barta Zsuzsa

461-065

Körzeti megbízott: Tóth Gábor 442-000
Falugazdász: Jókuti Erika és Bernáth Zoltán

jegyzo@keszu.hu

Telefon: 72/ 512-466
Szociális ügyek:

Gyermekorvosi ellátás:

Lukácsiné Major Zsuzsanna aljegyző
szocugy@keszu.hu

dr. Kiss Erika Tel.: 549-992 Pécs, Krisztina tér 18.
Rendelés: H-Sz-P: 12-16, K: 7.30-9.30, Cs: 7.30-11.30
Tanácsadás: K: 10-12 óráig

Adóügyek:
Neményiné Dékmár Beáta 561-021
adougy@keszu.hu

Minden 3. hét péntekjén 10-12 Keszü az orvosi rendelőben
Gyermekorvosi ügyelet:
Gyermekklinika, Pécs, József Attila u. 7. Tel: 535-999
Háziorvosi rendelés: dr. Gerner Eleonóra 413-773

Gazdasági ügyek:
Beránikné Meggyesi Melinda 461-382

Pécs, Krisztina tér 18.

gazdugy@keszu.hu

Rendel: H-Sz 12-16 óráig,K-Cs-P 8-12 óráig

Vitosné Magyar Ildikó

461-382

Minden páratlan héten Keszüben: Csütörtök: 8-12
Körzeti fogászat: dr. Ceglédi Ágnes

Pénzügyek: Pabian Hédi

561-021

Igazgatási ügyek: Mohar Petra

461-063

Mentők

Tűzoltók

104

105

Rendőrség
107

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

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

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

Gázszolgáltató: (40) 40-40-40
Szennyvíz átemelők javítása: Tettye Forrásház Zrt
(80) 811-111

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

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

