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Tájékoztatás megváltozott ügyfélfogadás és 

ügyintézés rendjéről   

 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 
(XI. 3.) Kormányrendeletben foglaltakra 
figyelemmel az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítására, 
a közösségi érintkezések számának csökkentése 
érdekében az alábbi intézkedéseket rendelem el 
a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 
(továbbiakban: Hivatal) ügyintézése és 
ügyfélfogadása körében:1. 2020. november 17. 
napjától a Hivatal ügyfélfogadása – Keszü, Gyód 
és Kökény településeken egyaránt - határozatlan 
ideig szünetel. Az ügyek intézése és tájékoztatás 
nyújtása hivatali kapun keresztül, papíralapon, 
illetve telefonon és elektronikus levélben 
történhet. 2. Az egyes ügytípusok 
vonatkozásában az alábbi eljárási rendet 
határozom meg:  
I. Csak személyesen intézhető ügyekben (pl.: 
házasságkötési szándék bejelentése, apai 
elismerő nyilatkozat megtétele) előzetesen, 
telefonon egyeztetett időpontban kerülhet sor az 
ügyintézésre, a védelmi szabályok maradéktalan 
betartásával. 
II. A veszélyhelyzet időtartama alatt az esküvők 
megtartására kizárólag a Hivatal épületében, a 
legszűkebb családi körben kerülhet sor. Egyéb 
helyszíneken a házasságkötés lehetőségét nem 
tudjuk biztosítani. A házasságkötés időpontja a 
veszélyhelyzet megszüntetését követő időpontra 
módosítható. 
III. Valamennyi jegyzői hatáskörbe tartozó 
ügytípus (hagyatéki eljárás, kereskedelmi ügyek, 
adóügyek, birtokvédelem, adóigazgatás, 
állatvédelmi ügyek, szociális ügyek... stb.) 
esetében előzetes telefonon, illetve e-mailen 
történő egyeztetés szükséges. Előzetes időpont 
egyeztetés esetén is kizárólag indokolt és 
halaszthatatlan ügyekben fogadható 
személyesen ügyfél. A kérelmeket elektronikus 
úton ügyfélkapun keresztül, papíralapon postai 
úton, illetve a Hivatal bejárata mellett lévő 
postaládába dobva juttathatják el az ügyfelek. 

További tájékoztatást - az ügy egyedi jellegére 
tekintettel - a megadott elérhetőségeken adnak 
a Hivatal munkatársai. 

Dr. Kislaki-Frank Brigitta   
jegyző 

 

A Kormány védelmi intézkedései 
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A Kormány értékelte Magyarország járványügyi 

helyzetét és az eddig meghozott intézkedéseket, 

ennek alapján megállapította, hogy az eddig 

meghozott intézkedések fenntartása mellett 

újabb védelmi intézkedések bevezetése vált 

szükségessé, melyek célja, hogy csökkentsük a 

koronavírus megbetegedések számát és a 

kórházakra nehezedő terhet. 

2020. november 11. nulla órától életbelépő 

intézkedések a következők: Este 8 óra és reggel 5 

óra között kijárási tilalom lép életbe, 

mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig. A 

kijárási tilalom alóli mentesülés egyik esete a 

munkavégzés, amelyet azonban igazolni 

szükséges. 

Minden gyülekezés tilos. Az éttermek vendéget 

nem fogadhatnak, vendégnek ott csak az étel 

elvitele céljából lehet tartózkodni. A házhoz 

szállítás adminisztratív terheit a Kormány 

csökkenti és bevonhatóvá teszi a taxisokat a 

feladat ellátásába. Az üzemi étkezdék nyitva 

tarthatnak. Az üzletek - a gyógyszertárak és a 

benzinkutak kivételével - este 7 óráig 

maradhatnak nyitva és utána a kijárási tilalom 

lejártával, tehát leghamarabb reggel 5 órakor 

nyithatnak ki. Az e rendeletben nem említett 

szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, 

masszőr, személyi edző) a szokott rendben 

működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett. 

A szállodák turistákat nem, csak üzleti, gazdasági 

vagy oktatási célból érkezett vendégeket 

fogadhatnak. Mindennemű rendezvény 

megtartása tilos, ideértve a kulturális 

eseményeket, valamint a karácsonyi vásárokat. A 

vallási közösségek szertartásai a vallási közösség 

döntése szerint tarthatóak meg. A Kormány 

felkéri a vallási közösségeket, hogy a 

szertartásaik során a magatartási szabályokat az 

általános szabályokkal összhangban határozzák 

meg. A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött 

kell megtartani. Az egyéni szabadtéri sportok 

gyakorlása engedélyezett. A vonatkozó 

jogszabályok szerint versenyszerűen sportolók e 

tevékenységükben nem korlátozhatóak. 

A szabadidős létesítmények használata tilos, 

beleértve különösen a fitnesztermeket, fedett 

uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat 

és állatkerteket, korcsolyapályákat. 

A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 

8. osztályig a megszokott rend szerint nyitva 

tartanak, a speciális intézményi védelmi 

intézkedéseket az igazgató határozza meg. Az 
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iskolák a középfokú oktatásban 9. osztálytól 

digitális munkarendben működnek. A középfokú 

intézmények kollégiumai az iskolaigazgató 

döntése szerint működnek. 

Az egyetemek, főiskolák digitális munkarendre 

térnek át. A felsőoktatási intézmények 

kollégiumai bezárnak, ez alól kivételeket a rektor 

állapíthat meg. A tartózkodás különösen a 

határon túli és külföldi diákok, illetve a hatósági 

házi karantén kötelezettséget a kollégiumban 

teljesítők számára engedélyezhető. Magán és 

családi rendezvények (például: születésnap) 10 

főig megtarthatóak. 

Temetés legfeljebb 50 fővel tartható meg. 

Esküvők lakodalom nélkül tarthatóak meg, 

azonban az eseményen csak meghatározott 

személyek vehetnek részt. 

Kórházak, iskolák, óvodák, bölcsődék dolgozóit 

és a szociális intézményben dolgozókat - külön 

kormányrendeletben foglaltak szerint - hetente 

tesztelni kell. 

A maszkviseléssel és távolságtartással 

kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok 

továbbra is érvényesek, azzal, hogy a 10 000 

főnél nagyobb település egyes közterületein a 

maszkviselés kötelező. A területek kijelölése a 

polgármester feladata. Sporttevékenység során, 

valamint a parkokban, illetve zöldterületeken a 

maszk viselése továbbra sem kötelező. 

A Kormány 2020. november 19. napján döntést 

hozott a szociális intézményekben, 

egészségügyben, bölcsődékben és a nevelési, 

oktatási intézményekben dolgozók önkéntes 

teszteléséről. 

Az Idősek Tanácsának javaslatára 2020. 

november 24. napja 0 órától hétköznapokon 

(hétfőtől péntekig) 09.00 óra és 11.00 óra között, 

illetve hétvégén (szombaton és vasárnap) a 08.00 

óra és 10.00 óra közötti időszakban vásárlási 

idősávot kapnak az idősek. Ebben az 

időintervallumban csak 65 év felettiek léphetnek 

be az élelmiszerüzletekbe, a drogériákba 

(illatszert, drogériai terméket, háztartási 

tisztítószert, vegyi árut és higiéniai 

papírterméket árusító üzlet) és a gyógyszert, 

gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletbe 

(gyógyszertár). Az élelmiszerüzletben, a 

drogériában és a gyógyszertárban az idősek a 

védett vásárlási idősávon kívüli időszakban is 

szabadon vásárolhatnak. 

Az idősek védelme a járvány 

felfutásával kiemelten fontos, hiszen a vírus 

gyakorlatilag minden magyar településen jelen 

van, ráadásul az időseknél és a krónikus 

betegeknél nagyobb a kockázat a fertőzés 

súlyosabb lefolyására.  Az időseket továbbra is 

arra kérjük, hogy vigyázzanak magukra, kerüljék 

a zsúfolt, zárt tereket és a bevásárláshoz 

lehetőleg kérjék hozzátartozójuk, vagy akár az 

önkormányzat segítségét.  

Vigyázzunk egymásra! Hivatalos információk:  

www.koronavirus.gov.hu 

https://www.nnk.gov.hu/ 

 

Sírhelyek megszüntetése 
 
Keszü Község Önkormányzata, mint a keszüi 
temető fenntartója felhívja az érintett 
hozzátartozók és a lakosság figyelmét, hogy a 
keszüi temetőben a 2020. évben elévülő 
sírhelyek megszüntetésre kerülnek. 
A 145/1999 (X.1.) Kormányrendelet 18. § (5) 
bekezdése értelmében megszűnik a temetkezési 
hely felett a rendelkezési jog gyakorlása, ha a 
használati idő meghosszabbítás hiányában lejár. 
Ha a sírhely használati idő letelt, a temető 
üzemeltetője – a türelmi idő lejártát követően – 
az újbóli temetések lehetővé étele céljából a 

http://www.koronavirus.gov.hu/
https://www.nnk.gov.hu/
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temetési helyet megszüntetheti. A meg nem 
váltott temetkezési helyek 2021. április hónaptól 
folyamatosan felszámolásra kerülnek. 
A 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 20. § (4) 
bekezdése értelmében, ha a lejárt használati 
idejű temetési helyen lévő 
holttestmaradványokat az elhunyt 
hozzátartozója máshol el kívánja temetni, erről a 
kiürítésre megjelölt időpontig kell gondoskodnia.  
Kérjük a hozzátartozókat, hogy az érintett 
sírhelyekkel kapcsolatos információkért Buday-
Sántha Attila Polgármester Urat felkeresni 
szíveskedjenek a 20/971-72-76-os telefonszámon 
vagy munkanapokon 700-900-ig Keszü Község 
Önkormányzata hivatalában (7668 Keszü, Petőfi 
u. 24.). 
  

Keszü Község Önkormányzatának 
legfontosabb eseményei 2020. évben 

 
A 2019. októberében felállt új Képviselő-testület 
2020. évben is folytatta Keszü község 
fellendüléséért folytatott munkásságát. Az év 
eleji üléseket követően 2020. március 11. napán 
a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítására, 
a közösségi érintkezések számának csökkentése 
érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről döntött. 
 A veszélyhelyzet ideje alatt a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény (továbbiakban: Katvéd. törvény) 46. § (4) 
bekezdése alapján a képviselő-testület 
hatáskörét a polgármester gyakorolta: 
„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 
képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a 
polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében 
nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, 
szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 
települést is érinti.” 
2020. június 18. napjával a Kormány 
megszüntette a veszélyhelyzetet, melyet 
követően június 30. napján ült össze első 
alkalommal a Képviselő-testület. 

Fenti időszak fontosabb intézkedéseiről, 
döntéseiről a korábbi Keszüi Hírekben 
tájékozódhattak. 
2020. augusztus 4. napján rendkívüli ülés 
keretében született képviselő-testületi döntés 
arról, hogy a járványügyi helyzetre tekintettel 
idén nem kerül sor a Falunap megtartására. Az 
ülésen szociális tűzifa támogatás iránti pályázat 
benyújtását is egyöntetűen támogatták a 
testületi tagok, melyre vonatkozóan a 
kérelmeket 2021. január 10. napjáig lehet 
benyújtani a Keszüi Közös Önkormányzati 
Hivatalba.  
 
A 2020. szeptember 21. napján tartott képviselő-
testületi ülésen született kiemelendő döntések 
az alábbiak:  
- BURSA tanulmányi ösztöndíj pályázathoz 
történő csatlakozás; 
- Menyecskevölgyi út aszfaltozásához 
szükséges árajánlatok beszerzése, melynek 
aszfaltozása november elején realizálódott is; 
- a 2019. évben Bölcsődei férőhelyek 
kialakítása, bővítése céljából benyújtott 
pályázattal kapcsolatos döntések; 
- zárt ülésen pedig a szociális tanulmányi 
ösztöndíjak elbírálása. 
2020. október 12. napján a lakossági fórum és a 
Képviselő-testület rendes ülését megelőzően, 
Buday-Sántha Attila polgármester úr és a 
képviselők ünnepélyes keretek között adták át 
Keszü község kiemelkedő tanulmányi eredményt 
elért tanulóinak az ösztöndíjakat az alábbiak 
szerint: 
- Csonka Melinda 80.000, - Ft 
- Zsebők Evelin 80.000, - Ft 
- Joó Jázmin Heléna 60.000, - Ft 
- Kovács Domonkos 60. 000,- Ft 
- Kovács Hanna 40. 000,- Ft 
- Ábrahám-Ködmen Gina 40.000, - Ft 
Ezt követően került sor a lakossági fórum 
megtartására Keszü Község településképi 
védelméről szóló 13/2018. (XII.18.) 
önkormányzati rendeletének módosítását (a 
temető területén előírt tetőfedő anyagok 
pontosítása érdekében), valamint Keszü Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 
építési szabályzatról szóló 8/2008. (VI.10.) 
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rendeletének teljes felülvizsgálatát megelőzően a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről 
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29/A. §-a, 
továbbá a településfejlesztéssel, és településkép-
érvényesítéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetés helyi szabályairól szóló 4/2017. 
(III.28.) önkormányzati rendelet szerinti 
partnerségi szabályoknak megfelelve.  
A fórumon Hajdu Csaba főépítész úr tájékoztatta 
a megjelenteket az átfogó felülvizsgálat 
jelenlegei, előzetes véleményezési szakaszáról. A 
várhatóan közel egy éves időtartamú 
felülvizsgálat során a lakosság észrevételeit is 
mérlegelni fogja a Képviselő-testület. A további 
véleményezési lehetőségre ismét lakossági 
fórum keretében fog sor kerülni.   
2020. november 4-i hatállyal a Kormány – 
tekintettel az egyre erősödő járványügyi 
helyzetre - ismét veszélyhelyzet kihirdetéséről 
döntött, mely alapján a képviselő-testületi 
hatáskör - a Katvéd. törvény hivatkozott 
rendelkezésére figyelemmel – a polgármesterhez 
került. 
Az átruházott hatáskör nem zárja ki annak 
lehetőségét, hogy az érdemi döntések és 
intézkedések meghozatala előtt a polgármester 
egyeztessen a testületi tagokkal. Ez történt a 
november 4. napján hozott döntést megelőzően 
is, amikor Keszü Község Önkormányzatának 
vagyonhasznosítási pályázata eredményességére 
tekintettel megkezdődhetett a 2020. december 
31. napjáig érvényes engedéllyel rendelkező 
napelempark megvalósítása.  
Kiemelt polgármesteri feladatként jelentkezett 
ebben az évben a járványügyi helyzetben 
segítségre szorulók ügyeinek intézése. 
 
Tájékoztatás a Keszüi Közös Önkormányzati 
Hivatal ügyfélfogadása és ügyintézése rendjéről 
Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 
3.) Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel 
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
következményeinek elhárítására, a közösségi 

érintkezések számának csökkentése érdekében 
az alábbi intézkedéseket rendelte el: 
2020. november 17. napjától a Hivatal 
ügyfélfogadása – Keszü, Gyód és Kökény 
településeken egyaránt - határozatlan ideig 
szünetel. Az ügyek intézése és tájékoztatás 
nyújtása hivatali kapun keresztül, papíralapon, 
illetve telefonon és elektronikus levélben 
történhet. 
Csak személyesen intézhető ügyekben (pl.: 
házasságkötési szándék bejelentése, apai 
elismerő nyilatkozat megtétele) előzetesen, 
telefonon egyeztetett időpontban kerülhet sor az 
ügyintézésre, a védelmi szabályok maradéktalan 
betartásával. 
A veszélyhelyzet időtartama alatt az esküvők 
megtartására kizárólag a Hivatal épületében, a 
legszűkebb családi körben kerülhet sor. Egyéb 
helyszíneken a házasságkötés lehetőségét nem 
tudjuk biztosítani. A házasságkötés időpontja a 
veszélyhelyzet megszüntetését követő időpontra 
módosítható. 
Valamennyi jegyzői hatáskörbe tartozó ügytípus 
(hagyatéki eljárás, kereskedelmi ügyek, 
adóügyek, birtokvédelem, adóigazgatás, 
állatvédelmi ügyek, szociális ügyek... stb.) 
esetében előzetes telefonon, illetve e-mailen 
történő egyeztetés szükséges. Előzetes időpont 
egyeztetés esetén is kizárólag indokolt és 
halaszthatatlan ügyekben fogadható 
személyesen ügyfél. A kérelmeket elektronikus 
úton ügyfélkapun keresztül, papír alapon postai 
úton, illetve a Hivatal bejárata mellett lévő 
postaládába dobva juttathatják el az ügyfelek.  
 

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Keszü Község Önkormányzata a 2020. évben az 

alábbi fejlesztésekkel kapcsolatban valósított 

meg, illetve nyújtott be pályázatot: 

Traktor beszerzés: „Külterületi helyi közutak 

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges 

erő- és munkagépek beszerzése” című, VP6-

7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján kiírt 

pályázaton 85 %-os, összesen 7.766.050 Ft vissza 
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nem térítendő támogatást nyert az alábbi 

eszközökre: MTZ 820 típusú traktor, FVT 12 

tárcsa.  

 

 
 

Kemencés udvar kialakítása: Keszü Község 

Önkormányzata a Mecsekvidék Helyi Közösség 

Egyesület - Turisztikai termékek és attrakciók 

fejlesztése című felhívásra benyújtott, 

„Kemencés udvar kialakítása” című pályázatával 

2.999.994 forint, 75 %-os mértékű támogatást 

nyert. A fejlesztés a Faluház hátsó kertében 

térburkolattal ellátott közösségi tér, a fedett 

részen kemencével. 

I. világháborús emlékmű felújítása: A Közép- és 

Kelet-európai Történelem és Társadalom 

Kutatásáért Közalapítvány (mint 

Támogatásközvetítő a Kormány 1472/2012. 

Kormányhatározata alapján) XX. Század Intézete 

az Első Világháborús Centenáriumi 

Emlékbizottság megbízásából meghirdetett 

pályázaton nyert 2.500.000 Ft támogatási 

összegből az I. világháborús emlékmű és 

környezete került felújításra, valamint 

visszakerült a turul szobor is.  

ZÁRTKERTI PROGRAM (ZP-1-2019) 2019/5407 

számú projektje: Az Agrárminisztérium 2019. évi 

pályázati felhívására Keszü Község 

Önkormányzata a zártkerti besorolású 

földrészletek mezőgazdasági hasznosítását 

segítő, infrastrukturális hátterét biztosító 

fejlesztések támogatására pályázatot nyújtott be 

két céllal: A) A külterületen elhelyezkedő 1209 

hrsz-ú út felújítása, valamint B) A 907 hrsz-ú 

zártkertben területrendezés, gyümölcsfa 

telepítése. 

 

 
  

Polgármesteri hivatal felújítása (Magyar Falu 

Program): Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 

(mely egyben Keszü Község Polgármesteri 

Hivatal) székhelyének felújítására 7.732.776 Ft 

vissza nem térítendő támogatást nyertünk, 

melynek keretében az épület nyílászárói kerültek 

cserére.  

Járda építése az Újtelepen (Magyar Falu 

Program): A Magyar Falu Program keretében az 

Újtelepen 4.974.234 Ft támogatási összegből új 

járdaszakasz épült. 

Közterület karbantartás (Magyar Falu Program): 

A közterületek, zöldterületek karban tartására 

2019. évben több kisebb eszközre nyertünk 
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támogatást, melyek 2020. év elején kerültek 

beszerzésre, üzembe állításra.  

Játszótér (Magyar Falu Program): 2020-ban 

pályáztunk és nyertünk közel 5 millió forintot a 

1513 hrsz-on található játszótér felújítására, 

bővítésére. A megvalósítás 2021. évre tolódik át, 

melynek keretében 9 játék felújításra kerül, és 

további 4 eszközt fogunk telepíttetni.  

Közfoglalkoztatotti program: A „Hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatás támogatása” 

keretében Keszüben 11 fő közfoglalkoztatott 

dolgozik folyamatosan. A program a bérek és az 

azokat terhelő szociális hozzájárulási adó 

megfizetéséhez járul hozzá 80 %-ban. 

Belterületi utak felújítása: 2020. évben sikeresen 

pályáztunk az Belügyminisztérium által kiírt, 

„önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása” keretében, Belterületi 

utak, járdák, hidak felújítása alcím szerint 

17.298.101 Ft vissza nem térítendő támogatásra, 

ebből a Petőfi utca alsó szakasza, és több újtelepi 

utca került felújításra. 

Szociális tűzifa: A Belügyminisztérium 

Magyarország 2020. évi központi 

költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. 

számú mellékletének I. 8. pontjában szabályozott 

települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatási 

lehetőség keretében idei évben 66 erdei 

köbméternyi keménylombos tűzifára nyertünk 

támogatást.  

Wifi: Egy 2019-ben nyert, „WiFi4EU – az 

internetkapcsolat helyi közösségekben történő 

előmozdítása” elnevezésű pályázat alapján az 

Európai Bizottság vissza nem térítendő 

támogatást nyújt Keszü község részére 

közterületeken történő ingyenes wifi-hozzáférés 

biztosítására. A 3 beltéri és 8 kültéri hozzáférési 

pont üzembe helyezése folyamatban van.   

Bölcsőde: 2019. évben pályáztunk a 

Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési 

Operatív Programok Irányító Hatóság, mint 

támogató által a Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Program keretén belül közzétett 

felhívására, Bölcsődei férőhelyek kialakítása, 

bővítése céljából. A 2021-ben megvalósuló új 

bölcsődében 38 új férőhely kerül kialakításra, 

három csoportban, mellette önálló, 100 adagos 

főzőkonyhával, tornaszobával, szociális 

helyiségekkel, nagy zöldfelületű udvarral, beltéri 

és udvari eszközökkel, napelemmel. A projekt 

keretében elnyert támogatás összege 

366.770.980 Ft, ami 100 %-os támogatási 

intenzitást jelent.  

A község támogatói: Köszönjük a községünket 

idei évben is támogató vállalkozásoknak a 

tevékenységünkhöz nyújtott anyagi 

hozzájárulást: Szlama és Társa Kft. (1.000.000 Ft), 

Ezüsthajó Kft. (50.000 Ft), Wega-Design Kft. 

(50.000 Ft), Agro-Portéka Kft. (50.000 Ft)! 

Ravatalozó: Továbbra is napirenden van a Római 

Katolikus Egyház tulajdonában lévő ravatalozó 

megépítése, sajnos idei évben sem sikerült 

sikerrel pályázni, ezért ezen beruházás 

megvalósítása későbbre tolódik.  

Közvilágítás: 2020. évben is folytatódott a falu 

energetikai korszerűsítése, aminek keretében 

napjainkra már több, mint 400 lámpatest 

rendelkezik energiatakarékos LED fényforrással. 

Ezzel a közvilágítás 85 %-a újult meg, és ezt a 

munkát jövőre is folytatni fogjuk.  

Közlekedés: 2 buszmegálló lett felújítva a  Petőfi 
utcában. 
 

További részletek a keszu.hu oldalon. 
 

 Sportegyesületi  vezetőségi ülés 
 
November 27.-én került sor a Keszüi Sport 
Egyesület évvégi vezetőségi ülésére. A sportágak 
vezetői szomorúan számoltak be a virus helyzet 
miatt kialakult állapotról.  
Az idei év egyik nagy sikere  az volt, hogy 
sportnap megvalósúlt július 18-án.  Kemény 

http://www.keszu.hu/index.htm
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döntést kellett hozni, az idei sportbált el kell 
halasztani.  
 

 
 

 Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei  
 
A pandémia első hulláma után a keszüi búcsú 

napján , július 26-án Anna napi vigadalmat 

tartottunk. 

Felléptek: Bayerkrainers trió , a mohácsi 

zeneiskola fúvósai  és a Millich zenekar. Az éjfélig 

tartó mulatságon kb. 250-en vettek részt. 

Köszönjük a SZLAMA ÉS TÁRSA kft-nek , hogy 

rendezvényünket anyagilag is támogatták.  

A Keszüért Egyesület augusztus 29-én tartotta 

hagyományos Falukő Piknik-jét, amit a Német 

Önkormányzat Kéméndi Tamás harmonika 

művész meghívásával színesített.                                                                

Szeptember 5-én Pogányban került meg- 

rendezésre a Heinek Ottó Horgász Emlékverseny  

23 csapat részvételével. Csapatunk megnyerte a 

versenyt: A  legtöbb és a legnagyobb halat is 

kifogta / 17 kg/. A vándorserleget mi őrizzük a 

következő versenyig. A csapat tagjai : Szász 

Gábor, Zalabai János, Keszler Olivér. 

Szeptember  26-án 42 fővel kirándultunk 

Bátaszék Baja Hercegszántó útvonalon. 

Bátaszéken a pap mutatta be a templomot. Baján 

városnéző kisvonatra szálltunk. 

 
 

Ebéd után a német iskola udvarán lévő „Ulmer 

Schachtel”-t mutatta be nekünk az intézmény 

egyik tanára. 

Az Ulmer Schachtel eredeti nagyságban 

megépített hajó, amilyennel az 1700-as években 

a német betelepülők leereszkedtek a Dunán. 

Nagyon sok hasznos és érdekes információval 

lettünk gazdagabbak. 

Hercegszántón a világ legmagasabb 

rozsdamentes acélból készült Mária szobrát 

láthattuk. 

Október 10-11-én Kőszeg, Nagycenk, Sopron, 

Fertő-tó útvonalon volt egy jól sikerült 

kirándulásunk. 

 
Sajnos a vírus helyzet súlyosbodása miatt több 

rendezvényünk elmarad: Az Adventi koncert, 

nyugdíjas karácsony. Szeretnénk színesíteni egy 

kicsit az adventi időszakot, ezért a polgármesteri 

hivatal elé egy kültéri Betlehemet építettünk. 

Mindenki vigyázzon magára! 

Fröhliche Weinachten!  Boldog Karácsonyt! 

 

Schulteisz Edéné NNÖ elnöke 
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Nyugdíjas programok 2020 
 
Nyugdíjas Klubunk élete a tavaszi kényszerszünet 

után igen mozgalmas volt. Örömmel találkoztunk 

újra és tartottuk meg az elmaradt névnapokat.  

Augusztus 21-24-ig csodálatos kiránduláson 

voltunk Szeged, Ópusztaszer, Szarvas. 

Szeptember 5.-én Bikalon jártunk, ahol középkort 

idéző környezetben bepillantást nyerhettünk  a 

különböző kézműves műhelyek munkájába. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat  

szervezésében és meghívására szeptember 26.-

án Bátaszéken, Baján és Hercegszántón jártunk. 

Ezúton is köszönjük a meghívást. 

Szeptemberben a klubnapunkat a kemencés 

udvarban tartottuk, melynek nagy sikere volt. 

Sajnos az újabb vészhelyzet miatt egy ideig nem 

találkozhatunk. Vigyázzatok magatokra, jó 

egészséget mindenkinek.  

Az idei karácsonyi ajándékokat a nyugdíjas klub 

tagjai csomagolták. 

 

Sportbál 2020 elmaradt  
 
Kedves sportegyesületi tagok, ismerősök, 

barátok, támogatók!  

A napokban felelősség teljes döntést kellet 

hoznunk. 

Sajnálattal közöljük veletek, hogy az idei évben a 

sport bált le kell fújnunk. 

A korona vírus terjedése miatt az intézkedéseket 

tiszteletben tartva, elhalasztásról döntöttünk. 

 

Figyelembe véve a kormány határozatát, és a 

lakossági érdeketeket, a közegészségügyi 

szempontokat ezt láttuk helyesnek. Nagyon 

sajnáljuk az elmaradást, de az tény, hogy egészen 

biztosan nem tudtunk volna olyan rendezvényt 

szervezni, mint az előző évekében. Senkit nem 

szeretnék ünnepek előtt bármilyen 

kelletlenségnek kitenni! Az elmúlt években 

hozzászoktunk ahhoz, hogy a sportolás 

lehetőségét támogatva, összehozzunk sok jó 

embert. Ezt pedig az elmúlt évekében sikerült is 

maradéktalanul megvalósítani.  

Abban biztosak lehettek, hogy már ebben az 

évben elkezdjük a szervezést és azon dolgozunk, 

hogy 2021-ben ismét egy olyan rendezvényt 

tudjunk tartani, ami a sportegyesület hírnevét 

színezi. 

 

Köszönjük a megértést! 

Joklné Dudás Tímea 
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KESZÜI HÍREK 
Keszü Község Önkormányzatának lapja 
Kiadja: Keszü Község Önkormányzata 

Felelős kiadó: Buday-Sántha Attila 
 

TELEFONOK, CÍMEK 

 
Polgármester: Buday-Sántha Attila   Tel.:  561-002  

E-mail: polgar@keszu.hu 

Fogadóórák: Hétfő - Péntek 7-9 óra között.  

Csütörtök – előzetes egyeztetés alapján délután is. 

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal:  

7668 Keszü, Petőfi u. 24.    Tel: 461-063 Fax: 561-020  

E-mail: keszu@k-mail.hu 

Ügyfélfogadás:  

Keszüben: hétfő-szerda 8.00 -15.00 óráig  
Gyódon: minden csütörtökön 8.00 -11.00 óráig 
 Fő u. 62. szám alatt  
Kökényben: minden csütörtökön 13.00 - 16.00 óráig  
Petőfi u. 2. szám alatt fogadják az ügyfeleket a Hivatal 
munkatársai.  
Jegyző:  

Dr. Kislaki-Frank Brigitta        tel.:72/461-065  

 jegyzo@keszu.hu 

Igazgatási ügyintézők: 

                Petrinovics-Mohar Petra           tel.:72/461-065 

                  hivatal@keszu.hu 

Szántó Zsófia                                  tel.: 461-063 

 igazgatas@keszu.hu 

 Lukács Lívia                                     tel.: 461-063 

 szocugy@keszu.hu 

 

Adóügyi ügyintéző:   

Neményiné Dékmár Beáta             tel.: 561-021 

  adougy@keszu.hu 

Gazdasági vezető:  

Magyar Ildikó         tel:72/461-382  

 gazdugy@keszu.hu 

Pályázati  pénzügyi referens:  

                 Somogyi Barna                         tel.:72/461-065 

                  palyazatok@keszu.hu 

Pénzügyi ügyintézők:    

  Simon-Török Alexandra            tel:72/461-382 

     konyveles@keszu.hu 

                  Rostás Rozália            tel:72/461-382 

    penzugy@keszu.hu 

Faluház Keszü:  Szabó Gábor               72/461-162  

mobil: 30/93 93 883,  szaki57@gmail.com                

 Mentők  104,         Tűzoltók 105,        Rendőrség 107, 

 Általános segélyhívó:  112                                      

 
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala 

Pécs, Kossuth tér 1-3. telefon: 795-363  
Pécsi Járási Hivatal IV. sz. Területi Szociális Központja  

Pécs, Zrínyi u.11.  telefon: 539-889 

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK 
 

Építési ügyek: Baranya Megyei Kormányhivatal  

Pécsi járási hivatal építésügyi és örökségvédelmi osztály 

7623 Pécs, Rákóczi út 30. telefon: (72) 795-728 

Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ és Családi 
Bölcsőde Hálózat   
Joklné Dudás Tímea     (házigondozás, étkeztetés)  

Pécs, Rákóczi u. 1., telefon: 516-312  

Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat  

Nagy Katalin   Pécs, Megye u. 22. telefon: 532-657, 

mobil.: 30/476 13 85  

Pécsi Rendőrkapitányság Kertvárosi Rendőrőrs  

www.police.pecs.hu  

Pécs, Málomi út 1. telefon: 72/ 504-464  

E-mail: rendorseg.pecs@orfk.b-m.hu 

Körzeti rendőr megbízott: Árk László főtörzszászlós,  

telefon:06/72 504 464 

Gyermekorvosi ellátás: 

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 

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 

Pécs, Krisztina tér 18.  

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

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. Kispál Zoltán 20/943 03 03  

7624 Pécs, Szigeti út 12..  

E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt. 

Ingyenes hibabejelentő: (80) 20-50-20  

Tettye Forrásház: (72) 421-700 Hibabejentő: (72) 421-799  

Gáz hibabejelentő: (80) 42-42-42  

Szennyvíz átemelők javítása: Tettye Forrásház Zrt  

 (80) 811-111 

Misina Állatvédő Egyesület (72) 337-035  

Vidanet Kft hibabejelentés: 1203  

Gyepmester :  20/287 50 77  

ÁLHUBÁL – állati tetemek elszállítása:  (80) 204-963  
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