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              Előterjesztés Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

                                     2012. november 29-i ülésére. 

 

1./ Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 

 

Az előző ülés november 13.-i rendkívüli ülés volt, melyet az október 29.-i ülés előzött meg.  

- Október 30.-án a Városi Rendőrkapitányság és a Kertvárosi Rendőrörs munkatársai 

tartottak tájékoztatót Keszü, Gyód, Kökény mikro régió polgármestereinek, hallgatták meg a 

helyi problémákat. Felajánlották közreműködésüket a hatékonyabb bűnmegelőzésben, 

valamint a ”Szomszédok egymásért” program szervezésében. A frekventált közterületek 

kamerával történő felszerelése tárgyában Dobos Anett r. alezredes vállalt intézkedést.  

- Budapestről leszállítottuk a Gyermekétkeztetési Alapítványtól 160 főre kapott tartós 

élelmiszert,( liszt, száraztészta, tejital, háztartási keksz),  amely csomagok kiosztására 

november 19-20.-21. napján került sor.  

- Pályázatot adtunk be a 2013. évi Startmunka program keretében 3 fő mezőgazdasági, 3 fő 

ároktisztító, 1 fő földutak rendbetételét és 1 fő illegális hulladéklerakók megszüntetését végző 

közmunkásra. A programmal kapcsolatos részletes tárgyalásra november 29.-én kerül sor.  

- Az Önkormányzat 2013. évi vagyonbiztosítására két alkusz céggel történt tárgyalás, 

melynek során a legjobb ár/értékarányos ajánlat került elfogadásra.  

- november 26.-án a Városházán volt tájékoztató a rendkívüli téli időjárásra történő 

felkészülés tárgyában. 

- november 28.-án Csízi Péter országgyűlési képviselő úrral folytattunk tárgyalást az 

önkormányzati adósságátvállalással kapcsolatban. Adósságállományunk: (2012. 10.01) 

Önkormányzati célhitel MFB (1.68 % kamatozású)                    15.134.000,- Ft 

Önkormányzati célhitel MFB (1.92 % kamatozású)                    69.521.544,- Ft  

Önkormányzati célhitel (10.86 % kamatozású)                           30.675.600,- Ft  

                                    Összesen:                                                115.331.144,- Ft  

- Aláírásra került a „Condában” kialakított önkormányzati telek adásvételi szerződés, mellyel 

920 m2 területű ( 1637/2 hrsz) új belterületi lakótelekként értékesíthető terület  került az 

Önkormányzat birtokába.  

- November végéig nem kerülnek beszállításra a Conda-dűlő hulladéktárolói, a zöldhulladék 

szállítás is folyamatos még.  

- Elkészült a játszótér fakerítése (saját munkával), valamint a Káposztás-dűlői árok 

mederrendezése (Szántó és Társa Kft) 100 m hosszban.  

-Sor került a CoraNet Kábeltelevíziós Kft bérleti szerződésének felmondására,  az orvosi 

rendelőben lévő fejállomás leszerelése a közeli napokban várható. Előfizetőiket a Vidanet Kft 

veszi át. 

- A Petőfi u. 95. sz. ingatlan melletti önkormányzati terület parkoló céljára történő bérbeadása 

– évi 6.000,- Ft díjjal -  megtörtént.  

- Testületi ülésen szóba került mindkét Cserepes dűlői ingatlan (Fucskár, Bodor) után a 

szennyvízhálózati befizetés megtörtént.  

- A karácsonyi díszkivilágítás érdekében szükség van 4 db kapcsolódoboz felszerelésére (ára: 

45.000,- Ft/doboz) melyet követően a díszeket a Watt-Eta Kft felszereli.  

- A Körjegyzőség jövő évi feladatellátása érdekében két középfokú végzettségű közszolgálati 

tisztviselői álláshelyet hirdettünk meg. Feltétel: előírt szakmai végzettség és közigazgatási 

gyakorlat, jelentkezési határidő: december 10. 

- Számlaegyenleg 1012. november 23.-án: lekötött betét: 45.000.000,- Ft 

Költségvetési és adószámlákon: 3.803.614,- Ft.  

- A polgárőrség szervezéséről újabb információ nem érkezett.  
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- Az Alkotmánybíróság megsemmisítette azokat a törvényi rendelkezéseket, amelyek lehetővé 

tették a tiltott, közösségellenes magatartások körének önkormányzati meghatározását és 

bírság kiszabását, ezért e körben született helyi rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni, 

előkészítése folyamatban van. 

- A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás elnökétől  -  dr. Páva Zsolttól – érkezett 

megkeresés a Regionális Hulladékkezelő Központ vízellátásával kapcsolatban, amely szerint 

a meglévő kisregionális rendszerről történő vízvételezéshez Keszü, Gyód, Kökény, 

Aranyosgadány községektől tulajdonosi hozzájárulást kértek. Az üzemeltető szerint „ha az 

igényelt 23,8 m3/nap mennyiséget éjfél és hajnali 4 óra között vételezi a hulladékkezelő telep, 

akkor az érintett települések normál üzemállapotát ez nem befolyásolná hátrányosan”. A 

kérdésben, és a II. betáplálás megvalósítása érdekében megkezdődtek az egyeztetések.  

- A kutyák transzponderrel ellátására (chippelés) december 1. és .- 2. napján kerül sor, 

kedvező, 3.500 Ft/ db áron dr. Koszorús József állatorvos közreműködésével.  

- Elkészült a Petőfi S.u. két pontján a közvilágítás bővítés kivitelezése, műszaki átadására 

december 10.-én (hétfőn) 8.00 órakor kerül sor.  

 -  A község egy részén hetek óta visszatérő közvilágítási hibák okairól és megszüntetéséről 

szóló tájékoztatóra Szabó Csaba urat, az E-on területfelelősét kértük fel.  

  

Keszü, 2012. november 22.  

 

                                                                                 Buday-Sántha Attila s.k. 

                                                                                       polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat: 

Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Polgármesterének tájékoztatását 

a két ülés között történt intézkedésekről, egyben a szükséges  kiadásokat ( tartós élelmiszer 

szállítása, díszkivilágítási csatlakozási pontok kialakítása) 2013. évi költségvetése terhére 

jóváhagyja. 

A Testület felkéri Polgármesterét a további feladatellátásra.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: értelem szerint.  


