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KÉTYI HÍRMONDÓ 
 Ezzel a jókívánsággal sze-
retném indítani a 2017-es évet, 
mely remélem, falunk számára 
legalább ugyanannyira sikeres 
lesz, mint az, amit éppen magunk 
mögött hagytunk. Az önkormány-
zat valamennyi dolgozója nevében 
is kívánom minden lakosunknak, 
hogy munkájában és magánéleté-
ben is minél szerencsésebb legyen.
 Visszatekintve 2016-ra elmond-
hatjuk, hogy sok mindent sikerült 
megvalósitani abból, amit eltervez-
tünk. Rendbehoztuk a halottashá-
zat és mindkét  temető is rendezett, 
olyan hely, ahová bármikor kime-
het az ember, hogy egy kicsit meg-
pihenjen kedves halottai közelé-
ben és emlékezzen. Hasonló szem-
pontok, az emlékezés valamint a 
tiszteletadás az elhunyt hősök 
emléke előtt, vezettek ahhoz, hogy 
a falu közepén található hősi 
emlékmű környezetét is megújít-
suk, kicsinosítsuk. A pihenőpark, 
amit ott létrehoztunk, falunk lakói 
számára idővel talán kedvelt hellyé 

válik, ahol találkozni, egy-két 
szóra megállni, megpihenni lehet. 
Azt szeretném, ha minél többen 
fedeznék fel, hogy az ott nem csak 
dísznek van, hogy kiemelje és 
hangsúlyossá tegye az emlék-
művet, hanem ugyanolyan fontos 
funkciója az is, hogy kellemes és 
szép környezetben le lehessen  
valahová ülni. Az elmúlt évben 
végre sikerült – majdnem – befe-
jezni a kultúrház felújítását is, 
megszépült a belső tere, valamint 
modernizáltuk a fűtési rendszerét 
– az elavult és már rég cserére 
érett villanykályhák helyett              
modern olasz gázkályhák biztosít-
ják a kellemes meleget. A fűtés 
rekonstrukcióját a sportházban is 
elvégeztük, minden helyiségbe 
gázkályha került, a tornaterembe 
pedig ventillátoros hőforrások, 
amelyek gazdaságosabban és 
gyorsabban kifűtik a termet. Új 
autóbuszmegállók kerültek a falu 
két végére. Év végére sikerült 
megoldani egy másik, szintén már 
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hosszabb ideje fennálló problémát. 
Az óvoda leromlott és elhanyagolt 
épületének gyakran beázó tetejét is 
megcsináltattam egy tetőszigetelés-
re szakosodott céggel. De nemcsak 
építkeztünk, törődtünk a kultúrával 
is. Pályázaton elnyert támogatás 
segítségével valósítottuk meg a 
falunapi programokat, sőt ebből a 
pénzből bőven jutott a kultúrház 
konyhájának felszerelésére is. 
Ennek köszönhetően mikrohullámú 
sütők, mosogatógép, új  gáztűzhe-
lyek, mosógép és hűtő áll ren-
delkezésre, ha valaki ott szeretne 
rendezvényt szervezni.
 Az idei évben szintén sok  min-
dent szeretnénk megvalósítani. A 
községi hivatal újra egy helyen fog 
működni, egyelőre ideiglenesen a 
sportházban a könyvtár helyén. 
Ehhez kicsit helyre kell pofozni a 
sportházat, megcsinálni többek közt 
a szintén gyalázatos állapotban levő 
vécéket. Amint sikerül elrendezni a 
volt büfé épületének tulajdonjogát 
és rendbehozni az épületet, ott lesz 
majd az új községháza. A könyvtár 
visszaköltözik a kultúrház emeleti 

Folytatás a 3.oldalon
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Az önkormányzat életéből
  A kétyi képviselőtestület 2016 
december 8-án tartotta soron 
következő rendes ülését a helyi 
kultúrházban, melynek fő témái 
új ingatlanadó-rendelet jóváha-
gyása, a költségvetés módosítása, 
az óvodának nyújtandó dotáció 
jóváhagyása, a község 2017-es 
költségvetésének elfogadása, a 
képviselőtestület jövő évi munka-
terve, pályázat társfinanszírozása, 
a 2015. évi krónikajegyzet jóváha-
gyása, a könyvvizsgáló jelentése, a 
főellenőr munkaterve ill. a községi 
bérlakások odaítéléseinek feltéte-
leiről szóló rendelet módosítása 
voltak.
  Az ülés kezdetén a képviselők 
tudomásul vették a polgármester 
beszámolóját az előző ülések 
határozatainak teljesítéséről, majd 
jóváhagyták a szociális ellátásról 
szóló általános érvényű rendelet 
módosítását, amely képviselői in-
dítványra vált az ülés programjának 
részévé. Ezután meglehetősen 
élénk és helyenként indulatos vita 
következett az új ingatlanadó-ren-
delet megtárgyalása kapcsán. 
A  polgármester  bevezetőjében  
hangsúlyozta, hogy az új rende-
let elfogadására azért van szükség, 
hogy ne kelljen a lakóházak után 
az eddigi adó többszörösét fizetni 
a 2013 óta érvényben levő adóren-
delet hibája miatt. Azon kívül, hogy 
ezt a veszélyt kiküszöböli, az új ja-
vaslat lehetőséget ad a nyugdíjasok 
számára 25 %-os adócsökkentésre 
is, így kompenzálva a szántóföldek 
után fizetendő adó emelkedését. 
A magángazdálkodók számára az 
önkormányzat dotációt nyújtva ter-
vezi enyhíteni a növekvő adóter-
helést. Sajnos az MKP-s képviselők 
ellenállásán    megbukott   ez a terv, 
a   javaslat  nem   kapta   meg  a   
szükséges háromötödös    többséget. 
  Mivel   az adórendelet   közvetle-
nül      befolyásolja       a        költségvetés  
alakulását, az új rendelet elutasítását 

követően a polgármester átdolgo-
zás  céljából   levette      a    gyűlés                                                                                    
programjáról a 2017-es 
költségvetés javaslatát ill. az 
óvodának nyújtandó dotációról 
szóló rendelet megtárgyalását. 
A képviselők ezután megsza-
vazták a folyó évi költségvetés 
módosítását, egy korábbi 
határozat megszüntetését, a 
képviselőtestület munkatervét a 
2017-es évre, valamint tudomásul 
vették a főellenőr szakvéleményét 
a jövő évi költségvetés javaslatával 
kapcsolatban. Döntöttek egy 
közös pályázat beadásának                            
jóváhagyásáról Diósd várossal, 
mely a turizmus fejlesztését céloz-
za, és ha sikerül, segítségével a 
községben szabadtéri színpad 
épülhet a megfelelő kiszolgáló he-
lyiségekkel. Jóváhagyták a 2015. 
évi krónikajegyzetet az előterjesz-
tett javaslat szerint, valamint a 
könyvvizsgáló jelentését a község 
gazdálkodásáról. Elfogadták a 
főellenőr munkatervét 2017 első 
félévére vonatkozóan valamint a 
községi bérlakások kiutalását sza- 
bályozó rendelet módosítását. Az 
ülésen egy képviselői interpelláció 
hangzott el, majd ezt követően az 
összes programpont megtárgyalá-
sa után a polgármester befejezte a 
gyűlést.
  Mivel a december 8-i testüle-

ti ülés több fontos kérdést nem                
oldott meg, a polgármester decem-
ber 15-re rendkívüli ülést hívott 
össze, melynek programján a 
2017-es költségvetés elfogadása, 
az óvodának nyújtandó dotációról 
szóló általános érvényű rendelet 
jóváhagyása mellett új pontként 
az iskola és a község közt kö-
tendő bérleti szerződés megsza-
vazása szerepelt, valamint újra 
terítékre került az ingatlanadó-ren-
delet. Ez utóbbit másodszorra 
sikerült is elfogadni, köszön-
hetően Batár Zoltán módosító 
indítványának, melyet az összes 
jelenlévő képviselő támogatott. 
Ezután nem volt meglepő, hogy 
az adórendeletet   a   képviselők 
egyhangúan   megszavazták.      
Ugyancsak      jóváhagyták      a 
2017-es költségvetés javaslatát 
valamint az óvodának nyújtandó 
támogatás mértékét. Az ülés 
utolsó programpontja az iskola 
bérleti szerződésének jóváhagyá-
sa volt. A polgármester javaslatára 
a képviselőtestület megszavazta, 
hogy az iskola épületét a község 
a választási ciklus végéig in-
gyen bocsássa az intézmény ren-
delkezésére. Az összes program-
pont letárgyalását követően 2016 
utolsó képviselőtestületi ülése be-
fejeződött.
 MP
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 December 15-én a képviselőtestület második 
nekifutásra elfogadta az ingatlanadóról szóló 
rendelet módosítását, amely több fontos válto-
zást tartalmaz a jelenlegi helyzethez képest. A 
legfontosabb ezek közül, hogy megváltozik a 
földadó mértéke a szántóföldek és rétek eseté-
ben. Eddig ezek után az ingatlan értékének 0,37 
%-át kellett fizetni, mostantól a 0,47 %-át. 
Vagyis az eddigi kb. 32 euró helyett 40 euró lesz 
a szántóföldek után fizetendő adó. Ahogy azt 
már az elmúlt év folyamán megígértem, a 62 év 
feletti  lakosaink   valamint   az   anyagi 
szükséghelyzetben lévők számára 25 %-os ked-
vezményt biztosít az önkormányzat a földadóból. 
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy aki eddig 1 
hektár szántóföld után 32 euró adót fizetett, az 
2017-től csak 30 eurót fog. Még jobban járnak 
azok a nyugdíjas polgáraink, akik csak  az udva-

ruk és kertjük után fizetnek adót, hiszen az 
udvarok és kertek adója nem emelkedik, de a 
kedvezmény természetesen azokra is vonatkozik. 
Vagyis 2016-hoz képest a negyedével csökken az 
adóterhük. Nem változik a házak és gazdasági 
épületek adója sem, továbbra is 4 centet kell 
négyzetméterenként fizetni utánuk. A különálló 
garázsok adója 15 cent, a vállalkozásra használt 
építményeké pedig 40 cent lesz négyzetméteren-
ként 2017-től. Amint látható, a falu vezetése 
igyekezett olyan ingatlanadó-rendeletet alkotni, 
amely amellett, hogy az önkormányzat számára 
biztosítja a szükséges forrásokat falunk fejlesz-
téséhez, nem ró túl nagy terheket polgárainkra, 
sőt amennyire tudtuk, és ahol a törvény arra 
lehetőséget adott, még mérsékeltük is indokolt 
esetekben a közterheket.

MP

Milyen változásokat hoz az új ingatlanadó-rendelet?

Folytatás az 1. oldalról
helyiségébe, ahol bár nem lesz annyira könnyen 
elérhető mint most, de sokkal szebb, nagyobb tér áll 
majd az olvasóközönség rendelkezésére. A jelenlegi 
községháza épületét teljesen felújítjuk. Kicseréljük az 
ablakokat, újracserepezzük a tetőt, befejezzük a belső 
terek felújítását és megújul az épület külső homlokza-
ta is. A községi hivatal elköltözése után az épület 
teljes egészében a nyugdíjasklub céljaira lesz használ-
va. A gatter helyén létesült szemétgyűjtő udvarban is 
tervezünk további fejlesztéseket. Ezeket a beru-
házásokat elsősorban saját forrásainkból, a község 
költségvetéséből fogjuk megoldani.
 Ezen kívül pályázni fogunk a szeméttelep 
betakarásának befejezésére, a barti úton levő illegális 
szemétlerakat felszámolására, továbbá az óvoda 
épületének teljes felújítására is. Terveink közt szere-
pel még egy szabadtéri színpad felépítése az iskola 
épületével szemben a Jednota üzlet udvarában, ha 
adódik rá lehetőség és sikerül megfelelő forrásokat 
találni az építkezéshez.
 Ha minden jól megy, az idei évben sem fogunk 
unatkozni. Kívánom, hogy mindannyiuknak hason-
lóan tevékeny és lehetőleg eredményes éve legyen!

Molnár Péter, polgármester

B. Ú. É. K!
 Idén gondoltam egy bátrat és merészet.....Kis 
falunkban már nagyon régen nem volt bál  szil-
veszterkor, miért ne lehetne újra? És lett.                                         
 December 31-én mulattunk. A zenét a Rikkony 
zenekar szolgáltatta. A bálozók meleg vacsorát, 
kis kultúrműsort, pezsgőt, kávét kaptak a befize-
tett összegért. A kultúrműsort Baka Rebekának 
és Németh Enikőnek   köszönhetjük,   akik    sza-
badidejüket föláldozva szorgalmasan jártak 
próbára és szerepeltek a bálban. Természetesen 
köszönet jár még Baka Bencének is, aki a 
hangtechnikát biztosította be a lányoknak.                                                                                               
 Nagyon sok szép díjat kaptunk, igazán értékes 
tomboláink voltak. Köszönet minden szponzor-
nak, úgy a helybélieknek mint a szomszéd fal-
vakból érkezett támogatásoknak.
 Hogy milyen volt a hangulat ? Fergeteges! A 
zenekar kitett magáért. A visszajelzések  alapján 
nyugodtan állíthatom, mindenki jól érezte magát, 
hiszen hajnalig táncolt a mulatni vágyó közönség. 
Azt hiszem hagyományt teremtünk,   és ha  min-
den jól megy, idén is megrendezzük a szilvesz-
teri bált.

Molnár Judit

Így báloztunk szilveszterkor ...
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Így báloztunk szilveszterkor...
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A nyugdíjasklub tevékenysége

Az önkormányzat év végi rendezvényei

kulás bácsi nagy megelégedéssel nézett végig és a mű-
sor végeztével megajándékozta őket. Minden gyermek 
kapott ajándékot 0-tól 15 éves korig. Ezen az akción is 
nagyon szép volt a részvétel, nagyon nagy örömünkre.    
  Itt szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, 
aki segítette munkámat a múlt évben. Elsősorban 
Baka Katalinnak, Nagy Gabriellának, Andrásovics 
Margitnak, diákoknak, pedagógusoknak és minden 
kollégának, aki bármilyen módon részt vett abban, 
hogy minden így sikerüljön.

Molnár  Judit

  Ahogy már megszokhattuk, a klubban nincs 
megállás. Legnagyobb örömömre mindig szorgoskod-
nak az odalátogatók.
    Nem csak arról van szó, hogy muszájból csinálunk 
valamit, hanem nagy örömmel és szorgalommal 
készülnek a szebbnél szebb dekorációk. Igyekszünk 
mindig olyan dolgokat kitalálni, amelyek kreatívak és 
könnyen megvalósíthatók.
  Így jött az ötlet, hogy régi fonalból, pompomokat 
készítsünk, és ezekből különböző formákat rakjunk 
össze. Készültek őszi jellegű ajtódíszek, de igazából az 
ünnepekre szerettünk volna elkészíteni egy fenyőfát. 
Ez legnagyobb örömünkre sikerült is.  
    Természetesen az ünnepek alatt mindenki család-
jával, szeretteivel töltötte az idejét. Most már minden 
visszakerül a megszokott kerékvágásba, mi is foly-
tatjuk munkánkat, megpróbálunk megint valami új 
dolgot kitalálni. Én nap mint nap látom, hogy az idős 
embernek is fontos a tudat, hogy még szükség van rá, 
és nagyon is tud hasznos lenni.
  Mindenkit bíztatok, jöjjön továbbra is, várjuk 
szeretettel.       

Molnár  Judit

  Ahogy már megszokhattuk, év végén igencsak 
megszaporodnak a kulturális események. Minden 
évben megvendégeljük nyugdíjas lakosainkat, ezt 
követően megtartjuk  a Mikulás-ünnepséget és idén 
első ízben megrendeztük a Szilveszteri bált.
  December 1-én tartottuk   meg a nyugdíjasok        
hagyományos megvendégelését. Az ünnepségre 
meghívottaknak  kultúrműsorral kedveskedtünk, 
melyet az iskolások szolgáltattak.  A nyugdíjasklub 
látogatói meglepetéssel készültek, elénekeltek egy 
szép éneket. Nagyon megható pillanat volt. Aztán 
a közös ebéd elfogyasztása következett. Ebéd után 
süti, kávé és beszélgetés.... A jelek szerint érdemes 
megszervezni ezeket az akciókat, hiszen idén még 
többen eljöttek mint a korábbi években. Számomra 
ez nagyon jó visszajelzés, és  arra buzdít, hogy min-
dig tartalmasabb, kellemesebb legyen a rendezvény. 
Ilyenkor kapják meg a karácsonyi csomagot is az 
önkormányzattól a nyugdíjasok.
  December 10-én került sor a Mikulás-ünnepség     
megrendezésére. Ahhoz, hogy minden zökkenőmen-
tesen menjen,  nagyon alaposan meg kell szervezni. Így 
történt ez idén is. A Mikulás-ünnepség az önkormány-
zat és az iskola közös rendezvénye. A gyermekek most 
is nagyon szinvonalas műsort készítettek, amit a Mi-
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VII. évfolyam, 1. szám, 2017.1.12.

Mire jó a könyvtár ?
  Elmondhatom, most már több 
mint egy év tapasztalattal a hátam 
mögött, hogy a könyvtár is lehet 
többfunkciós hely. Elsősorban a 
könyvek kölcsönzésére szolgál. De 
ahogy a gyakorlat mutatja, nagyon 
jól el lehet beszélgetni időszerű 
témákról is, lehet akár házifelada-
tot írni is vagy csak egyszerűen jól 
érezni magunkat.

  Most már köztudott az is, hogy 
egész évben lehet folyamatosan 
könyveket vásárolni. Kéthavonta 
vannak új könyvek a kínálatban.
Tapasztalatom szerint ez is nagy 
segítség, hiszen magyar nyelvű 
irodalomhoz helyben nem nagyon 
jutunk hozzá, ha csak nem a legkö-
zelebbi városban, Párkányban.
  Az idei év nagy változásokat hoz 

Tanulók a könyvtárban Mikulás-ünnepség

a helyi könyvtár életében. Költözés 
vár rá. Régi-új helye a kultúrház 
emeletén lesz.  Reményeim sze-
rint ott is ugyanilyen nagy lesz a 
könyvtár látogatottsága, mint eddig. 
Annál is inkább, hiszen sokkal több 
helyünk lesz. Szeretném idén is 
bővíteni a kölcsönözhető könyvek 
számát, hogy még vonzóbb le-
gyen a könyvtárba járás. Mindenkit 
várok szeretettel. 

Molnár  Judit

Humorsarok
 Szülészeten a váróteremben ülnek a férjek. Kijön a nővér 
és mondja az egyiknek:
- Gratulálok, ikrei születtek!
- Számítottam rá, ugyanis a “Két bivaly” fogadóban dolgo-
zom.
Hamarosan újra jön a nővér, a következő férjhez:
- Gratulálok, hármas ikrei születtek.
- Gondoltam, hogy ez lesz, mivel én a 3M-nél dolgozom.
Elsápad a harmadik férj:
- Úristen, én voltam a “101 kiskutya” operatőre...

*********

 A híres fotóst vendégségbe hívják. A vacsora után a házi-
asszony beszélgetésbe elegyedik vele:
- Gratulálok a képeihez, nagyon szépek! Biztosan jó 
fényképezőgépe van.
Erre a fotós:
- Gratulálok a vacsorához, nagyon finom volt! Biztosan 
nagyon jó fazekai vannak!


