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Értény község Önkormányzatának  negyedévenként megjelenő 
információs lapja 

 
2007. januárjától negyedévente tájékoztatjuk a község lakosságát az elmúlt három 
hónap eseményeiről, fontosabb tudnivalóiról, rendezvényeinkről.  
Ismertetjük az Önkormányzat rendeleteit, valamint az állampolgárokat érintő 
jogszabályváltozásokat. 
Reméljük mindenki megtalálja a számára érdekes és fontos információkat. 
 
A lap szerkesztéséhez várjuk ötleteiket, javaslataikat, észrevételeiket, amely 
segítésével a most induló újságunkat tovább tudnánk fejleszteni. 

 

ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 

A Köztársasági elnök 2006. október 01. napjára írta ki a Helyi polgármesterek és 

képviselők választását. Értény község választási eredményeit az alábbiakban 

olvashatják:  

ÉRTÉNY település választási eredményei 

Az önkormányzat összetétele : 

Polgármester: Máj Zoltán 

A képviselő-testület tagjai 

Boda Sándorné, Ignácz Vendel, Kakucs Gyöngyi Erzsébet,  

Orsós József, Szalai László, Tóth Károly, Viszti György 

 

 

 



ÉRTÉNY polgármester választás eredménye 

  Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) 
Kapott 

érvényes 
szavazat 

% 

1 Babai Ádám Tibor FÜGGETLEN 16 3,86 

2 Máj Zoltán FÜGGETLEN 297 71,57 

3 Szalai József FÜGGETLEN 100 24,10 

4 Szécsi Lászlóné FÜGGETLEN 2 0,48 

ÉRTÉNY kislistás választás eredménye 

  Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) 
Kapott 

érvényes 
szavazat 

%   

1 Ábrahám István FÜGGETLEN 38 1,80   

2 Boda Sándorné FÜGGETLEN 164 7,76 Képviselő 

3 Drávecz Károly István FÜGGETLEN 75 3,55   

4 Ignácz Vendel FÜGGETLEN 110 5,21 Képviselő 

5 Jakab János FÜGGETLEN 65 3,08   

6 Kakucs Gyöngyi Erzsébet FÜGGETLEN 234 11,07 Képviselő 

7 Kalányos Róbert FÜGGETLEN 66 3,12   

8 Máj Zoltán FÜGGETLEN 263 12,45   

9 
Menyhártné Szabó Júlia 

Erzsébe 
FÜGGETLEN 45 2,13   

10 Nagy Mihályné FÜGGETLEN 65 3,08   

11 Orsós József FÜGGETLEN 105 4,97 Képviselő 

12 Pintér Miklós FÜGGETLEN 45 2,13   

13 Simon Ferenc FÜGGETLEN 94 4,45   

14 Szabó Ernőné FÜGGETLEN 68 3,22   

15 Szabó Istvánné FÜGGETLEN 80 3,79   

16 Szalai László FÜGGETLEN 132 6,25 Képviselő 

17 Szádóczky Béláné FÜGGETLEN 83 3,93   

18 Szécsi Ernőné FÜGGETLEN 63 2,98   

19 Tobak Géza János FÜGGETLEN 18 0,85   

20 Tóth Károly FÜGGETLEN 184 8,71 Képviselő 

21 Viszti György FÜGGETLEN 116 5,49 Képviselő 

ÉRTÉNY CIGÁNY kisebbségi önkormányzat választás eredménye 

  Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) 
Kapott 

érvényes 
szavazat 

%   

1 Orsós Mihályné MCF  16 19,75 Képviselő 

2 Ignácz Vendel MCF  20 24,69 Képviselő 

3 Orsós László MCF  15 18,52 Képviselő 

4 Orsós György MCF  13 16,05 Képviselő 

5 Kalányos Róbert MCF  17 20,99 Képviselő 

 

 

 



Értény község Önkormányzati Képviselő-testülete 2006. október 11. napján ünnepélyes keretek között 

tartotta alakuló ülését, ahol megválasztotta alpolgármesterét és bizottságait. 

Alpolgármester:   Kakucs Gyöngyi Erzsébet 

Ügyrendi Bizottság:  Boda Sándorné elnök 

    Kakucs Gyöngyi Erzsébet tag 

    Tóth Károly tag 

Településrendezési Bizottság: Viszti György elnök 

    Ignácz Vendel tag 

    Orsós József tag 

Pénzügyi Bizottság:  Szalai László elnök 

    Boda Sándorné tag 

Tóth Károly tag  

A képviselő-testület az elmúlt negyedévben az alábbi rendeleteket alkotta: 

22/2006./X.12./   Értény község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

23/2006./X.12./ Képviselők tiszteletdíjáról 

24/2006./X.26./ Értény község Önkormányzatának 2006. évi költségvetés módosítása 

25/2006./X.26./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

 

26/2006./XI.23./ Temetőről és temetkezésről 

 

27/2006./XI.23./ Hulladékszállítás 2007. évi díjáról 

 

28/2006./XII.13./ 2007. évi ivóvíz díjakról 

 

A felsorolt rendeletek közül fontosnak tartjuk megemlíteni az alábbi információkat: 

 

 A hulladékszállítási díj hatósági ára: 147 Ft/ürítés + 20 % ÁFA = 176 Ft/ürítés 

A lakosság részére végzett hulladékszállításért járó díjat az önkormányzat 2007. évben is átvállalja.  

 A közüzemi vízmű által felszámítható ivóvíz legmagasabb díjai: 

lakossági fogyasztó: 204 Ft + 20 % ÁFA = 245 Ft/m3 

                közüzemi fogyasztó: 341 Ft + 20 % ÁFA = 409 Ft/m3 

 A temetőről és temetkezésről 

2006. évben Értény község Önkormányzata megállapodást kötött az értényi Katolikus Egyházközösséggel a 

tulajdonában lévő temető fenntartására. Az Önkormányzat ezúton gondoskodik a jogszabályban előírt köztemető 

fenntartásáról. A képviselő-testület megalkotta a temetőről és a temetkezésről szóló rendeletet, amely 2007. 

január 01. napjától hatályos. Itt kerültek szabályozásra különböző térítési díjak, amelyeket röviden az 

alábbiakban ismertetünk és az Önkormányzat Hivatalában kell megfizetni. 

Sírbolthely díja (60 évre)     Sírhelyek díja (25 évre) 

- 2 személyes sírbolthely 3.000 Ft    - 1 személyes sírhely 3.000 Ft 

       - 2 személyes sírhely 6.000 Ft 

- 4 személyes sírbolthely 6.000 Ft    - gyermek sírhely      1.500 Ft 

       - urnasírhely              7.000 Ft 

  

Temető létesítményeinek igénybevételi díja: 

  Ravatalozó terem használati díja: 1.500 Ft/temetés 

 

 



HELYI ADÓZÁS 2007. ÉVBEN 

Értény község Önkormányzati képviselő-testülete úgy határozott, hogy A kommunális adóról szóló rendeletben 
meghatározott éves adó mértékét nem emeli, azaz az előző évekhez hasonlóan 3.600 Ft/ ingatlan.  

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 2007. január 01. napjától jelentősen megváltozik. A 
személyszállító gépjármű esetén az adó alapja az autó hatósági nyilvántartásban feltűntetett teljesítménye 
kilowattban kifejezve.  

Gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 300 Ft/kilowatt 
Gyártási évet követő 4-7 naptári évben 260 Ft/kilowatt  
Gyártási évet követő 8-11 naptári évben 200 Ft/kilowatt 
Gyártási évet követő 12-15 naptári évben 160 Ft/kilowatt 
Gyártási évet követő 16 naptári évtől 120 Ft/kilowatt 

1kilowatt = 1.36 lóerő 

Autóbusz, nyergesvontató esetén az adó alapja a hatósági nyilvántartásban feltűntetett saját tömege, tehergépjármű 
esetén a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömeg, növelve a terhelhetőség 50 %-ával. 
Az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 1.200 Ft.   

BÚCSÚI BÁL ÉRTÉNYBEN 
 
November 11-én volt Értényben a búcsúi bál, melyet az Önkormányzat rendezett. A részvétel kb. 200-250 
fő volt. 
Működött büfé, árultunk tombolát, melynek bevétele szintén az önkormányzaté lett. 
A képviselő-testület tagjai is részt vettek a szervezésben és a bálon is. 
A bevétel a kiadások után 70.000 Ft. Ebből vásároltuk meg a karácsonyi fényeket, dekorációkat, a télapó 
ruháját, az édességcsomagokat. 
Még 20.000 Ft megmaradt, amelyet az Értényért Alapítvány számlájához csatoltunk.  

KÖRJEGYZŐSÉG 

 

Egy év önálló hivatali működés után a Képviselő-testület úgy döntött, hogy ismét körjegyzőséget hoz létre, 
ezúttal Koppányszántó község Önkormányzatával. 

A körjegyzőség létrehozása mellett több jelentős érv is szólt.  

- első helyen természetesen a pénzügyi megfontolás szerepel, hiszen a Kormány jelentősen támogatja a 
körjegyzőségek kialakítását, működtetését 

- másik szempont a körjegyzőség mellett az volt, hogy  Koppányszántó község  jegyzője nyugállományba 
vonult, így a hivatal jegyző nélkül maradt  

- nem utolsó sorban pályázati szempontból is előnyösebb, ha több község működik együtt 

 

A körjegyző ügyfélfogadása Koppányszántón: hétfőn és csütörtökön 8,00 – 16,00 óráig 

Értényben: kedden-szerdán  8,00 – 16,00 óráig                                                            pénteken: 8,00 – 13,30 
óráig 

JÓTÉKONYSÁGI BÁL AZ ÓVODÁSOKÉRT 

Értény Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2006. december 9-én jótékonysági bált szervezett. 

A 40.000 Ft-os bevételt az óvodások javára ajánlották fel. 

A pénzösszeget Orsós László a Kisebbségi Önkormányzat elnöke adta át Boda Sándorné 
intézményvezetőnek, melyből játékokat, kézség fejlesztő eszközöket vásároltak, melyet a karácsonyi 
ünnepségen vettek birtokukba a gyerekek.. 

  



Szent karácsony ünnepén 
A faluban első alkalommal került sor karácsonyi ünnepélyre. 
Az előkészítő munkákban egy fenyőfa került feldíszítésre, valamint a középületek kivilágítása történt meg 
még az Adventi időszak kezdetén. 
December 24-én délután 16 órára hirdettük meg a gyülekezőt az önkormányzat előtti térre, ahol a 
karácsonyfa állt. 
A műsor a „Csendes éj” dallamaival kezdődött, melyet Bati Tamás adott elő szaxofonon. 
Ezután karácsonyi zenék és versek hangzottak el, melyet iskolás gyermekek szavaltak a nagyszámú 
közönség nem kis tetszésére. 
A műsort Varga Miklós által énekelt „Miatyánk”-ja zárta, csillagszóró gyújtással, amely sokunk szemébe 
könnyeket csalt. 
 
Majd megjelent a Mikulás és édességcsomagokat osztott a gyerekek nagy örömére. 
Végül tűzijáték köszöntötte karácsony szentestéjét. 
Utóirat: 
Itt szeretném megköszönni mindazoknak a felnőtteknek a munkáját, akik az előkészületekben résztvettek, 
segítettek, valamint az összes szereplő részvételét, akik ilyen meghitté varázsolták az ünnep előestéjét. 
 
                                                      Simon Ferencné 
                                                           tanítónő 
*---------------*------------*-------------*--------------* 
 Ezúton mondunk köszönetet Szalai László képviselőnek, aki anyagilag hozzájárult a tűzijáték 
megrendezéséhez. 

 

A krónikás hazatért 

A kisemberekről, a politika elszenvedőiről, köztük az értényiekről írt novellákat, tárcákat és kötetbe rendezte Ékes László 
újságíró, amit a szekszárdi Babits Kiadó adott ki nemrégiben.  

A ma már csak ritkán hazalátogató szerző december 12-én újra Érténybe jött, ahol érdeklődéssel, meleg szeretettel, 40 fős 
teltházzal és kíváncsisággal fogadták legújabb könyvének bemutatóját a könyvtárban. Ebből az alkalomból kérdeztük az 
érintettet. 

-     Keveset jársz haza, és akkor is csak a temetőbe mész, meg a nagynénéidet, sógorodat keresed fel rövid időre. Milyen érzés volt 
újra itthon lenni? 
- Felemelő, egyszerre szép, örömteli és fájdalmas. Örültem, mert Ilonka néném, Máj Zoltán polgármester és Fábián Péter jegyző 
meghívtak, mivel szerveztek egy        találkozót azokkal, akikkel kölcsönösen tiszteljük egymást. Boldog voltam azért is, mert 
szinte valamennyien ismerik, hisz olvassák, sőt, elteszik, gyűjtik az írásaimat és most már a kötetemet a Kőrisfákat is 
magukénak tudhatják. De boldog voltam a nevezettek mellett Aranka és Piroska néném, Bella testvérem, Tóth Károly 
unokaöcsém és családja közreműködése, segítőkézsége miatt is. Szomorú voltam, mivel azt az Értényt hozhattam csak el a 
megcsappant „tükéknek”, ami az emlékezetemben és a szívemben megmaradt. Úgy láttam a reakciókból, a kacajokból és a 
könnyekből – hála Isten! -, másnak is van olyan szülőfaluja, mint nekem … 

- Mit takar a kötet címe, mi a Kőrisfák üzenete? 

- Valóságos, erkölcsi tanulsággal szolgáló történet, életképeket, anekdotákat, megőrzésre alkalmas értényi értékeket, mosolyokat, 
könnyeket, nehéz és könnyebb napokat, múltat - benne a parasztság életét megkeserítő padlássöpréseket, a beszolgáltatásokat, az 
’56-ot követő megtorlásokat, a TSZ szervezéseket -, de jelent és jövőt is. A helyi szereplők felismerhetők nevükről, de a 
környékbeliek sem ismeretlenek az értényiek számára. Az üzenete nem más, mint, hogy őrizzük és adjuk tovább az ifjaknak az 
értékeinket, a kultúránkat, éltessük a szép kifejezéseinket, nyelvünket, dalainkat, táncainkat, hagyományainkat, olvassunk, 
gondolkodjunk. Üzenem: legyen hitünk a hazában, az emberben és a hitben, mert minden helyzetből van föltámadás! 

- A jó könyv öröm annak is, aki írta, annak is, aki olvassa. Úgy tudom, két hónap alatt több mint a fele elfogyott a köteteknek és 
keresik egyéb helyek mellett továbbra is a kiadónál Szekszárdon, Tamásiban a horgászboltban, Értényben pedig Tóth 
Károlynénál. Mikor jön a következő kötet? 

- Valóban keresik, veszik, mert nemcsak az értényieknek szól. Köszönet ezért mindenkinek. Más jellegű könyvet tervezünk 2007-
re egyik volt dombóvári diáktársammal, dr. Balipap Ferenccel, de ilyen témájú, műfajú kötet majd csak akkor jelenik meg, ha a 
Jóisten is úgy akarja. Természetesen segítek neki, hogy akarja … végül had kívánjak minden értényinek áldott karácsonyt, az új 
évben pedig egészséget, békességet, hitet. 

- Így legyen. Köszönöm, hogy megosztottad velünk a gondolataidat. 

                                                                                                                                                     Tóth Károly 

 



ELKÉPZELÉSEK   A   JÖVŐRE 

Interjú Máj Zoltán polgármesterrel 

Az októberi helyhatósági választások eredményeként Máj Zoltán lett Értény község polgármestere. 

Megkérdeztük milyen tervei vannak a 2007-es évre ? Melyek azok a teendők, amelyet legsürgősebben kell megoldani? 

Mi az amit hosszabb távon tervez? 

Terveim között szerepel az Ifjúsági Ház és az iskola udvarának rendezése, parkosítása, továbbá járdaépítés az iskola előtt, az 

Idősek Klubja kerítésének megépítése.  

Amennyiben nem nyerjük meg a pályázatot az óvod bővítésére, úgy az iskolában szeretnék egy termet kialakítani az 

óvodások számára. A védőnői szolgálatot szeretném ugyancsak az iskola épületében működtetni. 

Szeretnék 15 közcélú vagy közhasznú munkást foglalkoztatni a tavasztól, akik elbontanák a mázsaházat és gázcsere telepet. 

Dolgozhatnának a konyhakertben, a megvásárolt csomagoló épületének rendbetételénél, az utcák, járdák, árkok rendezésben.  

Tervezek 1-2 olyan napot az év folyamán, amely a falu általános küllemét szebbé teszi, és ehhez kérem a lakosság 

részvételét. 

Ez évben tervezem, hogy a temetőben padokat rakunk le. Amennyiben az anyagiak engedik, tizenkét férőhelyes urnafalat 

helyezünk el. Befejezzük a temető takarítását. 

Hosszabb távra tervezem pályázatok írását a Táncsics utca és a Szabadság utca kövezettel való ellátására. 

Természetesen mindezeknek pénzügyi feltételei vannak, de azon vagyok, hogy a tervek valósággá váljanak.  

 

 

 

ANYAKÖNYVI  ESEMÉNYEK 
2006. évben 11 születés volt: Kollár Tímea, Kollár Balázs, Orsós Roland,  

Orsós Cintia Nóra, Orsós Roland, Bati Nikolett, Rauch Zsófia, Orsós Anna, 

Mészáros Dominika, Kis Martin János, Orsós Gyöngyi 

    2 házasságkötés: Kiss János – Fiák Anett,  Kalányos Csaba – Fincza Anikó                                                                                                             
16 haláleset: Balla Istvánné, Horváth Józsefné, Horváth Györgyné,  

Nagy Jánosné, Gergely József, Béri István, Szabó Emil, Gavenda Józsefné, 

Takács Gyuláné, Mészáros János, Glagola István, Viszti Józsefné, 

Szép Ferencné, Bognár Istvánné, Hardi Miklósné, Szabó Istvánné 

MINDEN KEDVES ÉRTÉNYINEK EGÉSZSÉGBEN, SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNNAK A 

POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLGOZÓI 

„ Adjon Isten minden jót       Adjon Isten minden jót 
Ez új esztendőben:       Ez új esztendőben 
Jobb üdőt, mint tavaly volt, Drága jó bort, olcsó sót 
Ez új esztendőben;            Ez új esztendőben; 
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,      Jó kenyeret, szalonnát 
Jó termést és jó vásárt   Tizenkét hónapon át 
Ez új esztendőben!                 Ez új esztendőben! 
Adjon Isten minden jót                     Adjon Isten minden jót 
Ez új esztendőben:                         Ez új esztendőben: 
Zsíros esőt, kövér hót,       Vegye el mind a nem jót, 
Ez új esztendőben;                         Ez új esztendőben; 
Bő aratást, szüretet,                      Mitől félünk, mentsen meg, 
Egészséget, jó kedvet                                                                                               Amit várunk, legyen meg 
Ez új esztendőben!       Ez új esztendőben! „ 

                     FELHÍVÁS 

      Felhívjuk a lakosság figyelmét, 

 hogy az Önkormányzatnál 3.600 Ft-os 

      akciós áron kukák vásárolhatók 

S P O R T 

 
Tájékoztatjuk a sport kedvelőit, hogy az Értényi futball csapat  

benevezett a Koppányvölgye focikupára, ahol Koppányszántó, 
Törökkoppány, Miklósi, Zics és Gerézdpuszta csapataival 

mérhetik össze tudásukat. 

A tavaszi fordulóra is minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 


