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Tisztelt Karancsberényiek !
Engedjék meg, hogy helyi újságunk első számában elsőként üdvözölhessem településünk lakóit!
Szeretném megköszönni, hogy Önök közül 219-en támogattak szavazatukkal a választásokon, ezzel a
következő 4 évre megbíztak Karancsberény polgármestereként a falu vezetésével.
Október 13.-án megalakult a 4 fős képviselőtestület, melynek tagjai:
Antal Zsoltné ,Fodor Zsoltné ,Torák Károly és az alpolgármester személyében: Vilinyi Péter
A képviselőtestület havonta ülésezik, melyre minden érdeklődőt tisztelettel várunk!
A Berényi Hírmondó létrehozásának célja, hogy negyedévente tájékoztassuk a lakosságot a
Karancsberényben történt közérdekű eseményekről, elvégzett feladatokról, tervekről, célokról és
programjainkról.
H I V A T A L I H Í R E K:
Események, intézkedések a választások óta eltelt időszakban:
- Leltárkészítés az Önkormányzat és intézményeinek eszközeiről
- Selejtezés, iratrendezések, a hivatal helységeinek átszervezése, kisebb felújítás
- Tájékoztatás –kérés a folyamatban lévő rendőrségi vizsgálatról
- Játszótér munkálatainak befejezése, füvesítés
- Közterületek őszi teendőinek elvégzése, téliesítés
- Idősek napjának megszervezése, ajándékozás, rajzverseny kiírása
- Kézműves foglalkozás szervezése iskolás gyerekeknek
- Karancs-völgyi településekkel kapcsolatfelvétel, egyeztetések
- Társulásban fenntartott intézményeink működésének vizsgálata
- Táncsics és Bandúr út kátyúzása, Kultúrotthon előtti útpadka feltöltése
- Falu-Mikulás ,Mikulás diszkó,Falusi –Karácsony ,Betlehemezés megszervezése
- Vis Maior pályázattal kapcsolatos ügyintézések ( elnyert támogatás: 12,5 millió )
- Kifizetetlen számlák, hitelek és kintlévőségek ( lakossági adótartozások) számbavétele
- Internetes információnyújtás, fényképek közzététele
- Ünnepi dekoráció, hóeltakarítás gépi és kézi erővel
A lakosság számára igyekszünk színvonalas programokat biztosítani, lakosságbarát ügyintézést kínálni:
A Hivatal nyitvatartási rendje és elérhetősége :
Hétfőtől –Csütörtökig : 7.45 – 16.15-ig,
Pénteken : 7.45 – 13.45-ig
Hivatal vezetékes telefonszáma : 32/449-333
Polgármester : 06-20/936-7032
Hivatal munkatársai :
- Polgármester :
- Jegyző :
- Adóügyi előadó:
- Szociális ügyintéző :
-Pénzügyi előadó:
-Hivatalsegéd:

Csabainé Freistág Erzsébet
Mészáros Zoltán
Fodor Pálné ( Teréz)
Kovács Árpádné (Ibolya)
Bányainé Bozó Mária (tartós betegállomány miatt Cseh Ferencné,Marika
helyettesíti )
Vilínyi Józsefné ( Icu )

Ügyfélfogadási rend :
Hétfőn,kedden :
/egész nap/
Szerdán nincs ügyfélfogadás
Csütörtökön:
/délután/
Pénteken:
/délelőtt/
Ebédidő : 12.00-től 12.30.-ig
-

8.00 - 16.00 óráig
12.00 – 16.00 óráig
8.00 – 12-00 óráig

(kérjük figyelembe venni)

A jegyző kedden és csütörtökön fogadja az ügyfeleket.
A polgármester hétfőn 9.00 - 14.00 óra között tart lakossági ügyfélfogadást /kivétel hivatalos
távollét esetén - ezért ajánlatos a telefonos egyeztetés/ illetve minden esetben, amikor a
Hivatalban tartózkodik fogadja a lakosságot.

Interneten ,Facebook-on elérhető Karancsberény tájékoztató oldala, ahol sok hasznos információt
teszünk közzé illetve képes beszámolókat osztunk meg rendezvényeinkről az érdeklődőkkel.
Akik rendelkeznek e-mail címmel és elküldik a kbereny@gmail.com címre, azoknak elektronikus úton
juttatjuk el az aktuális információt és a negyedévente megjelenő Hírmondót is.

Decemberi rendezvényeink, melyre mindenkit tisztelettel meghívunk :
-ELŐADÁS a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról és a kedvezményes szociális étkeztetés
lehetőségéről
2010.december 9. csütörtök ,14.00 órakor a Közösségi Házban
( Meghívottt előadó és vendégek : V.-né Svecz Bernadett, Dr. Annau Károly háziorvos, családgondozók)

- FALUGYŰLÉS :
2010.december 15. szerda , 17.00 órakor a
Kultúrotthonban
( Tájékoztatás a választásokat követő átadás-átvételről,az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, az eltelt 2
hónap eseményeiről, a jövő évi munkatervről,közös célok kitűzéséről,megvalósítandó elképzelésekről)
- FALUSI KARÁCSONYOZÁS :
2010. december 19. vasárnap, 14 órakor a templomnál
( közös fenyődíszítés,óvodások –iskolások,népdalkör műsorával,zenével, forró itallal )

- BETLEHEMEZÉS : December 23.csütörtök
Iskolás gyerekek önként vállalkoztak arra, hogy Karácsony előtti napon, rövid Betlehemes műsorral
kopogtatnak be minden házhoz, hogy kellemes ünnepeket kívánjanak.
Fogadják őket meleg szeretettel.

BÉKÉS, MEGHITT , SZÉP KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK A
KÉPVISELŐTESTÜLET ÉS A HIVATAL MUNKATÁRSAI NEVÉBEN:
Csabainé Freistág Erzsébet
( polgármester)

