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,,Hófehér dombok, mint téli álom- csillogva ringnak hófehér tájon. ’’
TISZTELT KARANCSBERÉNYIEK !
Több, fontos információt szeretnénk megosztani ebben a Hírmondó különszám-ban Önökkel:
Törvényi előírások miatt a Karancs-völgyi települések társulással Közös Hivatalokat hoztak létre :
Etes – Sóshartyán,
Karancsalja – Karancskeszi,
Mihálygerge – Egyházasgerge - Litke – Ipolytarnóc és
Karancslapujtő – Karancsberény között született megállapodás értelmében 4 székhely-hivatal lesz
(a vastagon szedett,aláhúzott falvakban ) a többi településen pedig Kirendeltség fog működni.
Karancsberény és Karancslapujtő Képviselőtestülete 2013.január 07.-én írta alá a megállapodást,
melyben rögzítettük az együttműködés finanszírozási és személyi feltételeit. Mindkét településnek
természetesen marad a saját Képviselőtestülete és polgármestere, a fejlesztések, beruházások,
intézmények fenntartása, működtetése önálló feladat, viszont a Hivatali ügyintézés sok területen közös,
ami a köztisztviselők munkájának és az ügyfélfogadásnak az átszervezésével jár .

A változások 2013. február 1.-től lépnek hatályba :
Önkormányzatunk hivatalos megnevezése mostantól :
Karancslapujtői Közös Hivatal Karancsberényi Kirendeltsége
A Hivatal nyitva tartása , ügyfélfogadási rendje :
Hétfő :
Kedd :
Szerda:
Csütörtök :
Péntek :

8.00 – 12.00 és 13.00 – 15.30
8.00 - 12.00
zárva, nincs ügyfélfogadás
8.00 – 12.00 és 13.00 – 15.30
zárva, nincs ügyfélfogadás

ügyfélfogadás +Jegyző és Polgármester fogadónapja
ügyfélfogadás + szociális kérelmek fogadása
ügyfélfogadás + szociális kérelmek fogadása

A Karancsberényi Kirendeltségen dolgozó munkatársak :
1,
2,
3,
4,
5,
6,

Lantos Ibolya
Fodor Pálné ,Teréz
Zéti-Varga Gyöngyvér
Vilinyi Józsefné ,Icu
Liptákné Tóth Erzsébet
Csabainé Freistág Erzsébet

( jegyző, hétfő-szerdai napokon)
(adóügyek, anyakönyvezés)
(pénzügy)
(hivatalsegéd)
(szociális ügyintéző K.lapujtőről keddi és csütörtöki napokon )
(polgármester)

Szerdai és pénteki napokon vagy a hivatali belső munka vagy a Karancslapujtői Hivatalban történő
közös feladatok végzése folyik, ezért kérjük a lakosságot, hogy ezeken a napokon szükséges esetben
csak telefonon érdeklődjenek : (06-20/ 936-7032 vagy 32/ 449-333.)
-Tudjuk, hogy ezek a változások okoznak kellemetlenségeket, sérelmeket, de a lehetőségekhez
képest igyekszünk a lakosságnak a rendelkezésére állni és a szükséges információkat megadni, az
Önkormányzat hatáskörében maradt ügyekben eljárni.

-Az okmányirodai ügyintézés (pl. lakcímkártya, jogosítvány) a Salgótarjáni járási hivatalban
történik, de február 1.-től Karancslapujtőn is lesz heti 3 alkalommal kirendeltség, ahol a környékbeliek
intézhetik a járáshoz tartozó hivatalos ügyeiket. Erről egyelőre nem kaptunk bővebb tájékoztatást, hogy
pontosan milyen nyitva tartással fog működni.
-Az ápolási díj, az időskorúak járadéka, a gyámügy, a közgyógyellátás ügyintézése is január 1.től a Járási Hivatalhoz került, de az Önkormányzatunkon az igényléshez szükséges nyomtatványok
rendelkezésre állnak és kitöltés után is átvesszük az iratokat továbbításra, amit heti egy alkalommal egy
ügysegéd fog Karancsberényből is összegyűjteni és bevinni a salgótarjáni Járási Hivatalba.
Természetesen Önök személyesen is felkereshetik a járási Hivatalt Salgótarjánban vagy
Karancslapujtőn, ha gyorsítani szeretnék az ügyintézést.
-Január 1.-től szintén törvényi előírás miatt került sor a Felszabadulás utca átnevezésére,
melynek az utcabeli lakók a Kisaranyi út nevet adták.
- A fiókgyógyszertár minden előzetes bejelentés nélkül január 21.-én bezárt, a helyiséget
kiürítették és a Szent Anna Patika vezetője érdeklődésünkre annyit közölt, hogy tulajdonosváltás miatt
bizonytalan időre zárva tart a Salgótarjáni Gyógyszertáruk és az összes Fiókgyógyszertár. Az esetleges
továbbüzemeltetésről még nem tudtak információt adni.
-Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik a kocsmában tárolt eszközeink
kiköltöztetésében segítkeztek, valamint hóeltakarításban, síkosságmentesítésben önzetlenül,segítőszándékkal
részt
vettek
a
közterületeinken
:
utcákon,
buszmegállókban,Orvosi
rendelőnél,Óvodánál,Művelődési Háznál :
Fodor Tamás, Bánházi Tamás, Fodor István, Torák Károly, Kovács Jenő,Fodor Ottó, Vilinyi
Péter,Fodor Csilla, Fodor Brigitta, Fodor Viktor, Tóházi Imre,Pásztor Attila és minden lakónak, aki a
háza előtt az utat is hómentesítette. 
Mivel közmunkások a téli hónapokban nincsenek, továbbra is kérem a lakosság segítségét nagyobb
havazások esetén.

Februári Programok :
Február 08.- péntek

Kézműves foglalkozás a Közösségi Házban gyerekeknek
(Téma :Farsangi álarc készítés)

Február 16.- szombat
Farsangi Bál a Művelődési Házban. 19.00 órától
Jegyek elővételben 1.500 Ft / fő áron február 14.-ig asztalfoglalással a Hivatalban
megvásárolhatók (a helyszínen 1.800 Ft /fő lesz a jegyár)
Február 22.- péntek

Óvodások Farsangja a Művelődési Házban

FOTÓ PÁLYÁZAT :
Készíts minél jobb, érdekesebb, látványosabb "berényi téli képet", s küld el február 3.-án, 15-óráig a
kbereny@gmail.com e-mail címre, neveddel s elérhetőségeddel együtt!
Ezután a Facebookon megjelenik egy mappa a benyújtott képekkel, s a február 13.-án, 18 óráig legtöbb
lájkot kapott kép beküldője lesz a nyertes!
Díj: páros belépő a farsangi bálba 
Csabainé Freistág Erzsébet (polgármester )

