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,, Kis cinege szólal: Nyitnikék ! Ibolya nyitja is kék szemét. Hazatér lassan minden madár, Fészkénél újra párra talál. ’’

Tisztelt Karancsberényiek!
A tavasz beköszöntével nem csak a természet éled; hanem az emberek is egyre többet tartózkodnak a szabadban.
A kertek takarítása, előkészítése miatt többen igyekeznek a kerti hulladékokat, lemetszett gallyakat eltüzelni.
Kérem, hogy minden esetben tartsák be helyi rendeletünket, mely szerint február 1.-től április 30-ig,
engedélyezett a kerti gazégetés 900-1600 óra között vasárnap és ünnepnap kivételével.
VISSZATEKINTŐ:
A téli időszak eseményei közül említést érdemel a Falusi Karácsony megünneplése a pályázaton nyert
feldíszített fa körül. A Betlehemezők az idén is bekopogtak a házakhoz, hogy kifejezzék jókívánságaikat a
házigazdáknak.
Február 7.-én Farsangi Bált rendeztünk, ahol a Művelődési Ház zsúfolásig megtelt jelmezbe öltözött,
táncolni, mulatni vágyó fiatalokkal, idősebbekkel. Színfoltot jelentett a rendezvényen többek között a Nyugdíjas
Klub és a Népdalkör jelmezes műsora.
Február 28-án került sor az Óvodások Farsangjára, melyen a Szülők együtt ropták a táncot a
gyermekeikkel.
A január és február hónapok a Képviselőtestület számára is mozgalmasan teltek. A település 2015-évi
költségvetésének összeállítása és elfogadása valamint a március 1.-től életbe lépett új szociális rendelet
megalkotása volt a fő feladat.
Minden település a működéséhez kap állami normatívát lakosságszám-arányosan. Karancsberény 2015. évre
vonatkozóan 33.400.000 Ft-ra számíthat 12 hónapra lebontott utalással. Ennek a normatív összegnek a
felhasználása pontosan meghatározott feladatokat takar: (pl. közvilágítás, szociális ellátások, gyermekétkeztetés,
kulturális feladatok, köznevelési feladatok, zöldterületek karbantartása) Ha valamelyik jogcímen nem kerül a
kapott részösszeg felhasználásra, akkor a maradványt a normatíva felhasználás ellenőrzését követően vissza kell
utalni a Magyar Államkincstárnak.
Pl. az FHT- és Rendszeres Szociális segély kifizetéséhez kapott normatíva felhasználása attól függ, hogy abban az
évben, hogyan alakult az ellátásra jogosultak száma. Mivel sok munkanélküli bevonásra kerül a
közmunkaprogramba, így ezt a keretet csak részben lehet kimeríteni, mert a foglalkoztatásuk alatt nem segélyt,
hanem közfoglalkoztatási bért kapnak, amit az állam 100%-ban finanszíroz. Így fordulhat elő, hogy 2015-ben
vissza kellett utalni 2.160.000 Ft-ot, vagy például az óvodások étkeztetéséhez előre kell leigényelni a normatív
támogatást, aztán évközben derül ki, hogy betegségek miatt hány hiányzó volt, vagy időközben a szülők
jövedelmi viszonyainak változása függvényében ki lett ingyenes vagy fizetős, így ezen a jogcímen 400.000 Ft-ot
kell visszautalni és persze ezen összegek után kamatfizetés is terheli az Önkormányzatot.
Nehéz a jelenlegi „feladat finanszírozásos” gazdálkodást hasonlítani a 2 évvel ezelőtti időszakhoz, ahol a kapott
támogatások átcsoportosítása, szükséglet szerinti felhasználása megengedett, sőt az ésszerű gazdálkodás kötelező
eleme volt és a Képviselőtestület dönthetett a fennmaradó összeg felhasználásáról. Ez a rendszer azóta átalakult..
Az állami támogatások mellett a költségvetés II. pillére a helyi bevételek, amelyek bérleti díjakból illetve helyi
adókból tevődnek össze (kommunális-, iparűzési- és gépjárműadóból itt maradó 40%-i rész) Sajnos, a lakosság
adóerőképessége alacsony, újabb terheket a Képviselő testület ebben az évben sem vetett ki, és közel 2 millió Ft
az ebből felgyűlt kintlévőségünk, illetve a Kádár-üdülő bérlője is 2 millió Ft feletti összeggel tartozik.
A helyi bevételekből reálisan évente 5 millió Ft körüli összeg folyik be. Ez a keret szolgálna a településen
megvalósítandó fejlesztésekre, egyéb önként vállalt feladatok finanszírozására, de gyakorlatban már több éve
ennek terhére egészítjük ki pl. az Óvoda működtetését,támogatjuk a civil szervezeteket és biztosítjuk
pályázatainkhoz a szükséges önerőt,vagy az elmúlt évben a Ravatalozó saját forrását.
Az Óvoda működtetése kötelezően ellátandó köznevelési feladat, amennyiben a minimális csoportlétszám
(13 fő) biztosított, ettől eltérni csak az év közbeni létszámváltozások miatt lehet, illetve ahol legalább 8
óvodáskorú rendelkezik lakóhellyel és a demográfia adatok alapján feltételezhető, hogy ez a létszám legalább 3
évig fennmarad, továbbá ha a szülők ezt igénylik, akkor a fenntartó, ebben az esetben az Önkormányzat
Képviselőtestülete dönthet úgy, hogy működteti az intézményt, feltéve, ha a többletfinanszírozását is fel tudja
vállalni.

Sajnos, Karancsberényben a gyermeklétszámok alakulása nem felel meg a köznevelési törvény előírásának, így
szeptember 1-től a Karancslapujtői Kastélykert Óvodával feladat ellátási megállapodás megkötését tervezzük,
mely szerint óvodaköteles gyerekek fogadását biztosítják, amennyiben a szülő nem egy másik óvodát választ.
A Szülők aláírásgyűjtést végeztek a településen, kezdeményezve, hogy az Óvoda további működtetésének
lehetőségeiről Falugyűlést hívjunk össze.
Kizárólag ebben a témában 2015. április 14-én,kedden 1800órakor a Művelődési Házba várjuk az
érdeklődőket.
2015.április 1-től megkezdődik az idei közmunka-program, 3 csoportban, 3 különböző befejezési
időponttal.
Összesen 16 fő közfoglalkoztatására kaptunk támogatást a benyújtott pályázat elnyerésével, mely a
közfoglalkoztatásban résztvevők bérét, járulékait és a szükséges szerszámokat biztosítja kb.12 millió Ft
összegben. A település-tisztasági feladatok elvégzése mellett feladatuk a közintézmények karbantartása,
állagmegóvása, takarítása, közterületek gondozása, parkosítás. Tervezzük a Dózsa úti Pártház lebontását,
kemence- építést, temető- pince felújítását, árkok, patakmedrek tisztítását. A kulturális közfoglalkoztatás
keretében 3 fő munkanélküli fiatalt vontunk be a település kulturális életének élénkítésére és a könyvtár
működtetésére 100%-os bértámogatással.
2015.március 1-től lényeges változások történtek a különböző segélyek ,támogatások
igénylésében és kifizetésében. Az FHT és RSZS ügyek intézése már a Salgótarjáni Városházára, a Járási
Hivatalba került át. Hétfői napokon, 14.00-16.00 óra között a kihelyezett ügysegéd ügyfélfogadást tart a berényi
Hivatalban, lehet hozzá kérdéseikkel,igényléseikkel fordulni.
A Képviselőtestület saját helyi rendeletben szabályozta a helyben igényelhető támogatások körét és feltételeit:
Támogatások típusai: 1. lakhatást segítő települési támogatás, 2. tanszertámogatás, 3.születési támogatás ,
4.óvodások családjának támogatása, 5.temetési támogatás
Bővebb felvilágosítást a honlapon illetve a Hivatalban ügyfélfogadási időben kaphatnak az érdeklődők.
Tervezett programjaink:
Április 4. (szombat): Húsvéti Batyus Bál 2000-0400-ig, Művelődési Ház (Jegyek elővételben kaphatók 1000Ft/fő)
Május 1. (péntek ): 10.00 órától Főzőverseny a Műv.ház mögött. Bográcsban készült étellel lehet nevezni a
csapatoknak. Nevezési díj nincs, de előzetes bejelentkezés szükséges a Hivatalban vagy Palla Andrásné Képviselő
Asszonynál április 27.-ig.
Május 30.(szombat): Csákberényben tartják a XX. Országos Berényi Napokat, mely az idén főként Lovasprogramokat takar az előzetes tájékoztatás szerint és településünk képviselete is meghívást kapott.
Június 6. (szombat): – Gyermeknap
Július 4. (szombat): – Hazaváró Falunap
/időpontmódosítás történt az előző Hírmondóban közölt tervezett dátumban!/
Kérünk valamennyi karancsberényi lakost, hogy értesítse településről elszármazott hozzátartozóit, hogy ezen a
napon visszavárjuk szülőfalujába egy jó hangulatú, vidám, közös együttlétre. A tervezéshez, vendéglátáshoz
szükségünk van visszajelzésre Önöktől, hogy hány fő fogadta el meghívásunkat. Kérem, május 30-ig
szíveskedjenek a Hivatalban vezetett Vendéglistára felíratni a „hazaérkező” hozzátartozóikat.
Május 12.-én lomtalanítást tervezünk. Kérjük, hogy készítsék össze feleslegessé vált holmijaikat és a szállítást
megelőző napokban rakják ki házuk elé. Figyelem! A lomtalanítási akcióban veszélyes hulladékot (autógumi,
akkumulátor, vegyszerek, építési törmelék) nem szállítanak el illetve nem ez a megfelelő alkalom az örökölt régi
házak teljeskörű kipakolására, mely gyakran egy teljes szállítmányt jelentene az Önkormányzat költségén.
Szeretnénk segíteni a megüresedett lakóházak értékesítésében, amennyiben a tulajdonosa szolgáltat adatokat,
elérhetőséget, fotókat az ingatlanról, akkor megjelentetjük a Honlapunkon illetve a Hivatalban érdeklődőket
tájékoztatjuk. Közös érdekünk az elnéptelenedés megakadályozása és a település rendezett képének megőrzése,
ezért kérjük a már lakatlan házak tulajdonosait, hogy tartsák rendben kertjeiket, udvaraikat és a lakóház előtti
árok-részeket.
Májustól szeretnénk a fiataloknak, kikapcsolódni és sportolni vágyóknak ping-pongozási lehetőséget biztosítani,
illetve a már működő aerobic csoporthoz is lehet kapcsolódni. Tervezzük színjátszókör létrehozását is, amelybe
várjuk a jelentkezőket Simon Lillánál és Fodor Brigittánál.
Március 15.-ig volt a helyi adók befizetésének határideje, amit többen nem tartottak be. Kérjük, hogy
mielőbb tegyenek eleget adófizetési kötelezettségüknek (iparűzési-,talajterhelési díj, gépjármű-adó,kommunális
adó ), hogy újabb kamatterhekkel ne növeljék tartozásaikat.
Kívánok napos, meleg tavaszias időt a kerti munkálatokhoz, kérem, hogy aktívan vegyenek részt a
felkínált programokon és további ötleteikkel, javaslataikkal segítsék a Képviselőtestület munkáját.
Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok !
Tisztelettel : Csabainé Freistág Erzsébet ( polgármester )

