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Karancsberény Község Önkormányzatának kiadványa

Tisztelt Lakosság!

M

ost már visszavonhatatlanul itt a tavasz. A reggelek még ugyan csípősek, de már a nap sugarai egyre erősebben sütnek. A tavasz beköszöntével hamarosan elkezdődnek a tavaszi kerti munkák.
Karancsberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete az avar
és kerti hulladékok nyílttéri égetésének szabályairól
szóló rendeletében meghatározta az égetés szabályait. A
rendelet honlapunkon elérhető.
Rendeletünk értelmében a kerti hulladékok égetése
keddi és csütörtöki napokon 10.00 órától 18.00 óráig
engedélyezett. Ünnepnapokon és vasárnap az égetés
szigorúan tilos. A növényi hulladék égetése kizárólag
személyes felügyelet mellett történhet.
Az égetés során fokozott figyelemmel kell lenni arra,
hogy a tevékenység másokat ne zavarjon, egyéb tevékenységükben ne akadályozzon. Avart és kerti hulladékot csak szélcsendes időben, jól kialakított tűzrakó
helyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi
egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés
hősugárzása kárt ne okozzon. Az égetés során a tűzvédelmi szabályokat be kell tartani! Meg kérem a T. Lakosságot, hogy az égetésre vonatkozó szabályokat minden
esetben szíveskedjenek betartani. Tüzet felügyelet nélkül senki ne hagyjon! Amennyiben ilyen felügyelet nélkül hagyott tüzet észlelnek, kérem kezdjék meg annak
mielőbbi eloltását, ha erre már nincs lehetőség szíveskedjenek a 112-es Központi segélyhívó számon mielőbb
jelezni.
Szomszédunkban, Ukrajnában már hetek óta dúl a
háború. Menekültek ezrei érkeznek hazánkba. Továbbra
is folyamatos a menekültek térségünkbe érkezése is.
Büszkén mondhatom, hogy a Karancs-völgyi települések elsőként csatlakoztak a kezdeményezéshez, így Önkormányzatunk is. Köszönetemet fejezem ki azoknak a
helyi lakosoknak, akik jó szívének és odaadó segítségnyújtásának köszönhetően sok adományt tudtunk eljuttatni az Ukrajnából érkező menekülteknek. Az adományokat a balassagyarmati gyűjtőpontra szállítottuk,
innen már több alkalommal indult el a konvoj a segélyszállítmánnyal.
Balla Mihály országgyűlési képviselő úr, az önkormányzatok és a civil szervezetek segítségével szervezetten Vásárosnaménybe jutott el a rengeteg tartós élelmiszer, a tisztálkodási szer, takaró, édesség stb.

A segítség nyújtás nem a nagyságban rejlik, hanem a szeretetben, amellyel adjuk.
Az idei év kezdetén indultak a Magyar Falu, a Terület-és Településfejlesztési Operatív Programok Plusz
(TOP+) és a kötelező feladatellátás fejlesztésére irányuló
pályázatok. Önkormányzatunk az idei évben is minden
lehetőséget megragad, hogy településünket építse, vagyonát gyarapítsa.
Pályázatokat nyújtottunk be az alábbiak tekintetében és reméljük azok közül minél több pozitív elbírálást
fog kapni.
1. MAGYAR FALU PROGRAM
• Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése
• Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés
és közösségszervező bértámogatása
• Kommunális eszközbeszerzés
• Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása
• Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése
• Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető
rendszer építése/felújítása (Rákóczi szerviz út)
• Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (Régi bolt épületének szigetelése, energia rendszer átépítése)
2. TOP+
• Energetikai pályázat
(Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása)
• Élhető települések
(Vízelvezető árok építése, felújítása)
3. KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST
SZOLGÁLÓ BELÜGYMINISZTÉRIUMI PÁLYÁZAT (Alvégi út)
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A 2022-es magyarországi országgyűlési választás a
rendszerváltás óta eltelt időszak kilencedik általános
parlamenti választása lesz Magyarországon 2022. április
3-án 06.00-19.00 óra között Karancsberény Rákóczi út
108. szám alatt. (Művelődési Ház). A választással egy
időben népszavazást is tartanak.
Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós,
a választópolgárok két szavazattal rendelkeznek.

2022. április

A Közösségi Házban a Házasságkötő terem betöltötte
funkcióját, meg volt az első házasságkötés. Nagyon sok
boldogságot kívánunk az ifjú párnak, Barta Viviennek és
Fodor Andrásnak.

• Voksolhatnak arra, kit szeretnének az egyéni választókerületükben képviselőnek.
• A másik íven arról dönthetnek, hogy az országos
pártlistáról melyik pártot támogatják.
A népszavazás szavazólapján négy kérdésre szavazhat. A szavazólapon kérdésenként csak 1 szavazat érvényes.
A törvény három esetben, a betegeknek a fogyatékkal élőknek és a fogvatartottaknak engedélyezi a mozgóurna igénybevételét. Mozgóurnát interneten, postán
és személyesen lehet igényelni, ennek módjai és határidői megtalálhatók a választás.hu oldalon. Aki mozgóurnát szeretne igényelni, kérem azt a feltételeknek
megfelelően tegye meg. Az igényléssel kapcsolatban a
hivatal dolgozói készséggel állnak rendelkezésükre hivatali munkaidőben hétfő-csütörtök 08-16 óráig, Pénteken 08-13:45-ig.
A Képviselőtestület elfogadta az idei évi költségvetését, melynek betartása során ismételten és a továbbiakban is szigorú, költségtakarékos gazdálkodást szeretnénk folytatni. A kötelezően ellátandó feladatokon kívül
saját forrásból kisebb-nagyobb fejlesztéseket kívánunk
megvalósítani, illetve pályázati támogatással, amennyiben az pozitív elbírálást kap.
Nagy boldogsággal tölti el a családot, ha egy kisbaba születik. Jövetelüknek nem csak szűkebb környezete örül, hanem valamennyi lakos. Büszkén hirdetjük
a babazászlóval mindenkinek, hogy egy új kis jövevény
érkezett hozzánk. Idén mindkét színű zászlót felvonhattuk. Simon Benedeket (2022. január 3.) és Nagy Norinát
(2022. január 9.) üdvözöltük. Nagyon sok boldogságot és
jó egészséget kívánok mindkét család tagjainak.
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AZ ELKÖVETKEZENDŐ NEGYEDÉV
TERVEZETT PROGRAMJAINK:
Végre már akadályoztatások nélkül szervezhetünk
programokat. Ezt szeretnénk is méltóképpen megtenni.
Április 16. (szombat) Nagyon rég óta nem szórakozhattunk, így húsvéthoz kapcsolódóan Locsoló-bálra invitáljuk a táncolni vágyókat. Bált szervezünk 20 órától
02 óráig. A bállal kapcsolatos részleteket hamarosan
plakátokon és a Facebook oldalon elérhetővé tesszük az
érdeklődők számára.
Április 30. (szombat) SPORT NAP, vetélkedővel
Május 14. (szombat) SERÉNY-BERÉNY
					a Szivárvány-népdalkör szervezésében.
Június 18. (szombat) KÉZMŰVES-VÁSÁR.
Május 23-24-én településünkön a VGÜ közreműködésével LOMTALANÍTÁSI AKCIÓT SZERVEZÜNK. Lakóingatlanonként 1 m3 feleslegessé vált lom elszállítására van
lehetőség a VGÜ tájékoztatása alapján.
Kérjük, ne tegyenek ki ettől nagyobb mennyiséget,
építési törmeléket, veszélyes anyagot, háztartási hulladékot, elektronikai eszközt, akkumulátort. Ezek kitétel
esetén sem kerülnek elszállításra!
A lomtalanítás reggel 7 órakor kezdődik. A kukás autó
egy utcában csak egy alkalommal fog végig menni!
							
Lehoczkiné Csombor Erika Tünde
polgármester

