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,,Elmúlt a tél, itt a tavasz, minden bokor újra éled. A földből a virágokat előhúzzák a tündérek.”

Tisztelt Karancsberényiek !
 Igen hosszú telünk volt : kiadós havazással és kemény mínuszokkal. Mindannyian nagyon várjuk

már a felmelegedést, a tavaszt hozó napsugarakat. 
A  téli  hónapok  feladata  volt  többek  között  a  2012-es  év  beruházásainak  pályázati  lezárása,  az

ellenőrzések lebonyolítása, a közös Hivatal létrehozásának előkészítése, a költségvetés elkészítése, az idei
évi feladatok megtervezése, a működés  feltételeinek megteremtése. A Hírmondó korábbi külön-számában
már ismertettük az új Hivatali nyitvatartást és köszönjük a Lakosságnak, hogy együttműködnek, elfogadják
a változásokat és betartják az ügyfélfogadási rendet 
2013.évi KÖLTSÉGVETÉS:
Az elmúlt évekhez képest nagyon sok pontban változott az éves költségvetés elkészítési szempontja. Az
iskola  állami  fenntartása  és  a  járáshoz  áthelyezett  néhány  ügy-tipus  ugyan  csökkentette  az  ellátandó
feladatainkat  és kiadásainkat,  de nem annyival,  amennyit  ennek fejében a saját  bevételeinkből  elvettek.
Tavaly helyi bevétel maradt a teljes gépjárműadó,a 1.5 % iparűzési adó,az Szja-nak volt helyben maradó
része  és  ezek  egy  részét  fejlesztésre  tudtuk  fordítani,  mostantól  viszont  az  iparűzési  adó  0,5  %-a,  a
gépjárműadó és az Szja teljesen átkerült a központi finanszírozásba és a havonta kapott állami támogatást
csakis  arra  a  célra  lehet  költeni,  amire  utalták.  A  kötelezően  ellátandó  feladatokra  (óvodai  nevelés,
közvilágítás, kulturális feladatok, közutak fenntartása, zöldterület gazdálkodás )azt ígérték, hogy megkapjuk
a fedezetet,de az előzetes számítások azt mutatják, hogy ez csak részben teljesül, az Önkormányzat saját
bevételei  terhére  kell,  hogy  pótolja  a  hiányzó  összegeket.  Az  Óvoda  esetében  főleg  az  alacsony
gyermeklétszám miatt  pl.:  3,2  millió  Ft-tal  kell  kiegészíteni  a  kapott  támogatást,  hogy helyben  tudjuk
működtetni az intézményt.

Nagyon sok Önkormányzat került ez miatt nehéz helyzetbe, de mi bizakodóak vagyunk, hogy talpon
tudunk maradni, mert az eddigi igen takarékos gazdálkodás,a pályázatokon, ÖNHIKI-n elnyert támogatás,
és az adósságrendezésből eredően képeztünk erre az évre nézve tartalékot, igaz nem elsősorban működésre,
jobban inkább fejlesztésre szerettük volna fordítani.

Mindezek ellenére most is vannak megvalósítandó terveink, melyekhez a pénzen kívül sok energiára,
összefogásra,  együttműködésre  lesz  szükség.  Szeretnénk,  ha idén is  színvonalas,  tartalmas  programokat
tudnánk nyújtani a lakosságnak, közterületeink gondozottak, ápoltak lennének és a belvízelvezetés, árkok-
patakmedrek  karbantartása  folytatódhatna.  Tervezzük  a  megcsúnyult,  fém  buszvárók  lecserélését  és  a
Művelődési  Ház környékének  további  rendezését,  parkosítását  és  egy szabadtéri  színpad kialakítását  is
elkezdeni. Lehetőségeinkhez képest igyekszünk a településen működő civil szervezeteket is támogatni, de a
működési  költségeket  maguknak  kell  előteremteni  pályázati  és  egyéb  forrásokból  az  új  finanszírozás
értelmében.
KÖZFOGLALKOZTATÁS:
Az idén is folytatni kívánjuk a Start-munka programot. 
Amennyiben a Belügyminisztériumhoz Karancslapujtővel közösen benyújtott pályázatunkat változtatás 
nélkül elfogadják, akkor április 1-től Karancsberényben 16 fő közmunkást tud az Önkormányzat 
foglalkoztatni - elsősorban az FHT –ban részesülők közül - település-tisztasági és rendezési feladatokra, 
belvíz elvezetésre. A hagyományos , régebben alkalmazott közmunka kivezetésre kerül, így egyre több 
azoknak a száma, akiknek a minimum 30 nap/ év munkaviszonyt saját magának kell biztosítania igazolt 
munkavállalással illetve jelentkezni lehet önkéntes munkára is az Önkormányzatnál, melyért ugyan plusz 
juttatás nem jár, de újabb 1 évre jogosultságot szerezhetnek FHT- ra, mely jelenleg 22.800 Ft/hó.
PROGRAMJAINKRÓL :
A Farsang kapcsán több programot is kínáltunk : 
- Február 8.péntek : álarckészítés, kézműves délután a gyermekeknek a Kistérségi család –
és ifjúságvédelmis kolléganők szervezésében . Nagyon sok kisgyermekes család, nagyobb gyerekek is részt 
vettek a népszerűvé vált foglalkozásokon, ahol megvendégelésben is részesültek.
- Február 16.szombat : teltházas farsangi jelmezes bál felnőtteknek a Művelődési Házban
- Február 22.péntek : Óvodások jelmezbálja,melyen a családtagok ,ismerősök tapsolhattak a 
legkisebbek műsorának.



M Á R C I U S I programok :

- Március 15.,péntek 17.00 órakor Megemlékező műsor a Hősök emlékművénél, gyertyás 
körmenet. Mindenkit szeretettel várunk. Kérjük, 1 szál gyertyát hozzanak magukkal !

- Március 16. Sportnap a Művelődési Házban. Nevezés a helyszínen (ping-pong, malom, 
csocsó,sakk) Este Berény-Buliban szórakozhatnak a fiatalok: belépő csak elővételben kapható Vilinyi 
Péternél (20/3525-506) 1000 Ft / fő.

- Március 22. péntek 16.30 : Húsvéti kézműves foglalkozás a Művelődési Házban.
Á P R I L I S I  programok :
- Április 6. szombat 17.00 : Irodalmi est : Dr.Füst Antal ,,Karancs, a palócok szent hegye ’’ címmel 
könyvbemutató és zenés műsorok,meghívott vendégekkel. Belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várnak a 
Szervezők.
- Április 13. szombat 20.00 : Tavaszköszöntő Bál a karancsberényi Margaréta Óvoda javára a szülők 
szervezésében. Belépő 1.500 Ft / fő. ,,Batyus’’ rendezvény lesz, melyre a jegyeket az Óvodában és a 
Hivatalban elővételben lehet megvásárolni. Kérjük, hogy minél többen támogassák részvételükkel illetve 
felajánlásaikkal a kezdeményezést 
A nyári programok tervezéséhez előzetesen tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a FALUNAP-ot július 13.-án, 
szombaton rendezzük meg.  

      Néhány fontos információ, amire szeretnénk még felhívni a lakosság figyelmét:

   - A 2013.évi helyi adók I.félévi befizetésének határideje március 18. Kérjük, aki nem teljesítette még az 
idei, illetve korábban elmaradt kötelezettségét, mielőbb pótolja, mert fizetési felszólítás, majd pedig letiltás 
következik.
   - Kérjük, hogy a tavaszi gazégetést csak akkor végezzék, ha már kiszáradt, ne füstöljenek a nedves 
növényekkel egész nap. A műveletlen földterületeket is gazmentesítsék, évente legalább 2-3 alkalommal 
kaszálják le.
    - Alkalmi gondnokot keresünk a Ravatalozó szükség esetén történő kinyitásához és  takarításának 
elvégzéséhez. Az érdeklődők a Hivatalban kapnak bővebb tájékoztatást.
    - Július 25.-28 között 4 napos zenei fesztivált rendeznek Ráróson. A környező településeken magán-
szálláslehetőségeket keresnek a rendezők. Aki tud kiadó lakást vagy szobát biztosítani, jelentkezzen 
adataival , elérhetőségével a Hivatalban.
    - Áprilisban a Képviselőtestülettel ismét falu-bejárásra indulunk, hogy összegyűjtsük a tennivalókat, 
ellenőrizzük a közterületek tisztaságát és a lakókörnyezet rendben tartását. 
    - Kérjük az állattulajdonosokat, hogy gondoskodjanak a kutyák , tyúkok stb saját, zárt területen tartásáról.
    - A mezőgazdasággal foglalkozók, fát-szállítók , nehézgépekkel közlekedők minden esetben 
gondoskodjanak az utakra felhordott sár letakarításáról felszólítás nélkül, mert ez kötelességük !
    - A felújított Művelődési Házat szeretnénk alkalmi bérbeadás útján is hasznosítani : pl. családi 
rendezvényekre ( ballagás,keresztelő, születésnap,lakodalom kihelyezett polgári esküvővel stb. )bérelhető, 
akár helyiségenként is. A Nagyarany Bt. vállalja az étkeztetést helyszínre való szállítással, tálaló- eszközök 
biztosításával megoldani.
     - A jó idő beköszöntével a fiatalok is több időt töltenek majd a szabadban. Kérésünk, hogy a 
buszmegállókban , utcákon ne hangoskodjanak és ne szemeteljenek ! 
     - A park, játszótér és közterületek virágosításához szívesen fogadunk a Lakosságtól palántákat, 
virágmagokat.
     - A temetői konténer ürítése nagyon költséges, ezért kérésünk, hogy csak a sírokról leszedett nem 
lebomló hulladékot dobják bele. A virágokat, koszorúkat az erre a célra készült fakeretes komposztálóba 
rakják. A lakossági szemetet mindenki a saját kukájába téve szállíttassa el.
      - Április-május környékén Lomtalanítási akciót is hirdetni fogunk,kérjük addig is gyűjtsék össze a 
fölöslegessé vált holmikat.

Kívánok Mindenkinek rügyfakasztó, napsütéses tavaszt, jó időt a tavaszi 
munkálatokhoz!    

                             Csabainé Freistág Erzsébet  / polgármester/


