
                                
4. évfolyam 13. szám 2013.december.10
 ,,Fehér szoknyát kap a fenyő,fejét bájos sapka fedi,ünnepre kész a természet,Karácsonykor így kell 
lenni.”

Tisztelt Karancsberényiek !

Az év utolsó hónapja, a december köszöntött ránk. Mielőtt átadnánk magunkat az ünnepi készülődésnek, egy pár
gondolat erejéig engedjék meg, hogy visszatekintsek a 2013-as esztendőre: 

2013 – az Önkormányzatok életében a változások évének mondható. A 2000 fő alatti települések egyike
sem maradhatott  önálló,  kötelezővé  tették  a  Hivatalok  összevonását.  Február  1.-től  Karancslapujtővel  közös
Hivatalt hoztunk létre.  Ez az összevonás kizárólag a Hivatalban folyó közigazgatási feladatokra korlátozódik,
maga  az  Önkormányzatiság,  a  polgármester  és  a  Képviselőtestület  feladat  –  és  hatásköre  nem  csökkent,
megőriztük önállóságunkat, azaz továbbra is mi döntjük el, hogy saját bevételeinkből, illetve az önkormányzatnak
átadott feladatfinanszírozásból mit – és hogyan valósítunk meg. Ezen a téren a két település teljesen független
egymástól.  Ami  közös,  az  a  Hivatalban  folyó  közigazgatási  ügyintézés.  Karancslapujtő  a  központi  –  azaz
gesztorintézmény,  mi  pedig  a  Karancslapujtői  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Karancsberényi  Kirendeltsége
vagyunk.  Valamennyi  hivatali  dolgozó  ennek  a  Közös  Hivatalnak  a  dolgozója,  kivétel  a  polgármester,  aki
választott  tisztségviselő..  A  köztisztviselők  munkáltatja  a  jegyző,  a  jegyző  munkáltatói  a  polgármesterek,  a
polgármesterek  fölött  pedig  a  Képviselőtestület  áll.  A  Közös  Hivatal  Kirendeltsége  Karancsberényben  2  fő
Köztisztviselővel  és  1  fő  hivatalsegéddel  működik,  illetve  a  szociális  ügyintézőt  heti  1nap,  8  órában
foglalkoztatjuk, a közös jegyzőnk pedig heti  2 nap,  összesen 10 órában tartózkodik itt.  A szerdai  és pénteki
napokon nincs ügyfélfogadás.
 A gazdálkodás is 2 szálon fut. Van egyszer mindkét Önkormányzatnak egy-egy külön kasszája úgymond, amiből
ki-ki a saját településének, intézményeinek az üzemeltetését, fejlesztését, beruházásait végzi – ehhez részben az
állam ad támogatást, részben mindkét település a saját adó és egyéb bevételeit fordítja erre a feladatokra. Aztán
van a közös kassza: a Közös Hivatal fenntartására havonta megállapított állami támogatás, melyet a két község
megegyezés szerint lakosság – arányosan osztja szét és használja fel a dolgozók bérére, a Hivatal működésére,
rezsi- és egyéb irodai dologi kiadásokra. Mivel Karancsberény lakossága kb. harmada Karancslapujtőnek, így a
nekünk  jutó  központi  finanszírozás  is  ezzel  arányos.  Tehát  2  zsebből  kell  gazdálkodnunk  és  a  kétféle
gazdálkodást elkülönítve kell kezelni, nem lehet összekeverni, átcsoportosítgatni. Ezért van szükség a két Hivatal
folyamatos együttműködésére, egyeztetésekre.

 Mivel ez az első ily módon finanszírozott év volt, hónapról hónapra követtük Ft-ról Ft-ra, hogy mire
mennyi  támogatást  kapunk,  az  mire  lesz  elég,  és  erről  folyamatosan  visszajelzést  kellett  adni  a  Magyar
Államkincstárnak,  hogy  mik  a  tapasztalatok.  Mindenhonnan  az  alul-finanszírozás,  a  szükségestől  kevesebb
támogatás  ténye  került  visszaigazolásra,így  a  kötelező  feladatok  ellátására  is  sokat  kellett  fordítani  a  saját
bevételeinkből,  de  sikerrel  pályáztunk  évvégén a  működőképesség  megőrzését  szolgáló  Belügyminisztériumi
támogatásra is :1.800.000 Ft –ot nyújtottak Karancsberénynek

Én  örülök,  hogy  az  idén  is  azt  mondhatom,  mint  ahogy  már  az  elmúlt  évben  is:
Önkormányzatunknak nincsen adóssága, nincsenek kifizetetlen számláink.

Az idei évben nem volt ugyan 75 milliós pályázati beruházásunk amihez tavaly 4 millió Ft önerőt rendeltünk, de
elmondhatjuk, hogy pályázati forrás nélkül is fejlesztettünk, beruháztunk  5-6 millió Ft értékben:
- Óvoda-járda szegélyezése, aszfaltozása
- Művelődési Ház körül parkosítás, tereprendezés
- Újabb szaletli – építés szabadtéri színpaddal, zárható tárolóval, sziklakerttel, kútfúrással, járdaépítéssel,

közmunkaprogram segítségével
- Ropi és Kultúr közötti kis liget kialakítása, ahová padokat tervezünk még elhelyezni.
- Művelődési Ház első és hátsó bejárata fölé előtető kialakítása, kültéri padok, asztalok elhelyezése.
- Fapalánkos térelválasztó kerítés a Közösségi Ház mögött és a Művelődési Ház mellett is
-  Főlépcső előtti aszfaltozás, kátyúzás, útjavítások 
- 3 db új buszmegálló betonalappal, faanyagból, zsindellyel fedve, festve, padokkal felszerelve
- Sportpálya utcafronti kerítésének cseréje, oszloptoldásokkal, betonozással, festés, új kerítéshálóval.
- Kapuk javítása, hegesztése, újrafestése, cserepadok festése, kb. 85.000 Ft anyagköltség + közmunka
- Rákóczi úti árok 400 fm hosszan burkolatjavítása, betonszegélyezése
- Patakmeder – tisztítások



- A  Hivatal  melletti  Könyvtár  és  volt  Gyógyszertár  épületén  nyílászárócsere  műanyagra,  lábazati
vakolások, radiátorok karbantartása.

- Belső tisztasági festések a volt Gyógyszertárban és az ebédlőben is.
- Temetői közkút körüli betonozás, járdalapozás
- Folyamatban  van:  Kisaranyt  a  Bandúr  úttal  összekötő  gyaloghíd  megépítése,  melynek  a  betonozási

munkálatai már elkészültek, a fa-építmény pedig folyamatban van, Karácsonyra kerül átadásra
- A Sportöltözőben benti WC- kialakítását kezdtük meg.
- A Temető felől a nagy óvodakert kerítését lebontottuk, teljesen újat készítettünk helyette 80 fm hosszban.
Ez  mellett  közterületeink  tisztaságára,  a  játszótér  és  a  park,  valamint  az  intézmények  körüli  területeken  a
folyamatos fűnyírásra, gazirtásra ügyeltünk. Megtisztítottuk közel 60 zsáknyi szeméttől a temető – gödröt és a
lakott területen kívüli erdőszéleket. 

A közmunka-program keretén belül 16 főt foglalkoztattunk tartósan 5-6 hónapig, 5 főt 1-2 hónapig, volt 3
fő önkéntes, akik 30 napnyi plusz juttatás nélküli közmunkával szerezték meg a jövő évi FHT – jogosultságukat,
és  jelenleg  14  fő  foglalkoztatását  kezdtük  meg  a  téli  közmunka  –  programban,  melyből  5  fő  kivételével
tanfolyamra, képzésre mennek december 1.-től. Egy fő kulturális közfoglalkoztatottra is sikerrel pályáztunk, aki 6
hónapig nyújt segítséget a településen az adminisztratív és egyéb szervezési feladatokban.
  A Margaréta Óvodába 14 kisgyermek jár jelenleg. Sajnos a létszám évről évre csökken, mivel a
gyermekszületések  száma  az  utóbbi  években  mindössze  1-2  fő.  A  gyerekek  számára  kedvező  az
alacsony  csoportlétszám,  viszont  a  fenntartási  költségek  így  egyre  nagyobb  terhet  rónak  az
Önkormányzatra.  A  nagy  alapterületű  épületrész  rezsiköltségét  ésszerűsíteni  kell,  hogy  minél
költségtakarékosabban,de  tudjuk működtetni a jövőben is.
Kulturális életünk, rendezvényeink:
Minden évre elkészítjük program-tervünket, melyben szerepelnek a nemzeti ünnepek, hagyomány-őrző műsorok
és  egyéb  szabadidős  tevékenységek.  A  Művelődési  Ház  1  évvel  ezelőtt  került  átadásra.  Sok-sok  program
helyszíne volt: bál, diszkó, keresztelő, születésnap, Szilveszter, Esküvő, osztálytalálkozó, Halotti tor, Színház,
gyűlések, próbák, fiatalok számára közös tv-nézés, x-boxozás, óvodai rendezvények –  belaktuk,használjuk.

Főbb rendezvényeink: Falunap, Szüreti felvonulás, Gyereknap, Berényi Kacskaringós bicikliverseny
Bálok: szüreti, farsangi, batyus, jótékonysági, vendégségi
Kézműves foglalkozások: minden évszakban és ünnepi előkészületekhez kapcsolódva.

Ezeket  a  rendezvényeket  minimális  költségráfordítással,  támogatók,  szponzorok  segítségével  igyekszünk
megszervezni. Az egyik rendezvényből származó bevételt visszaforgatjuk a másikba.
Előnyös megállapodásokat igyekszünk kötni, pl. a Balassi Bálint könyvtárral, ahonnan a községi könyvtárunk
számára kapunk kölcsönözhető könyveket, illetve gyermekek és felnőttek számára színházi előadásokra nyílik
lehetőségünk. Október végén a Karancs völgyi óvodásokat is meghívtuk egy bábszínházba, melyet ingyenesen
kínáltunk és éltek a lehetőséggel. Közel 100 gyermek tapsolhatott a KIVISZI színház: Sünmese előadásának, a
holnapi napon pedig felnőtteknek szóló színdarab bemutatására kerül sor, melyre az idősek napjára meghívottak
és a szabad helyek függvényében várjuk az érdeklődőket.

A kulturális élethez szorosan kapcsolódik a településünkön működő Reménység Nyugdíjas Klub és a
Szivárvány Népdalkör.   Fodor Sándornak az idei évben megköszöntünk 40 éves népdalkör – vezetői munkáját.
Helyette  Pásztor  Mónika  vette  át  a  csoport  irányítását.  Számos  rendezvényünkön  színesítik  műsoraikkal  a
programot, sok meghívásnak tesznek eleget és példaértékű a kitartásuk, a próbákon való aktív részvételük, sőt új
tagokkal is bővültek. Köszönjük, hogy vannak nekünk!

A  Lovas  klub  az  idén  is  megrendezte  a  Fogathajtó  versenyt  illetve  oroszlánrészt  vállalt  a  Szüreti
felvonulás megszervezésében is. Torák Károly képviselői alapját az idén is erre a célra használta fel. Köszönjük,
hogy az egész család támogatja a lovas-programokat.

A Sportkörről is szeretnék néhány elismerő szót szólni, hiszen az őszi szezonban a tabella élén végeztek,
amihez gratulálunk! Az anyagi támogatáson túl a idei évben jóval több segítséget nyújtottunk a karbantartás terén,
mely most a téli hónapokban is folytatódik a benti wc- kialakításával, faljavításokkal, festésekkel. Kívánunk a
csapatnak és Jencinek sok sikert a tavaszi szezonhoz és nyertes működési pályázatot!
A közelmúlt eseményei :

Október     26.- Vendégségi Bál- a Ravatalozó javára , nem sok helybeli részvételével
November 14.- Őszi kézműves foglalkozás gyerekeknek
November  21.-Falugyűlés  :  kb.  50  fő  jelenlétében  beszámoltunk  az  elmúlt  egy  év  eseményeiről,

eredményeiről
November 22.- Idősek Napja,Utalványok átadása, Kiviszi –Színház, Batyus Bál  
December 05.- Falu-Mikulás , csomagátadás a berényi ovisoknak és a 3év alatti kisgyermekek részére

Programok a következő negyed évre :



- December  12. csütörtök,Karácsonyi Kézműves foglalkozás gyerekeknek 16.30-tól 
18.30-ig

- December  15. vasárnap ,12.30-kor ,a Templom előtti téren Karácsonyi 
ünnepséget tartunk. Óvodások, iskolások és a Népdalkör szereplésével  kerül sor a 3. adventi 
gyertya meggyújtására. Tisztelettel meghívjuk Önt is egy pohár teára vagy forralt borra.

-
- December  23.  délután Betlehemező gyerekek köszöntését fogadhatják 
- Januárban téli sportnapot tervezünk 
- Január 17. OBN- gyűlés a Berényi Napokkal kapcsolatos II. megbeszélés
- Február 1. szombat, Farsangi Bál a Művelődési Házban

A Polgármesteri Hivatal Karancsberényi Kirendeltségének  decemberi nyitva tartása :
- December 20.-ig az eddig megszokott nyitva tartás lesz érvényben.
- December 21.-én, szombaton és 23.-án hétfőn  szabadság miatt zárva lesz a Hivatal,majd ezt 

követően az ünnepek miatt már csak december 30.-án, hétfőn lesz ügyfélfogadás. Kérem, hogy 
hivatali ügyintézésüket ehhez alkalmazkodva intézzék!

Szemétszállítás rendje az ünnepekben :
- December 25.-én szerdán kora reggeli órában lesz szemétszállítás.
- Január 1. szerda helyett december 28.án, szombaton fogják üríteni a kukákat

 Egyéb információk : 
1., Eb-bejelentési kötelezettség :Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes 
önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás 
járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - három évente legalább egy alkalommal eb-
összeírást végez. 
 A Hírmondóhoz csatolva találnak egy ,,Ebösszeíró ADATLAP’’-ot, melyet kérünk ebenként 
kitölteni az oltási könyv alapján és január 15.-ig eljuttatni a Hivatalba. Felhívom a Tisztelt Eb-
tartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot 
vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 
31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a 
Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.
- Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az eb 
tulajdonosok az eb-összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat,
szaporulatot írásban bejelenteni.
2.,Ravatalozó- felújítás

 
A Ravatalozó felújítására megkezdődött a 
lakossági felajánlások begyűjtése. 
Önkormányzati  önerőből már megvásároltuk a 
tető és faanyagot,az alaphoz szükséges 
zsalukövet. A további beszerzésekhez várjuk 
a lakosság támogatását, melyet kérünk a 
Hivatalba eljuttatni.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és nagyon 
boldog új esztendőt kívánok Mindenkinek !

Csabainé Freistág Erzsébet (polgármester)



                                            
B é k é s  ,  b o l d o g   Karácsonyi ünnepeket  k í v á n o k  Karancsberény v a l a m e n n y i  l a k ó j á n a k  !     
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