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,, Ébredj, új tavasz, jégtörő, sugaras, gallyat gombosító, rügyet rojtosító,mindenféle madarakat víg versre tanító ” 

 

Tisztelt Karancsberényiek ! 

  Nagyon vártuk már a hosszú és rendkívül hideg, csapadékos tél végét. Már biztató a hőmérőn felfelé 

kúszó higanyszál és az egyre gyakrabban felbukkanó napkorong. Megérkezett a tavasz, indul az élet.. 

      Az Önkormányzat és a Közös Hivatal költségvetését február 23-án elfogadtuk. A kötelező feladatok 

ellátásán túl nagyobb beruházást csak pályázatok elnyerésével tudunk megvalósítani. A 2016-ban 

benyújtott energetikai pályázatokban a Hivatal és a Közösségi Ház épületére vonatkozóan még nem 

született döntés. Amennyiben az elbírálás pozitív lesz, nagyszabású külső-belső felújítás veszi kezdetét, 

mellyel egyidejűleg átmeneti intézkedéseket kell hozni az épület jelenlegi funkcióit illetően. Függőben 

van a kültéri fitness parkra beadott pályázatunk. Kulturális programra 300.000 Ft támogatást nyertünk 

el, melyet április 30-án a hagyományos Főzőverseny mellett megszervezett folklór programra fogunk 

felhasználni. 

Minden évben, az idén is benyújtjuk azt az útfelújításra kiírt pályázatot, amiből a Táncsics és Bandúr 

utakat szeretnénk szilárd burkolattal ellátni.  Aki kicsit is érdeklődik az Önkormányzat 

gazdálkodása iránt, vagy részt vesz a Falugyűlésen, tudhatja, hogy ez a beruházás 15-20 millió Ft körüli 

összeget igényel, saját erőből nem tudjuk kivitelezni. Nehéz elfogadni a tényt, hogy évek óta nem 

biztosít az állam kistelepüléseknek útfelújításra lehetőséget. A lakosságtól természetesen a 

településvezetés kapja a kritikát, az elmarasztalást, figyelmen kívül hagyva, hogy mennyi egyéb 

pályázat kerül benyújtásra és milyen támogatásokat nyerünk el különböző célokra. Tudomásul kell 

venni, hogy a településeknek csak abból lehet nagyobb fejlesztéseket eszközölni, amire pályázatot és 

arra kellő mennyiségű forrást biztosítanak. Karancsberényben más bevételi lehetőség nincs, a lakosság 

nyakába újabb adóterhet tenni nem szabad, a helyben beszedett adóforintok felhasználása a kötelezően 

ellátandó feladatokra, főként az Óvoda fenntartásának plusz költségére fordítódik, valamint kisebb 

eszközök beszerzésére, épületeink állagmegóvására.  

Többen szóvá teszik – leginkább olyanok, akik egyáltalán nem látogatják a helyi programokat - hogy 

nem bálokat és rendezvényeket kellene évente több alkalommal szervezni, hanem inkább utat 

aszfaltozni…A két dolog semmilyen szinten nem hasonlítható össze, mivel a bálok szervezése nem 

terheli az Önkormányzat költségvetését - viszont annál több előkészítő és szervező munkát igényel 

tőlünk. Főleg hétvégén a szervezők, a hivatali dolgozók szabadidejüket áldozva, nyitástól hajnali zárásig 

tartó felügyeletet biztosítanak, mindezt azért, hogy kulturált szórakozást nyújtsunk a helybelieknek és 

környékbelieknek, ápoljuk a hagyományokat a Farsang, a Szüreti, a Húsvét alkalmából, valamint a 

kiadások levonása után fennmaradó bevételből folyamatosan karbantartsuk, szépítsük, kisebb 

korszerűsítéseket végezzünk a Művelődési házban és környékén. Ezeknek a rendezvényeknek a 

közösségépítésen túl település-népszerűsítő szerepe is van. 
KÖZMUNKA –program : 

A térségben Karancsberényben van a legkevesebb munkanélküli és FHT-ben részesülő. Ebből 

egyenesen következik, hogy a közmunka programba bevonhatók köre mára erősen leszűkült. Nem az az 

Önkormányzat feladata, hogy minden munka nélkül maradt embert mi foglalkoztassunk, hanem az, 

hogy közülük kiválasszuk azokat, akik a közmunka-pályázatban megjelölt munkálatok elvégzésére 

leginkább alkalmasak, illetve hajlandóak együttműködni, betartani a rájuk vonatkozó szabályokat. 

Felmérve a közmunkába tartósan bevonhatók körét, mindössze 1 program indítását tervezhettük 9 fővel.  

Ez azt jelenti, hogy április 3-tól november 30-ig napi 8 órában végeznek majd a településen 

köztisztasági feladatokat, közterületek rendben tartását, patakok, árkok, útszélek, földutak mentén a 

gazmentesítést, intézményeink takarítását, rendezvények előkészítését, utómunkálatait.   

 A Hivatal ügyfélfogadásában kisebb változás :- A jegyző hétfőnként 8.00 – 14.00 óra között 

fogadja az ügyfeleket. Április 10-11-én a Hivatal zárva tart, kérjük, hogy halaszthatatlan ügyeikkel 

forduljanak a Karancslapujtői Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatához. 

  

 



         Óvodai hírek : A Karancsberényi Margaréta Óvodában ilyen alacsony létszám, mint az idén, még 

sosem volt. Decembertől mindössze 8 kisgyermek képezi a csoportot, melyből 6 berényi és a hiányzások 

miatt gyakran előfordul, hogy 3-4 kisgyermek érkezik csak meg az oviba, illetve tovább csökkenti a 

délutáni létszámot, hogy vannak, akiket ebéd után hazavisznek. A téli hónapokban többször is 

előfordult, hogy óvodai szünetet rendeltünk el, mert az óvó néni és a két dajka 2-3 gyermekre vigyázott 

volna egész nap. Sajnálatos, hogy ilyen alacsony Karancsberényben az óvodáskorú gyermekek száma és 

a helyzetet tovább nehezíti, hogy augusztus óta nem sikerült a Gyes-en lévő óvónő helyét sem betölteni. 

2013 óta minden évben ismertettük, hogy Karancsberény Önkormányzatának mennyi plusztámogatást 

kell biztosítani az Óvoda ilyen alacsony gyermeklétszám melletti működtetéséhez, de bízva abban, hogy 

ez a válsághelyzet 2-3 év alatt rendeződik, végül vállaltuk a fenntartását. Ebben az évben viszont 

mindezen többletköltségeket fokozza, hogy egy Államkincstári óvodai ellenőrzést követően 4 havi 

normatíva visszafizetésre kötelezik az Önkormányzatot, mely első körben közel 900.000 Ft-ot jelent, 

majd előzetes számolások szerint még 20 hónapra vonatkozóan újabb 4 millió forintot fognak 

visszakövetelni 2 éven belül. A normatíva visszafizetésének oka a minden évben október 1-i állapot 

szerint az Óvoda által beküldött statisztikai kimutatásban tévesen szolgáltatott adat. Ennek kifizetése és 

mellette az Óvoda költséges fenntartása önerőből vállalhatatlan feladat, így a Magyar Államkincstárhoz 

és Balla Mihály országgyűlési képviselő úrhoz fordultunk méltányossági kérelmünkkel. 

 

-Kezdődnek a kinti munkák, ezzel együtt a kerti égetések. Karancsberényben az érvényben lévő rendelet 

szerint február 1-től április 30-ig reggel 9.00 órától délután 16.00 óráig lehet égetni, kivéve vasárnap és 

ünnepnapokon. Kérjük, hogy vizes, nedves zöldhulladékot ebben az időszakban se gyújtsanak meg, a 

füstje sok bosszúságot okoz és rendkívül káros a környezetre. 

Itt hívnánk fel a telektulajdonosok figyelmét, hogy évente legalább 2-3 alkalommal gaz- 

mentesítsék az üresen álló telküket és az előtte lévő árokpartot akkor is, ha nem művelik, vagy nem 

lakott ház áll rajta, mert amellett, hogy csúnya látvány, átterjed a szomszéd területére is. A parlagfű 

irtása mindenkinek kötelessége a saját területén, amennyiben ennek nem tesz valaki eleget, az büntetést 

von maga után.  

Fontos betartani mindenkinek a közterületek használatára vonatkozó szabályokat, mely szerint 

tartósan nem tárolhatunk, depózhatunk rajta üzemképtelen járműveket, tűzifát, építőanyagot, mellyel 

akadályozzuk a téli hóeltakarítást, rendezetlenné tesszük a település utcáit, közterületeit, esetleg még 

balesetveszélyessé is válhat miatta a közúti közlekedés. Lakossági bejelentések alapján felszólítottuk az 

érintetteket és egyúttal kérjük, hogy mindenki tartsa be a közterületekre vonatkozó előírásokat. 

-Májusban ismét szeretnénk lomtalanítást szervezni a településen, szórólapon értesítést küldünk majd az 

időpontról. Kérjük, hogy addig is készítsék össze a használaton kívüli tárgyaikat. Veszélyes hulladékot 

(pl. vegyszer, festék, gumiabroncs, akkumulátor stb.) ne rakjanak ki, ezeket nem szállítják el. 

Márciustól a szelektív hulladékot külön erre a célra kiosztott átlátszós hulladékgyűjtő zsákban háztól is 

elszállítja a VGÜ, amennyiben a külön értesítésben részletesen leírt szabályokat betartva és a 

Tájékoztatólap hátoldalán megjelölt napokon helyezik ki a ház elé. 

A napokban kapták kézhez azokat a csekkeket, amin március 15-ig késedelmi pótlék- mentesen 

fizethetik be a kommunális adó, iparűzési adó és gépjárműadó első félévi összegét. Sajnos, többen 

vannak olyanok, akik felhalmozzák tartozásaikat és a Hivatal kénytelen a letiltást elküldeni a 

munkahelyekre, illetve a nyugdíjfolyósító intézetbe, melynek 5.000 Ft eljárási plusz költsége is van a 

tartozáson felül.  

   Előzetes program-ajánlónk a 2017. évre  : 

-Március 15-én, szerdán du. 16.30-kor a Hivatal előtti téren Nemzeti Ünnepünk alkalmából 

megemlékezést tartunk, majd lovas huszárok kíséretében egy gyertyás körmenettel zárjuk a 

programot. Kérem, hogy minél többen vegyenek részt az ünnepségen és hozzanak magukkal egy-

egy mécsest! 

- Húsvéti bál :    április 15. szombat ( jegyek csak elővételben vásárolhatók) 

- Majális, főzőverseny :  április 30. vasárnap 

- Falunap       :      július 15. szombat  

- Szüreti felvonulás és bál:  szeptember 16. szombat 

 

 Szép, napos időt kívánok a tavaszi munkálatokhoz és kellemes készülődést a Húsvéti 

ünnepekre! 
        Csabainé Freistág Erzsébet (polgármester ) 

 


