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,, Üzen az Ősz: – Nyugodj le végre! Minek a lázas rohanás? Ülj le egy padra, nézz fel az égre,érintsen meg bűvös
varázs.”

Tisztelt Karancsberényiek!
Beköszöntött az ősz, hűvösebbre fordult az idő. Mindenki igyekszik a betakarításokat, szüretet az
esős idő beállta előtt elvégezni. Az Önkormányzat teendői is igazodnak az évszakhoz: a közmunka
keretében elvégezzük az utolsó fűnyírásokat, téliesítjük a parkokat, közterületeket.
Az őszies, esős idővel együtt jár a sárfelhordás is, amire külön felhívjuk az erdészeti és mezőgazdasági
tevékenységgel, vadászattal foglalkozók figyelmét, hogy az általuk a földutakról a belterületi utakra
felhordott sarat kötelesek maguk után letakarítani, ellenkező esetben számíthatnak a lakosság
felháborodására és esetleges rendőrségen tett feljelentésükre is.
Visszatekintő a nyári programokra:
- Iharosberényben XXI. alkalommal rendezték meg a Berények Találkozóját, melyen az idén
polgármesterként képviseltem községünket.
- Július 15-én tartottuk ez évi Falunapi rendezvényünket sok környékbeli fellépővel, a délelőtt
során pedig a Pálházapusztai Kádár-villa megtekintését tettük lehetővé az érdeklődők számára.
- Augusztus 20-án egyházi szertartáson államalapítónkra, Szent Istvánra emlékeztünk és
ünnepélyes kenyérszentelésre került sor.
- Szeptember 16-án rendeztük a hagyományos szüreti felvonulásunkat és a szüreti bált.
- Szeptember 30-án Vörösberényben ( Balatonalmádi ) miközben a 14 Berény utónevű településsel
felavattuk „Berények kútját”, itthon a Karancslapujtői szüretiseket érkeztek vendégségbe.
A Képviselőtestület döntése értelmében augusztus 31-én bezárt a Margaréta Óvoda Karancsberényben.
Évek óta szembesültünk a születések számának csökkenésével. 2013-tól a 13 fős minimális
csoportlétszám már nem volt teljesíthető. 2016/17-es év decemberétől már csak 6 berényi óvodásunk
volt, a most szeptembertől induló nevelési évben is 8 fő alatti lett volna a helyi óvodáskorúak száma, a
következő 1-2 évben a rendelkezésre álló statisztikai adatok szerint számottevő változás nem várható. A
tartósan, tavaly szeptembertől fennálló óvónőhiány, az alacsony gyermeklétszám után kapott normatíva
is nehezítette az óvoda működtetését, így a bezárás mellett döntöttünk. A feladat-ellátási megállapodást
a Karancslapujtői Kastélykert Óvodával kötöttük meg, amely intézmény mindaddig fogadja a berényi
óvodáskorú gyermekeket, amíg Karancsberényben nem teljesülnek az újranyitáshoz szükséges
feltételek. Igyekszünk a településen élő gyermekek számára továbbra is programokat kínálni, bízva
abban, hogy az itt élő gyerekek szívesen töltik szabadidejüket egymás társaságában.
Helyi rendelettel nyújtható pénzbeli szociális juttatások településünkön :
Az Önkormányzat anyagi helyzetétől függően támogatást biztosít
- Óvodáztatási támogatás: Az óvodabezárással egyidejűleg döntött a Képviselőtestület az Óvodáskorú
gyermekeket nevelő családok támogatásáról is: a lapujtői óvodát igénybe vevő családok alanyi jogon
havi 10.000 Ft támogatásban részesülnek, kérelemre azonban a más óvodát választók is részesülhetnek
havi 5.000 Ft szociális juttatásban.
-A gyermekek számának csökkenése az általános és középiskolába járó tanulóknál is csökkenést mutat.
Az előző évekhez hasonlóan valamennyi tanulói jogviszonnyal rendelkező diákot az Önkormányzat a
tanév kezdetén tanszertámogatásban részesíti: iskolatípustól függően 10.000, 15.000, illetve felsőfokú
nappali oktatásban résztvevők számára egyszeri 20.000 Ft-ot biztosítunk.
- Bursa ösztöndíj –pályázat a felsőoktatásban tanulók számára kérelem elbírálást követően

- Gyermekszületési támogatás: a gyermek születési anyakönyvi kivonatának csatolásával, az anya
lakóhelyének igazolásával kérelemre igényelhető, gyermekenként 20.000 Ft–ot jelent.
- Karácsonyi támogatás: 65.éven felüliek, a fogyatékkal élők számára készpénzben, a 0-6 éves
gyermekeknek Mikulás csomaggal, a családoknak szaloncukor adománnyal nyújtjuk.
- Lakhatást segítő települési támogatást és rendkívüli települési támogatást rendeletünk értelmében
az arra jogosultak igényelhetnek- feltételeiről a Hivatalban szociális ügyekkel foglalkozó ügyintézőnk
ad felvilágosítást.
- Temetési segély: jövedelemtől függetlenül 10.000 Ft az eltemettető részére
Október 1-től január végéig a Hegymenet Klub támogatásában 50 fő számára napi egyszeri meleg ételt
osztunk Népkonyha-rendszerben. Az étkezést igénybevevők számának növekedése miatt szeretnénk a
jövőben a létszámot növelni, amennyiben lesz rá igény és ezt személyesen jelzik a Hivatalban.
Elsősorban a munkanélküliek, közfoglalkoztatottak, fogyatékkal vagy súlyos betegséggel küzdő,
egyedülálló idős- de járó betegek számára igyekszünk biztosítani az étkezést.
A nyári időszakban elvégeztük a Táncsics és Bandúr utak emulziós-kavicsszórásos felületzárását, hogy
megszüntessük a sarat, a felporzást. A volt Pártház udvarán a bontott téglából egy szaletlit építünk, hogy
a későbbiekben szabadidős parkként használhassák a területet. Bővíteni szeretnénk majd a sportolási,
kikapcsolódási lehetőségeket a családok számára: a teqball asztal mellé kültéri sakktáblát, kneippfolyosót, kosárpalánkot terveztünk a jövő nyárra. Közterületeinken a parkosítás, fásítás folyamatos volt.
A hivatal épületének 3 bejárati ajtaját hőszigetelt műanyagra cseréltük.
Energetikai pályázatunk a Közösségi Ház épületegyüttesére még elbírálás alatt van. Amennyiben
támogatásban részesülünk, nyílászárócserét, külső hőszigetelést, fűtéskorszerűsítést valósítunk meg a
közel 500 m2-es épületben, hogy korszerűbb, energiatakarékosabb üzemeltetésű körülményeket
teremtsünk meg közösségi célú összejövetelek, igény szerint majd újra nyíló Óvoda-intézmény számára.
Szintén pályázati forrásból szeretnénk az orvosi rendelő ablakainak cseréjét is elvégezni. Júniusban 3,5
millió Ft-ot nyertünk ’56-os emlékmű felállítására, melyet Bobály Dávid szobrászművész készített
tragikus halála előtt pár héttel. Az emlékmű a Közösségi ház előtti előkertben található.
- Továbbra is azon fáradozunk, hogy településünket minden rendelkezésünkre álló eszközzel vonzóvá
tegyük, megállítsuk a lakosságszám –csökkenést, benépesítsük az üresen álló házakat. Ez azonban csak
közös összefogással valósulhat meg. Ismételten kérjük, hogy akinek eladó ingatlanja van, szolgáltasson
az Önkormányzat felé adatokat (cím, leírás az épületről, irányár, elérhetőség, fotó), hogy érdeklődés
esetén segíthessük az eladását.
- Bejárás során tapasztaltuk, hogy még mindig vannak elhanyagolt udvarok, kertek, ház előtti gazos
árkok, használaton kívüli, útszélen álló járművek. Kérjük a tulajdonosokat, hogy intézkedjenek ezek
megszüntetéséről mielőbb, ne kelljen felszólításokat eszközölni.
A be nem fizetett helyi adók felülvizsgálata megtörtént, fizetési felszólítást kapnak az érintettek, ha ez
sem jár eredménnyel, akkor végrehajtást, letiltást kérünk.
- Kérjük a lakosságot, hogy a háztartásukban keletkezett, szelektált hulladékot helyezze a Béke úton
telepített szelektív hulladékgyűjtésnek megfelelő edényzetbe, mert továbbra sem engedélyezett a temetői
konténerek ilyen célú használata.
- A ruhagyűjtő konténer sajnos végleg megszüntetésre került, nem fogják visszahozni. Akinek
használható- nem csak rongynak való- ruhái váltak feleslegessé, jelezheti a Hivatalba és megpróbáljuk
értesíteni a gyermekotthonokat, vagy segélyszervezeteket, akik vállalják az elszállítást.
Programok az év végéig:
- Október 28. szombat:
- November 09. csütörtök:
- November 17. péntek:
- December 01. péntek:

-

December 17. vasárnap:
December 22-23.:

Vendégségi bál – jegyek csak elővételben, helyfoglalással
Falugyűlés, közmeghallgatás
Idősek napja, köszönővacsora, Batyus bál
Mikulás délután a Műv.házban,
kézműves foglalkozással,vendéglátással 0-14 év közötti
gyerekeknek
Falusi Karácsony, Adventi gyertyagyújtás
Betlehemezés – akik szívesen veszik a kopogtatásukat 
Csabainé Freistág Erzsébet (polgármester)

