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Karancsberény Község Önkormányzatának kiadványa

Tisztelt Karancsberényiek!

N

agyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a Berényi Körkép nyári kiadásával. Végre eljött a várva
várt nyár! Azonban nem telt el az elmúlt időszak
felhőtlenül, igen kemény megpróbáltatásokon vagyunk
túl. A diákok nem rendhagyó tanévzárón, ballagáson
vettek részt. A digitális tanrendben tanultak az iskolában, mely új volt a tanároknak, a diákoknak és a szülőknek egyaránt. A korlátozó intézkedések bevezetése
mindannyiunk érdeke volt.
Szeretném megköszönni a veszélyhelyzet során tanúsított magatartásukat, együttműködésüket és megértésüket. Köszönöm a türelmüket és az önkéntesek
segítő közreműködését.
Több lakossági bejelentés, észrevétel, kérdés érkezett, amelyekkel kapcsolatban szeretném a lakosságot
tájékoztatni:

EBOLTÁS
Az április hónapra tervezett kötelező kutyaoltás
a veszélyhelyzet fennállása miatt elmaradt. Dr Juhász
Béla állatorvos jelzése alapján elvileg 2020. augusztus
második felében fogja az oltásokat megtenni. Erre vonatkozó pontos információt mindenki meg fogja kapni
időben. Az éven túli oltások miatt nem lesz büntetés illetőleg az állatok védettsége továbbra is fennállt.

VÍZELVEZETŐ ÁRKOK, FŰNYÍRÁS
A Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017.(VIII.8.) önkormányzati rendelete
alapján az ingatlanok és közterületek tisztántartására
vonatkozó 4. §(1) bekezdése szerint „A közterületek
tisztántartásáról az önkormányzat részben saját szervezésében, részben az érintett ingatlantulajdonosok,
használók kötelezésével gondoskodik. (2) Az ingatlan
tulajdonosa, használója köteles gondoskodni
a., az ingatlan telekhatárától a legközelebbi közútig terjedő közterületsáv tisztán tartásáról, zöldfelületének
gondozásáról, beleértve az ingatlan előtti járdaszakaszt, illetve nyílt árkot és ennek műtárgyait is,
b., az ingatlan előtti járdaszakasz hó- és síkosság-mentesítéséről.”

Ennek értelmében a vízelvezető árkok takarítása az
ingatlan tulajdonosok kötelezettsége. A fűnyírásokat
követően, kérem szíveskedjenek a levágott füvet az árkokból kiszedni, hiszen azok egy idő után a víz útjába
állnak, fennakadást okoznak.
Több olyan lakóingatlan található településünkön,
amelyek tulajdonosai nem fordítanak elegendő figyelmet saját lakókörnyezetük karbantartására. Kérem Önöket, hogy a gazmentesítést mindenki tegye meg, hiszen
ez nem csak településünk arculatát rontja, hanem jó búvóhelynek minősülnek a kártékony rágcsálóknak, csúszómászóknak. Nyilván a szomszédos telken élőknek is
nem kevés bosszúságot okoznak ezzel.
A zajos gépek használatát ugyan rendeletben nem
korlátoztuk, azonban szeretném megkérni a lakosságot, hogy a fűnyírások és zajos gépek használata során
legyünk tekintettel egymásra. Azok használatát szíveskedjenek olyan időpontban megtenni, amikor embertársaikat nem zavarják. Mellőzzük a kora reggeli (hajnalban) illetve a hétvégén (vasárnap délután) történő
használatukat.
Mint azzal mindenki szembesül a változékony időjárás következtében a fű egyre csak nő. A közmunkaprogram keretében folyamatosan végezzük a közterületek tisztán tartását, azonban egyszerre nem tudunk
mindenhol ott lenni. A közmunkásoknak a fűnyírás
mellett számos egyéb feladatot kell elvégezni. Megkezdjük településünkön a kihelyezett fa eszközök felújítását, festését is.

Berényi Körkép
HULLADÉK ELHELYEZÉS
A temetőnél kihelyezett konténerek a temetőben
keletkezett virágok, koszorúk, mécsesek elhelyezésére
vannak. Azokban egyéb háztartási-, kommunális hulladék, építési törmelék elhelyezése szigorúan tilos. Szintén tilos a külterületeken az illegálisan lerakott szeméthalmok elhelyezése. Mindannyiunk érdeke településünk
tisztán maradása!

PÁLYÁZATOK

2020. július

Kulturális pályázaton 500.000.- Ft nyert Önkormányzatunk, mely összeget az Augusztus 20-i Szent István napi
ünnepségünkhöz kapcsolódóan kívánunk felhasználni.
J-LEADER helyi felhívások pályázat keretében térfigyelő kamerarendszerre pályáztunk, melynek kedvező
elbírálás esetén a temetőnél 2 helyen, a Művelődési háznál és a buszfordulónál lenne kamera elhelyezve. Reméljük ezzel is növelhetjük az itt lakók biztonság érzetét
valamint vissza tudnánk szorítani az illegális szemét lerakást településünkön.

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

Idén elsősorban a Magyar Falu Program keretében
nyílik lehetősége az Önkormányzatoknak pályázni.
Jelenleg beadott pályázataink a következők:
– Orvosi rendelő felújítása
14.997.168 Ft
– Közösségi tér kialakítása
19.567.217 Ft
– Eszközfejlesztés közterület karbantartásra 4.276.708 Ft
– Járdaépítés és felújítás
2.999.999 Ft
– Óvodai játszóudvar és
közterületi játszótér fejlesztés
4.201.805 Ft

Az ÉMÁSZ által megbízott alvállalkozó hamarosan
megkezdi a villanyvezetékek alatti gallyazást. A gallyak
elszállítása az alvállalkozó feladata lesz az Önkormányzat által kijelölt területre.
A kémények kötelező ellenőrzését a családi háztulajdonosoknak maguknak kell kérni. A 1818 (9.1)
telefonszámon lehet időpontot kérni. Tájékozódni
pedig a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu
oldalon lehet.

MAGYAR FALU PROGRAM
ORVOSI RENDELŐ
Karancsalja Község Önkormányzata
14.988.190 Ft
Karancsberény Község Önkormányzata 14.997.168 Ft
Nógrád Község Önkormányzata
14.369.436 Ft
ORVOSI ESZKÖZ
Becske Község Önkormányzat
Bércéi Község Önkormányzata
Csesztve Község Önkormányzata
Erdőtarcsa Község Önkormányzat
Etes Község Önkormányzata
Galgaguta Község Önkormányzata
Horpács Község önkormányzata
Hugyag Község önkormányzata
Kálló Község Önkormányzata
Karancskeszi Község Önkormányzata
Keszeg Községi Önkormányzat
Kisecset Község Önkormányzata
Magyarnándor Község Önkormányzata
Nógrádszakál Községi Önkormányzat
Piliny Község önkormányzata
Szécsénke Község Önkormányzata
Tolmács Község Önkormányzat
Varsány Község Önkormányzata

BALLA MIHÁLY
országgyűlési képviselő

2.862.332 Ft
2.874.728 Ft
2.985.998 Ft
2.985.362 Ft
2.852.527 Ft
614.634 Ft
1.711.689 Ft
2.527.188 Ft
2.052.320 Ft
2.718.529 Ft
2.976.294 Ft
2.932.064 Ft
1.882.933 Ft
2.784.440 Ft
2.934.992 Ft
2.111.874 Ft
2.976.488 Ft
2.982.782 Ft

ÖSSZESEN
44.354.794 Ft

PROGRAMOK
ÖSSZESEN
39.805.324 Ft

FIDESZ

Örömmel értesítem a lakosságot, hogy az Orvosi
rendelő felújítására és a Járdaépítésre beadott pályázatunk kedvező elbírálást kapott így az elképzeléseinket valóban meg is tudjuk valósítani. Az Orvosi rendelő
felújítása a tetőszerkezet cseréjét, fűtéskorszerűsítést,
terasz felújítását, épület aláfolyó csapadékvíz elvezetését foglalja majd magába. A járda kiépítése a hivatal és
a temető közötti területen illetve az Alvégi út egy rövid
szakaszán valósul meg.

Július 13-tól heti két alkalommal (Hétfő és Csütörtök 18:00-19:00) a Művelődési Házban ZUMBA órát tart
Szabó Zsuzsanna.
Július 28-30-ig minden nap 10 órától 15 óráig a hagyományőrzés jegyében a Reménység Nyugdíjas Klub tart
bemutatót a Művelődési Ház udvarán.
Augusztus 20-án, ha a törvényi előírások és a Kormány rendelkezései lehetővé teszik, szeretnénk egy
egész napos rendezvénnyel kedveskedni a lakosság számára. A programok összeállítása során szinte valamen�nyi korosztálynak szeretnénk kikapcsolódást nyújtani.
A részletes programról a plakátokat a megszokott helyeken fogjuk kitenni hamarosan.
A Szüreti felvonulás és bál a tervezettek szerint szeptember 19-én lesz megtartva.
Reményeink szerint szigorító intézkedés bevezetésére nem kerül sor és így lehetőség nyílik, hogy a szabadban kikapcsolódjunk az említett programokon.
Valamennyi Karancsberényi lakosnak kellemes nyaralást és kikapcsolódást kívánok!
Lehoczkiné Csombor Erika Tünde
polgármester

