
Hamarosan véget ér a 2020-as esztendő! Mindan�-
n�ian nag�on szoktuk várni az év végi ünnepe-
ket. Az Idősek napját, a Mikulást, a Karácson�t, a 

Szilvesztert. Az idei év azonban teljesen átírta az élet for-
gatókön�vét. Nem ünnepelhetünk úg� ahog� szoktunk, 
nem találkozhatunk sok ol�an szerettünkkel, aki távol 
van tőlünk. Én azonban mégis úg� gondolom a szeretet, 
az eg�másra fig�elés, a segítségn�újtás most sem ma-
radt el ebben a nehéz időszakban sem. 

Az Idősek napi rendezvén�ünk sajnos a járván�üg�i 
szabál�ok betartására tekintettel elmaradt, de a n�ilat-
kozatot visszaküldők személ�esen megkapták a 4.000  
Ft-os juttatást. Külön köszöntöttem két legidősebb la-
kosunkat és eg� kis ajándékkal kedveskedtem nekik. 
Gergel� Bálintné Bözsi nénit és Havran Pali bácsit. Isten 
éltesse nag�on sokáig még közöttünk őket és kívánok 
jó egészséget nekik.

Novemberben a 2020-ban született g�ermekeknek 
eg�-eg� kis fát ültettünk a Közösségi ház előtti területen.

Befejeződött az Orvosi ren-
delő felújítása, a Közösségi Ház 
belső tereinek felújítása fol�a-
matban van.

Az Önkormán�zati utak mel-
lett a mart aszfaltból a nag�obb 
kát�úkat ig�ekeztünk meg-
szüntetni

Az idén a Mikulás napi ren-
dezvén�ünk is elmaradt, ettől 
függetlenül minden 14 év alatti 
g�ermekhez eljuttattuk a miku-
láscsomagot.

Karácson� előtt valamenn�i 
háztartás megkapja az ajándék-
csomagot, ahonnan a kiküldött 
n�ilatkozatot visszaküldték.

A járván�üg�i hel�zet kö-
vetkeztében kiadott megszo-
rító intézkedéseket, a kijárási 
korlátozás bevezetését a la-
kosság feg�elmezetten viseli. 
Köszönöm a türelmüket és a 
megértésüket. Mindann�iunk 
érdeke, hog� ebben a nehéz 
időszakban összefogjunk és 
segítsük eg�mást. Az Önkor-
mán�zat ig�ekszik a lakosság 

segítségére lenni, de kérem Önöket ha segítségre szo-
rulnak vag� ol�an személ�ről van tudomásuk akinek 
segítségre lenne szüksége azt telefonon mindenkép-
pen jelezzék az Önkormán�zat felé a 06-32/449-333 
vag� a 06-20/230-8971 telefonszámokon vag� e-mail-
ben  a hivatal@karancsberen�.hu email címen.

A háziorvostól, védőnőtől telefonon kérjenek ta-
nácsot, segítséget, ha tüneteket észlelnek magukon 
(magas láz, köhögés stb.). Községünkben is sajnos 
eg�re többen esnek áldozatául a vírusnak, vag� ke-
rülnek ol�an személl�el kontaktba, akinek tesztje 
pozitív lett. A járván� terjedésének lassítása érdeké-
ben kérem Önöket, hog� a zárt hel�iségekben min-
den alkalommal szíveskedjenek maszkot viselni. A 
bolti vásárlásaikat célirán�osan teg�ék, az eladó teret 
mihamarabb hag�ják el. A higiénés szabál�okat és a 
távolságtartásra vonatkozó szabál�okat minden eset-
ben szíveskedjenek betartani. Tünetek észlelése ese-
tén szíveskedjenek a közösséget elkerülni.

Az Önkormán�zatnál az 
üg�félfogadási rend megválto-
zott. A személ�es üg�intézésre 
csak indokolt esetben van lehe-
tősége a lakosságnak.

Az esős, csapadékos idő el-
jöttével az utakra a sárfelhordás 
elkerülhetetlen. Kérem, fig�el-
jenek oda, hog� ezeket minden 
esetben takarítsák le, hiszen a 
g�alogosan közlekedők és az 
autósok számára is eléggé bal-
esetveszél�essé válhat a saras 
útszakasz.

A településen továbbra is 
gondot okoz a közlekedési sza-
bál�ok megszegését okozók je-
lenléte, a g�orshajtók megléte. 
Kérem az autós társaimat, hog� 
leg�enek tekintettel az itt élő la-
kosokra, házi kedvencekre. Az 
a pár másodperc, amivel előbb 
hazaérnek nem kellene, hog� 
tragédiához vezessen!

A telefonos szolgáltatóval a 
hálózati problémák miatt fol�a-
matosan eg�eztetünk. A prob-
léma további fennállása esetén 
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TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS FORMÁJÁBAN
 NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSAINK:

1. Lakhatást segítő települési támogatás:
2. G�óg�szer-kiadások viseléséhez n�újtott 
 települési támogatás,
3. G�ermekek és fiatal felnőttek támogatása;
  ba. születési támogatás
  bb. óvodások családjának támogatása
  bc. fiatalok önálló életkezdési támogatása,
    bd. ifjúságvédelmi támogatás,
          be. első lakáshoz jutók támogatása,
  bf. iskolakezdési támogatás
         c. időskorú állampolgárok támogatása;
  ca. szemétszállítási díjkedvezmén� támogatás,
  cb. szépkorúak jubileumi juttatása
          d. nag�családosok támogatása;
  e. temetési támogatás;
       f. köztemetés;
       g. fűtési költségek eg�szeri támogatása
  h. rendezvén�en n�újtott támogatás
  ha. rendezvén�en n�újtott étkezési támogatás
  hb. g�ermekek mikulási támogatása
  hc. idősek karácson�i támogatása
4. Rendkívüli települési támogatás
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magasabb fórumhoz fordulunk, 
mel�hez a problémát tapaszta-
lóktól aláírást fogunk g�űjteni.

A Karancsberén� Község Ön-
kormán�zat Képviselő-testülete 
két igen fontos rendeletet ho-
zott. A rendeletek elérhetők a 
honlapunkon a mellékletekkel 
eg�ütt. 

Az eg�ik rendeletünk az ur-
nás temetkezésről szóló rende-
letünk, mel�et az elkészült ur-
nafal tett szükségessé. Az urnafal 
az Önkormán�zat tulajdonában 
van, íg� annak megváltása 25 
évre lehetséges, a megváltási 
összeg pedig erre az időtartamra 
20.000.- Ft.

A másik rendeletünk a szociális rendelet, mel� igen 
nag� változáson ment keresztül a korábbihoz képest. 
Jóval több támogatás került benne meghatározásra, vi-
szont a támogatás odaítélése során a Törvén�ességi fel-
üg�elet felszólítására kén�telenek voltunk jövedelem 
függővé tenni azokat. A hivatalból induló eljárások so-
rán n�ilatkoztatnunk kell a támogatásban részesülőket, 
eg�éni kérelmek beadása során pedig jövedelem igazo-
lásokat kell csatolni. Sajnos csak ebben az esetben van 
lehetőségünk a lakosság részére a támogatásokat megí-
télni. Általában az eg� háztartásban élők eg� főre eső jö-
vedelmének megfelelően határoztuk meg a támogatást, 
mel� a mindenkori n�ugdíjminimum 400-600 %-ban 
került meghatározásra. A rendelet célja, hog� Karancs-
berén� Község Önkormán�zata, a rászoruló személ�ek, 
g�ermekeket nevelő családok, időskorúak szociális biz-
tonságának megteremtése és megőrzése, lakhatással 
kapcsolatos kiadások viseléséhez n�újtott támogatás, 
valamint az egészségi állapot megőrzéséhez és hel�re-
állításához kapcsolódó kiadások csökkentése érdeké-
ben – a hel�i sajátosságoknak megfelelően és az önkor-
mán�zat teherbíró képességének fig�elembe vételével 
– meghatározza a szociális ellátás hel�i rendszerét, az 
eg�es ellátási formák igén�bevételének feltételeit, vala-
mint a jogosultság érvén�esítésének garanciáit.

 ívánok 
 valamennyi 
 karancsberényi 
 lakosnak 
Áldott békés karácsonyi 
ünnepeket és eredményekben 
gazdag boldog új évet!

Lehoczkiné 
Csombor Erika Tünde 
polgármester
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