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Karancsberény Község Önkormányzatának kiadványa

Tisztelt Lakosság!

H

amarosan véget ér a 2020-as esztendő! Mindan�nyian nagyon szoktuk várni az év végi ünnepeket. Az Idősek napját, a Mikulást, a Karácsonyt, a
Szilvesztert. Az idei év azonban teljesen átírta az élet forgatókönyvét. Nem ünnepelhetünk úgy ahogy szoktunk,
nem találkozhatunk sok olyan szerettünkkel, aki távol
van tőlünk. Én azonban mégis úgy gondolom a szeretet,
az egymásra figyelés, a segítségnyújtás most sem maradt el ebben a nehéz időszakban sem.
Az Idősek napi rendezvényünk sajnos a járványügyi
szabályok betartására tekintettel elmaradt, de a nyilatkozatot visszaküldők személyesen megkapták a 4.000
Ft-os juttatást. Külön köszöntöttem két legidősebb lakosunkat és egy kis ajándékkal kedveskedtem nekik.
Gergely Bálintné Bözsi nénit és Havran Pali bácsit. Isten
éltesse nagyon sokáig még közöttünk őket és kívánok
jó egészséget nekik.
Novemberben a 2020-ban született gyermekeknek
egy-egy kis fát ültettünk a Közösségi ház előtti területen.
Befejeződött az Orvosi rendelő felújítása, a Közösségi Ház
belső tereinek felújítása folyamatban van.
Az Önkormányzati utak mellett a mart aszfaltból a nagyobb
kátyúkat igyekeztünk megszüntetni
Az idén a Mikulás napi rendezvényünk is elmaradt, ettől
függetlenül minden 14 év alatti
gyermekhez eljuttattuk a mikuláscsomagot.
Karácsony előtt valamennyi
háztartás megkapja az ajándékcsomagot, ahonnan a kiküldött
nyilatkozatot visszaküldték.
A járványügyi helyzet következtében kiadott megszorító intézkedéseket, a kijárási
korlátozás bevezetését a lakosság fegyelmezetten viseli.
Köszönöm a türelmüket és a
megértésüket. Mindannyiunk
érdeke, hogy ebben a nehéz
időszakban összefogjunk és
segítsük egymást. Az Önkormányzat igyekszik a lakosság

segítségére lenni, de kérem Önöket ha segítségre szorulnak vagy olyan személyről van tudomásuk akinek
segítségre lenne szüksége azt telefonon mindenképpen jelezzék az Önkormányzat felé a 06-32/449-333
vagy a 06-20/230-8971 telefonszámokon vagy e-mailben a hivatal@karancsbereny.hu email címen.
A háziorvostól, védőnőtől telefonon kérjenek tanácsot, segítséget, ha tüneteket észlelnek magukon
(magas láz, köhögés stb.). Községünkben is sajnos
egyre többen esnek áldozatául a vírusnak, vagy kerülnek olyan személlyel kontaktba, akinek tesztje
pozitív lett. A járvány terjedésének lassítása érdekében kérem Önöket, hogy a zárt helyiségekben minden alkalommal szíveskedjenek maszkot viselni. A
bolti vásárlásaikat célirányosan tegyék, az eladó teret
mihamarabb hagyják el. A higiénés szabályokat és a
távolságtartásra vonatkozó szabályokat minden esetben szíveskedjenek betartani. Tünetek észlelése esetén szíveskedjenek a közösséget elkerülni.
Az Önkormányzatnál az
ügyfélfogadási rend megváltozott. A személyes ügyintézésre
csak indokolt esetben van lehetősége a lakosságnak.
Az esős, csapadékos idő eljöttével az utakra a sárfelhordás
elkerülhetetlen. Kérem, figyeljenek oda, hogy ezeket minden
esetben takarítsák le, hiszen a
gyalogosan közlekedők és az
autósok számára is eléggé balesetveszélyessé válhat a saras
útszakasz.
A településen továbbra is
gondot okoz a közlekedési szabályok megszegését okozók jelenléte, a gyorshajtók megléte.
Kérem az autós társaimat, hogy
legyenek tekintettel az itt élő lakosokra, házi kedvencekre. Az
a pár másodperc, amivel előbb
hazaérnek nem kellene, hogy
tragédiához vezessen!
A telefonos szolgáltatóval a
hálózati problémák miatt folyamatosan egyeztetünk. A probléma további fennállása esetén
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magasabb fórumhoz fordulunk,
melyhez a problémát tapasztalóktól aláírást fogunk gyűjteni.
A Karancsberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete
két igen fontos rendeletet hozott. A rendeletek elérhetők a
honlapunkon a mellékletekkel
együtt.
Az egyik rendeletünk az urnás temetkezésről szóló rendeletünk, melyet az elkészült urnafal tett szükségessé. Az urnafal
az Önkormányzat tulajdonában
van, így annak megváltása 25
évre lehetséges, a megváltási
összeg pedig erre az időtartamra
20.000.- Ft.
A másik rendeletünk a szociális rendelet, mely igen
nagy változáson ment keresztül a korábbihoz képest.
Jóval több támogatás került benne meghatározásra, viszont a támogatás odaítélése során a Törvényességi felügyelet felszólítására kénytelenek voltunk jövedelem
függővé tenni azokat. A hivatalból induló eljárások során nyilatkoztatnunk kell a támogatásban részesülőket,
egyéni kérelmek beadása során pedig jövedelem igazolásokat kell csatolni. Sajnos csak ebben az esetben van
lehetőségünk a lakosság részére a támogatásokat megítélni. Általában az egy háztartásban élők egy főre eső jövedelmének megfelelően határoztuk meg a támogatást,
mely a mindenkori nyugdíjminimum 400-600 %-ban
került meghatározásra. A rendelet célja, hogy Karancsberény Község Önkormányzata, a rászoruló személyek,
gyermekeket nevelő családok, időskorúak szociális biztonságának megteremtése és megőrzése, lakhatással
kapcsolatos kiadások viseléséhez nyújtott támogatás,
valamint az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentése érdekében – a helyi sajátosságoknak megfelelően és az önkormányzat teherbíró képességének figyelembe vételével
– meghatározza a szociális ellátás helyi rendszerét, az
egyes ellátási formák igénybevételének feltételeit, valamint a jogosultság érvényesítésének garanciáit.
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TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS FORMÁJÁBAN
NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSAINK:
1. Lakhatást segítő települési támogatás:
2. Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott
települési támogatás,
3. Gyermekek 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 díjkedvezmény támogatás,
		 cb. szépkorúak jubileumi juttatása
d. nagycsaládosok támogatása;
		 e. temetési támogatás;
f. köztemetés;
g. fűtési költségek egyszeri támogatása
		 h. rendezvényen nyújtott támogatás
		 ha. rendezvényen nyújtott étkezési támogatás
		 hb. gyermekek mikulási támogatása
		 hc. idősek karácsonyi támogatása
4. Rendkívüli települési támogatás
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ívánok
valamennyi
karancsberényi
lakosnak
Áldott békés karácsonyi
ünnepeket és eredményekben
gazdag boldog új évet!
Lehoczkiné
Csombor Erika Tünde
polgármester

