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Karancsberény Község Önkormányzatának kiadványa

Tisztelt Lakosság!

L

assan beköszönt a jó idő, reméljük hamarosan itt
a tavasz. Végre kimozdulhatunk a szabadba. Gondozhatjuk, szépíthetjük kertjeinket, udvarainkat.
2021-től a környezetvédelmi szempontokat figyelembe
véve a kerti hulladékok égetését az Országgyűlés megtiltotta. A rendelkezést azonban december hóban módosították és a veszélyhelyzet fennállásának időtartamáig
továbbra is az önkormányzatok hatáskörében hagyták.
Karancsberény Község Képviselő-testülete a 4/2021.
(III.11.) önkormányzati rendeletében helyi szinten
szabályozta az avar és kerti hulladékok égetésének
rendjét. A rendelet értelmében a kerti hulladékot elsősorban hasznosítania szükséges a lakosságnak (komposztálás), amennyiben ez nem megoldható úgy március és április hóban kedden és csütörtökön 10-18 óráig
engedélyezett azoknak elégetése. Ünnepnapokon és vasárnap az égetés szigorúan tilos! Égetni csak száraz,
nem hosszan füstölgő hulladékot szabad, a tűzvédelmi
szabályok betartását szem előtt tartva. Szíveskedjenek
a rendeletben foglaltak betartani! Kérem a lakosságot,
hogy a tudatos hasznosításra
fokozatosan szíveskedjenek átállni. Ehhez tájékoztatásként
közöljük, hogy lehetőség van
elszállításra, hiszen a VGÜ Nonprofit Kft 2017. áprilisától biztosítja a komposztáló zöld hulladékok házhoz menő gyűjtését.
A hulladékok begyűjtésére külön zsákokat biztosít a szolgáltató, melyeket a salgótarjáni
ügyfélszolgálaton vehetnek át
díjmentesen. Igény esetén az
Önkormányzatnál is lehet kérni.
A zsákokban a háztartásokban
keletkező kerti, kertészeti eredetű hulladék (növényi szárak,
levelek, faforgács, fűrészpor,
avar, levágott fű) helyezhetők el.
A fás szárú növények metszési
hulladékai max. 5 cm átmérőig
1 m-es hosszban, kötegelve a
zsák mellé elhelyezhetők. Az
ürítési napokról a www.vgu.hu
vagy ügyfélszolgálatukon a 06
32 440-366/118-as melléken érdeklődhetnek. Az önkormány-

zatunk keresi a megoldást, hogy hogyan tud a segítségére lenni a lakosságnak a keletkezett zöld hulladékkal
kapcsolatban.
A szelektív hulladékgyűjtés a hasznosítható, alapanyagként újra felhasználható hulladékoknak az egyéb
hulladékokból való elkülönített gyűjtését jelenti, melyre
környezetvédelmi szempontból egyre jobban oda kell
figyelnünk. A szelektív hulladék gyűjtése és szállítása
teljesen elkülönülten történik a vegyes települési hulladéktól. Műanyag hulladékok gyűjtésére alkalmas zsákok
az Önkormányzatnál ingyen beszerezhetők, melyeket a
lakóingatlanok elől előre meghatározott időpontban elszállítanak, vagy a szelektív hulladék sziget mellé lehet
elhelyezni. Amennyi zsákot kiraknak, az elszállításkor
ugyanannyit visszajuttatnak csere zsákként.
A VGÜ Nonprofit KFT az önkormányzatokkal egyeztetve, évente 1 alkalommal lomtalanítást szervez az ingatlanhasználók számára háztartásonként 1 m3 men�nyiségig. A megengedett mennyiség feletti lom továbbra
sem kerül elszállításra.
A LOMTALANÍTÁS
2021. május 17-18-án lesz
Karancsberényben.
Egy utcából csak egy alkalommal szállítanak. Elszállítják a
háztartásokban keletkezett nagy
darabos hulladékot, ami nem fér
bele a gyűjtőedénybe pl: ágybetét, bútordarab, autógumi (legfeljebb 4 db). Nem szállítanak
el építési törmeléket, bontási
hulladékot, veszélyes hulladékot (akkumulátor, traktor gumi).
Ezeket a hulladékokat a lakosság térítésmentesen korlátozott
mennyiségben leadhatja a hulladékudvarokban.
Dr Juhász Béla állatorvossal
egyeztetve idén április hóban
kezdik meg a kutyák oltását a
falvakban. Előre meghatározott ütemterv alapján fognak
haladni, Karancsberényre a 2.
negyedévben kerül majd sor.
A pontos időpontról a későbbiekben fogunk tájékoztatást
nyújtani.

Berényi Körkép
A kutyatartók figyelmét ismételten fel kell hívnunk,
hogy az állattartás felelősséggel jár. A gazdiknak oda kell
figyelniük, hogy a kutyák kerítésen belül maradjanak.
Ne veszélyeztessék az éppen arra járó személyeket.
Azt hiszem mindannyiunkat megviseltek az elmúlt
időszakban történtek. A járvány szinte mindenki életében okozott már szomorúságot, közvetve vagy közvetlenül. Nagyon jó lenne már egymással találkozni, összejöveteleket szervezni. Sajnos, azonban ez még egyelőre
várat magára.
A korona vírus elleni védőoltásokat már Karancsberényben is elkezdték, folyamatosan haladnak a regisztrált személyekkel. Türelmüket és megértésüket kérjük,
hiszen rendkívül nagy adminisztrációval jár a vakcina
beadása. Csak a regisztrált személyek oltását végzik,
lista alapján. A korona vírus elleni védekezés része a védőoltásra való regisztráció. Vannak olyanok, akik megfelelő digitális ismeretek vagy eszközök, saját e-mail
cím hiányában (egy e-mailről csak egy személy regisztrálható) nem tudtak még regisztrálni, vagy lévén nem
nyugdíjasok nem kaptak papíralapú regisztrációra levelet regisztrációs lappal.
Azon állampolgárok számára, akik segítségre szorulnak a regisztrációval kapcsolatban, az önkormányzat munkatársai továbbra is készséggel állnak a rendelkezésre.
A gazdálkodásunk során 2021. évben is a működőképességünk megtartása a fő cél. A kiadások tervezése a
kötelezően ellátandó feladatok meghatározásával történik, a takarékos gazdálkodási elveket tartjuk szem előtt.
Biztosítanunk kell továbbra is az önkormányzati szolgáltatások elért színvonalát, a takarékos, hatékony, biztonságos feladatellátás feltételeit. A felújított közterületek, közintézmények intenzív fenntartását, azok értének
és színvonalának a megőrzését. Ezeket a szempontokat
figyelembe véve került összeállításra a 2021. évi költségvetésünk. A 2020. évről áthúzódó és a 2021. évben a már
folyamatban lévő pályázatok megvalósítása elsőbbséget
élvez. 2021. márciustól, 7 fő közfoglalkoztatott látja el
településünkön az intézmények, közterületek rendbetételét, tisztán tartását. Végeznek kisebb javításokat, felújításokat.
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A Magyar Falu Program keretében elnyert pályázataink közül az Orvosi Rendelő felújítása befejeződött.
A jelenleg futó pályázataink közül 2021. február végén
megérkeztek a közterület karbantartását szolgáló pályázatunk eszközei. Az eszközök beszerzésével településünkön a közterületi feladatellátás megfelelő körülmények
között, elvárt színvonalon való biztosításhoz megfelelő
környezetbarát eszközöket kívántunk beszerezni.
Amennyiben az idő már engedi a járda építése is elkezdődik a Hivatal és a temető közötti szakaszon.
Korábban már megkezdődött, a Közösségi Ház belső
részeinek átalakítása, felújítása. Itt már az utómunkálatok végzése folyik, az utolsó simításokat végzik a szakemberek.
Tervezéskor és a további fejlődésünkhöz is fontos
szempontként kezeljük így szükségszerű a község érdekét szolgáló pályázati lehetőségek felkutatása, lehetőség szerinti elindítása és megvalósítása. Minden
pályázati lehetőséget meg kívánunk ragadni, mellyel
a lakosság komfortérzetét javítjuk. Jelenleg BM-es pályázat keretében az orvosi rendelő szigetelése került
beadásra. A pályázat jelenleg elbírálás alatt van. Természetesen Magyar Falu Program és más lehetőségek
keretében is kívánunk pályázatokat beadni, reménykedünk azok kedvező elbírálásában.
Az idei évben a lehetőségekhez képest tervezünk
programokat, azonban ezt csak az adott pillanatban
érvényes szabályok szigorú betartása mellett tudjuk
végrehajtani. Amint lehetőségünk nyílik élni is fogunk
ezekkel, melyekről a lakosságot tájékoztatni fogjuk.
Karancsberény Község Önkormányzata rajzpályázatot hirdetett. Több korcsoportban lehet pályázni, rajzokat beadni. Téma: „Mit jelent a barátság, a szeretet az
összetartozás!” A pályaművek leadási határideje 2021.
április 23. A beérkezett rajzokra a lakosság is szavazhat,
hiszen a rajzokat készítőjük nevével a Közösségi Ház
ablakaiba kiállítjuk. A lakosság a rajzok sorszámával
szavazhat, a szavazatokat a hivatali postaládába kérjük
bedobni. Korosztályonként értékes nyeremények várják a készítőket.
Hamarosan itt a húsvét! Valószínűleg a nagy öntözködések az idén is elmaradnak.

Karancsberény valamennyi
lakosának kívánok:

Kellemes húsvéti
ünnepeket!
Jó egészséget és sok örömet
kívánok mindannyiuknak
szeretteik körében!
Lehoczkiné
Csombor Erika Tünde
polgármester

