
Általános tájékoztatás

Eltelt ismét egy rövid időszak. Vége a jóidőnek, újra 
itt a fűtési szezon. A kertekben a fagyok beköszönte előtt 
megkezdődtek a betakarítások, a háztartásokban a téli 
tüzelő előkészítése zajlik.

Karancsberény idén sikeres pályázatot nyújtott be a 
szociális célú tüzelőanyag támogatásra. Ebből a célból 
Képviselő-testület rendeletet alkotott. A 10/2021. (X.12.) 
önkormányzati rendeletének célja, hogy a településen 
élők részére támogatást nyújtson szociális rászorult-
ságuk alapján, meghatározza a természetben nyújtott 
szociális ellátást, egyszeri tűzifa jogosultsági feltételeit, 
az igénylést, valamint az odaítélés menetét. A tájékoz-
tató levelet minden háztartásba eljuttattuk. A pályázat-
ban megnyert tűzifának a beszállítási és az érintettekhez 
történő eljuttatási költségét az önkormányzat önerőből 
finanszírozza.

A kérelemmel kapcsolatos nyomtatvány a hivatalban 
kérhető. Kérdések esetén készséggel állunk a lakosság 
rendelkezésére hivatali munkaidőben.

A Képviselő-testület rendeletet alkotott, az avar és 
kerti hulladékok égetésére vonatkozóan is. November 
30-ig megengedett az égetése a száraz gallyaknak, fale-
veleknek. Kedden és csütörtökön 10 órától 18 óráig le-
hetséges. Hétvégén és ünnepnapokon továbbra is szigo-
rúan tilos az égetés! A környezettudatos szemléletre való 
áttérést azonban már lehetőség szerint gyakorolhatjuk. 
Amennyiben lehetséges a komposztálást szorgalmaz-
zuk és településünkön a levegő szennyezést mérsékel-
jük a minimális szintre.

Az ősz beköszöntét nemcsak az időjárás kapcsán 
érezzük, a gyermekek megkezdték az óvodába, iskolába 
járást. Szociális rendeletünk értelmében óvodáztatási 
és tanszertámogatást nyújtottunk azon kérelmezők ré-
szére, akiknél az 1 főre jutó jövedelem határ nem ha-
ladta meg az öregségi nyugdíj minimum 600 %-át. Álta-
lános iskolások esetében ez 10.000.- Ft, középiskolások 
15.000.- Ft és felsőfokú oktatási intézmény nappali ta-
gozatán tanulók részére 20.000.- Ft támogatást jelent.

Önkormányzatunk idén is csatlakozott a BURSA-Hun-
garica ösztöndíj pályázathoz. A benyújtási határidő és a 
kérelmek Önkormányzatunkhoz való beadási határideje 
2021. november 05. Kérek minden pályázót a határidő 
pontos betartására. 

Pályázataink

2021-ben több sikeres pályázatot nyújtottunk be, 
amellyel közel 40 millió forinttal gazdagítottuk az önkor-
mányzat vagyonát. A pályázatok javarésze Magyar Falu 
Program keretében valósulhatnak-valósulhattak meg.

Az elmúlt időszak megvalósult pályázatai: 

– Önkormányzati útszakasznál három út aszfalto-
zása történt meg (Kossuth, Honvéd, Dózsa bekötő) 
19.760.314.- Ft 

– Elkészült a hivatal udvarán keresztül a temetőig tartó 
járdaszakasz kiépítése 2.999.999.- Ft

– Folyamatban van a térfigyelő kamerarendszer kiépí-
tése, jelenleg a kábelezési folyamatok kiépítése zajlik.

– Belügyminisztérium által kiírt pályázatból megvaló-
sult az Orvosi rendelő lábazati, födém és homlokzati 
szigetelése 8.157.940.- Ft összegben.
 

Tartalék listáról bekerült és még folyamatban 
lévő pályázataink:

– Közterületi jártszótér (játszótéri elemek bővítése, 
cseréje) 3.962.653.- Ft.

– Kommunális eszközbeszerzés (további akkumuláto-
ros gépeszközök) 3.034.922.- Ft

– Kistelepülések kulturális támogatására 1.000.000.- 
Ft összegre pályáztunk.

Az önkormányzat tulajdonában lévő épületeinken 
önerőből történtek felújítások. A Művelődési Házban a 
konyha és a klub helységének felújítása és festése valósult 
meg. A Ravatalozóban kisebb átalakítás történt. A kegye-
leti hűtőt másik helyiségben helyeztük el, ezt azonban 
csak a belső ajtó eltávolításával lehetett megvalósítani. 
Az ajtó helyett függönnyel választottuk el a két helyiséget 
egymástól. Kegyeleti okokból kifolyólag humánusabb a 
hűtő másik helységben történő elhelyezése. 

Programjaink

Végre sok-sok idő után az első közös rendezvényün-
ket valósíthattuk meg Berényi Juliális néven. 3 sztárfel-
lépőt hívtunk az amúgy is sok színű programok mellé. 
Kicsik és nagyok megtalálhatták a kedvükre való szóra-
kozási lehetőséget.

Berényi KörképBerényi Körkép
Tisztelt Lakosság!
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Szüreti felvonulást az idén csak településen belül haj-
tottunk végre. Kulturális műsor, megvendégelés és bál 
várt a résztvevőkre.

Legnagyobb örömünkre 2021. augusztus 31-én újra 
lengett a Babazászló településünkön. Nagyon sok sze-
retettel köszöntjük a legifjabb lakosunkat Klimasz Pan-
nát. Szőllős Beáta és Klimasz József közös gyermekét. Jó 
egészséget és sok-sok örömöt kívánunk a babának és az 
egész családnak.

A Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság „Élet-fája” 
címmel programot hirdetett a települések önkormány-
zatai részére. Ennek apropóján egy facsemete került el-
ültetésre 2021. október 21-én, mely az önkormányzat és 
a rendőrség összefogását hivatott jelképezni és az orvosi 
rendelőnél ültettük el. A korona vírus elleni küzdelemre, 
a vírus terjedésének megakadályozására hozta létre a 
programot dr. Somssich Gabriella rendőr dandártábor-
nok asszony, mely kezdeményezéshez már több megye 
kapcsolódott. A faültetésnél a rendőrség részéről Ponyi 
Béla ezredes úr volt jelen.

Amennyiben a járványügyi helyzet megengedi az 
alábbi programjainkat szeretnénk még az idén meg-
valósítani.
November 4. (csütörtök) Közmeghallgatás/Falugyűlés
November 12. (péntek) Idősek napja
December 3. (péntek) Mikulás délután
December 19. (vasárnap) Mindenki Karácsonya

A szociális rendeletünk értelmében a lakosság részére 
több támogatási forma is adható. Ezeket szeretnénk az 
idén is megvalósítani. Sajnos az adható támogatást át 
kellett dolgoznunk és valamennyi esetben jövedelem 
határtól kellett függővé tenni. 

Az idősek napjára vonatkozó nyilatkozatok már ki-
küldésre kerültek. Ezeknek az önkormányzathoz való 
visszajuttatási határideje 2021. november 4. (csütörtök).

A szociális tűzifára a kérelmek és csatolandó mellékle-
tek leadási határideje 2021. november 02- 2021. november 
10. 16 óráig. Kérek mindenkit a nyomtatványon valameny-
nyi adatot szíveskedjenek kitölteni és a kötelező mellékle-
teket csatolni. Az elbírálás során csak a hiánytalan kérel-
meket tudjuk figyelembe venni. Erre azért van szükség, 
hogy a kiszállítást mihamarabb meg tudjuk kezdeni.

Lehoczkiné Csombor Erika Tünde pm.
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