
Örömünkre szolgál, hogy a lakossági bejelentések, 
észrevételek továbbra is érkeznek, ezeket köszönjük 
szépen. A bejelentéseket igyekszünk kivizsgálni, a szük-
séges intézkedéseket megtenni. Vannak azonban olyan 
bejelentések, amelyeket nem az Önkormányzat felé 
kellene jelezni, hanem magánszemélyként célirányosan 
megtenni a Rendőrségre, a Mentőhöz, Katasztrófavéde-
lemhez. 
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A lakosság ilyen irányú bejelentéseit továbbra sem 
tudjuk kezelni, Önök helyett elintézni nem tudjuk.

A rossz idő beköszöntével nem csak a hideg, hanem 
az esős időszak is kezdetét veszi. Nem tudjuk elégszer 
hangsúlyozni, azt a tényt, hogy rendeletünk értelmében 
a vízelveztő árkok karbantartását továbbra is a lakos-
ságnak kell megtennie. Kérem a lakosságot a vízelvezető 
árkokból a levágott füveket szíveskedjenek eltávolítani 
és minden olyan víz útját gátló anyag eltávolítását meg-
tenni, amely akadályozza a víz lefolyását. Elérkezett a 
favágás időszaka. A zajos gépek használatára is figyel-
jünk oda. A favágást mindenki úgy intézze, hogy azzal, 
ne okozzunk bosszúságot embertársainknak.  Késő este, 
vasárnap délután ezeket lehetőleg mellőzzük.

Az idén is lehetőség nyílt a települési önkormány-
zatok részére szociális célú tüzelőanyag vásárlásához. 
Önkormányzatunk is nyújtott be pályázatot. A benyúj-
tott pályázatokról a belügyminiszter 2022. szeptember 

30-ig döntött a rendelkezésre álló előirányzat erejéig. 
Karancsberény 63 köbméter tűzifára jogosult 1.400.175.- 
Ft összegben. A tűzifa szállításából – ideértve a rászoru-
lókhoz való eljuttatást is – származó költségek a nyertes 
önkormányzatot terhelik. Jelenleg folynak a tárgyalások 
az Ipoly Erdő Zrt-vel a szállítással kapcsolatban. Az ön-
kormányzatok a támogatásból vásárolt tűzifát 2023. feb-
ruár 15-éig osztják ki.

Általános tájékoztatás
A Szüreti felvonulás megrendezésére szeptember 17-

én került sor. Az igazán impozáns menetben 18 ló/lovas, 
1 hintó, 5 szekér, 1 kisteher autó, 3 nagyteher autó vett 
részt, élőzenei kísérettel, összesen 170 fő részvételével. 
Az előzetesen eltervezett forgatókönyvet tudtuk tartani. 
Körbementünk a faluban, utána átmentünk Karancske-
szibe, ahol zenés táncos vigasságot adtunk elő, viszon-
zásul vendégséggel vártak minket a helyiek. Ezután 
vissza Karancslapujtőre. Itt szintén tánc, kis megvendé-
gelés, beszélgetés. Érkezéskor szintén körbe mentünk a 
falun, majd a Művelődési Háznál táncolás után az Éh-
ségűző Egyesület által elkészített finom gulyás várta a 
felvonulókat. Hajnalig tartó bálban mulathatott, aki 
még bírta energiával a napot!

Október 17-én a szépkorú lakosainkat ünnepeltük az 
Idősek napján. Köszöntöttük őket e jeles napon, aján-
dékkal kedveskedtünk településünk legidősebb férfi és 
női lakosának. Az elmúlt években településünkért sokat 

Tova tűnt a jó idő, vége lett a nyárnak! Újra meg-
érkezett a hideg, esős, nyirkos idő. Megkez-
dődtek a kertekben a betakarítások. Az égetés 

tilos! Megkérem a T. lakosságot, hogy szíveskedje-
nek a kertekben keletkezett hulladékot hasznosítani, 
komposztálni. Egyre inkább előtérbe kell helyeznünk 
a tudatos környezetkímélést hiszen „a földet nem 
apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk köl-
csön”. A levegő szennyezettségét mindenki könnyen 
észreveheti, saját magán tapasztalhatja. A szennye-
zett levegő még egészséges embereknél is okozhat 
légúti irritációt vagy légzési nehézségeket testmoz-
gás vagy szabadidős tevékenységek végzése közben.  
A valós kockázat az egyén aktuális egészségi állapo-
tától, a szennyező anyag típusától és koncentráció-
jától, illetve attól függ, hogy mennyi ideig van kitéve 
a szennyezett levegő egészségkárosító hatásainak.  
Figyeljünk oda tehát magunkra és figyeljünk oda 
egymásra.
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tett személyeknek emléklapot és bonbont adományoz-
tunk. A Reménység nyugdíjas klub képviseletében Palla 
Andrásné köszöntötte a 65. életévüket ebben az évben 
betöltött személyeket. Kellemes délutánt tölthettek el 
együtt, amelynek során vendégül láttuk a Művelődési 
Házba ellátogató személyeket. A délután folyamán a 
Galga Express Band szórakoztatta az örök fiatalokat, 
akik úgy érezték akár táncra is perdülhettek a fülbemá-
szó muzsikára.

Október 27-én Közmeghallgatást tartottunk. Ösz-
szegezve az előző Közmeghallgatás óta eltelt idősza-
kot megállapítható, hogy önkormányzatunknak fi-
nanszírozási problémái nem voltak, köszönhető ez  
a következetes, és előre jól megtervezett gazdálkodásnak.  
A költségvetési támogatásokkal kapcsolatos adatszol-
gáltatásokat határidőben teljesítjük, így a normatívák 
utalása a fizetési ütemnek megfelelően történik, ami  
a zavartalan feladatellátásunkhoz elengedhetetlen. 
Számláinkat pontosan, időben egyenlítjük ki, tartozá-
sunk sem szolgáltatók, sem más szervezet felé nincs. 
Azon dolgozunk, hogy a költségvetésben tervként meg-
fogalmazódott elképzelések év végére megvalósuljanak 
és ehhez külső segítségre (hitelre) 
ne legyen szükségünk. Stabil pénz-
ügyi helyzetünknek köszönhetően, 
ami nagy örömünkre szolgál, hogy 
a helyi adók mértékét továbbra sem 
volt szükséges növelni és ezzel plusz 
terheket nem róttunk a lakosságra. 
A jövőben a tartozások behajtására 
szigorúbban fog sor kerülni az elmúlt 
időszakhoz képest. Azok ellen, akik 
huzamosabb ideje nem fizetnek, 
végrehajtás keretében fogjuk behaj-
tani a tartozást. Ennek oka, hogy a 
Kormányhivatal Hatósági osztálya 
ellenőrzést folytatott ebben az ügy-
ben, illetve a megnövekedett költsé-
gek nem teszik továbbra is lehetővé, 
hogy kesztyűs kézzel bánjunk azok-
kal, akik nem mutatnak fizetési haj-
landóságot. Ez egyébként a becsüle-
tes fizetőkkel szemben sem fer.

Az idei évre vonatkozóan az áram 
és gáz árának drasztikus megemelke-
dése az önkormányzatokat is érinti. 
A rezsicsökkentett ár az önkormányza-
tokra nem vonatkozik. Jelenleg telepü-
lésünkön az áram és gáz szolgáltatás 
továbbra is biztosított, a szolgáltatók-
kal folyamatban vannak az új szerző-
dések megkötései. Áramszolgáltatás 
terén 2022. december 31-ig végső 
menedékesként kapjuk a villamos 
energiát. Ezt követően pedig rendkí-
vül megnehezíti ezen szolgáltatások 
igénylését az, hogy mi piaci áron fog-
juk kapni az áramot, illetve a gázt. Ez 
igen nagy terhet ró minden települési 
önkormányzatra. A piaci ár beveze-

tése többszörös áremelkedést jelent számunkra a ko-
rábbi évekhez képest, áram esetében egyelőre 3 szoros, 
míg a gáznál kb. tízszeres árral vagy még többel kell szá-
molnunk, ami még nem a vége. Ezekre az áremelkedés 
okozta többlet teherre vonatkozóan sajnos plusz állami 
támogatásra egyáltalán nem számíthatunk. Az önkor-
mányzatoknak maguknak kell ezeket a többlet költsége-
ket kigazdálkodni.  Éppen ezért kellett meghoznunk azt 
a takarékos intézkedést, hogy ideiglenesen átköltözött  
a hivatal a Közösségi házba, és a fűtési szezonban több 
intézményünkben csak temperáló fűtés fog menni. 

Tervezzük a gyerekeknek egy Mikulás délutánt, valamint 
a karácsonyi hangulatot idézve egy Mindenki karácso-
nya programot összeállítani.

Szociális rendeletünket alapul véve azon lakosaink-
nak, akik a feltételeknek megfelelnek idén is eljuttatjuk 
az abban lehetőségként szolgáló juttatásokat (idősek és 
fogyatékkal élők támogatása, fűtési támogatás; mikulás 
csomag, karácsonyi csomag).

Lehoczkiné Csombor Erika Tünde 
polgármester
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