AZ ARNÓTI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE – 2019. február (2019/2)

Községi múzeum-látogatás március 1-én a diósgyőri várba
Önkormányzatunk idén a diósgyőri várba szervez látogatást, idegenvezető segítségével. A belépés arnótiaknak
ingyenes, a belépőjegy árát az önkormányzat pályázati forrásból fizeti. A pár éve felújított, impozáns vár 2019.
március 1-jén, pénteken 14.30 órától kerül megtekintésre, kb. 1 órai időtartamban. Találkozó 14.20 perckor a vár
jegypénztáránál. 13.30 órakor az általános iskolánk előtti parkolóból ingyenes külön busz indul a várhoz.
Jelentkezés, az 50 fős férőhely erejéig, Kovács Dávid munkatársunknál, a 200-560-as telefonszámon, valamint az
arnot@arnot.hu e-mail címen. Aki csak a várat akarja megnézni, de a buszt nem kívánja igénybe venni, annak
nem kell előzetesen regisztrálnia. Biztatjuk lakosainkat, gyerekeket, felnőtteket, időseket egyaránt, éljenek ezzel a
lehetőséggel. A projekt a “TOP - 5.3.1-16 Helyi identitás megerősítése a Sajó mentén” elnevezésű Európai Uniós
pályázati forrásból valósul meg.

Március 1-től változik a buszmenetrend
Önkormányzatunk az alábbi tájékoztatást kapta az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-től.
„Tájékoztatjuk, hogy településüket érintően Társaságunk 2019. március 1-től kezdődően az alábbi menetrendi
módosításokat tervezi bevezetni a helyközi menetrend szerinti autóbusz közlekedésben, a 3706 Miskolc-ArnótSajópálfala-Sajóvámos autóbuszvonalon.
• A Miskolcró1 iskolai előadási napokon 6.10 órakor Arnótra induló 943 sz. járatot 5 perccel korábban
közlekedteti. Ennek megfelelően a járat Miskolc, aut. áll. elnevezésű megállóhelyről 6.05 órakor indul, Arnót, új
aut. ford. elnevezésű megállóhelyre 6.24 órakor érkezik és a közbülső megállóhelyeket is 5 perccel korábban
érinti. A módosítás forgalomszervezési okok miatt történik.
• Az Arnótról iskolai előadási napokon 6.30 órakor Miskolcra induló 918 sz. járatot 5 perccel korábban
közlekedtetjük. Ennek megfelelően a járat Arnót, új aut. ford. elnevezésű megállóhelyről 6.25 órakor indul,
Miskolc, aut. áll. elnevezésű megállóhelyre 6.44 órakor érkezik és a közbülső megállóhelyeket is 5 perccel
korábban érinti. A módosítás forgalomszervezési okok miatt történik.”

Március 6-tól indul a házhoz menő zöldhulladék gyűjtés
A BMH Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a házhoz menő zöldhulladék gyűjtést 2019.
március 4. és december 15. közötti időszakban kéthetente végzi el. Az első gyűjtési nap: 2019. március 6., szerda.
Az elszállítást kéthetente páros héten, szerdai napokon végzik. A zöldhulladékot erre rendszeresített BMH
Nonprofit Kft. logójával ellátott ZÖLDHULLADÉK GYŰJTŐZSÁK feliratú INGYENESEN BIZTOSÍTOTT
zsákokban szállítják el. A zsákokban, illetve gyűjtőedényekben elhelyezhető falevél, ágnyesedék, vágott fű,
gyom, stb. A nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter hosszúságúra darabolva, kötegelve
helyezhetők el a zsákok mellett. A cég munkatársaik a nem kötegelt ágakat nem szállítják el! Kérjük, ügyeljenek
arra, hogy a zsákokba kizárólag zöldhulladék kerüljön!
Ügyfélszolgálat elérhetősége: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu, +36 21/350-0111.

Várjuk községünk hölgyeit a Nőnapi Ünnepségre március 8-án!
Arnót Község Képviselő-testülete tisztelettel és szeretettel meghívja településünk lányait és hölgyeit,
az ötödik alkalommal megrendezendő községi Nőnapi Ünnepségre.
Ideje: 2019. március 8., péntek, 18:00 óra. - Helye: Arnót, Művelődési Ház.
Program: Polgármesteri ünnepi beszéd - Az arnóti óvodások és iskolások műsora –
Cserháti Zsuzsa, Szécsi Pál, Máté Péter dalok Szívós Győző színművész (Eger) előadásában.
Szeretettel hívjuk és várjuk községünk hölgyeit az ünnepségünkre!
A jelenlévő hölgyeknek egy-egy szál virággal kedveskedik önkormányzatunk.

Ebek kötelező veszettség elleni védőoltása
Az oltások időpontja 2019. március 16-án (szombat) 13-15 óráig, március 23. (szombat) 9-12 óráig, március
30. (szombat) 13-15 óráig, április 13. (szombat) 13-15 óráig és április 27. (szombat) 13-15 óráig. A kötelező
védőoltás helye: a polgármesteri hivatal hátsó, gazdasági épületénél kialakított oltópont (Petőfi u. 120.), valamint
a Dankó Pista utcában 2019. március 16-án (szombat) 15-16 óráig. A veszettség elleni védőoltás költsége
féregtelenítési gyógyszerrel együtt: 4.000 Ft/eb. Az ebek oltásának feltétele az azonosító mikrochip és oltási
könyv megléte. Az esetlegesen hiányzó mikrochip pótlás költsége 4.000 Ft. Az oltási könyveket szíveskedjenek
elhozni. Elhagyott oltási könyv pótlása 500 Ft/db. Valamennyi ebnek szájkosár viselése kötelező. Felhívjuk a
lakosság figyelmét, hogy a veszettség elleni oltás és az ebek mikrochippel való ellátása kötelező. Ennek
elmulasztása szabálysértési bírságot von maga után.

Nótaklub indul Arnóton (nemcsak) nyugdíjasoknak
Pályázati forrásból nótaklubot szervez önkormányzatunk, amelyet havonta egy alkalommal, pénteki napokon
tervezünk megtartani a művelődési házunkban. A zenéről, nótatanításról vitéz Bacsi József hivatásos zenész
gondoskodik, harmonika és szintetizátoros kísérettel. Az első alkalomra 2019. március 22-én, pénteken, 17
órai, a másodikra április 12-én, pénteken, szintén 17 órai kezdettel kerül sor. Várjuk mindazokat, korosztálytól
függetlenül, akik szeretnek nótázni, táncolni, mulatni. Jó szórakozást, nótatanulást kívánunk!
A projekt a “EFOP-1.5.2-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben" elnevezésű Európai Uniós
pályázati forrásból valósul meg.

„Te szedd!” – községi szemétgyűjtési akció március 21-én
Az országos szemétgyűjtési kezdeményezéshez idén is csatlakozott önkormányzatunk. Március 21-én,
csütörtökön 8 órára az iskola előtti parkolóba várjuk azokat a lakosainkat, akik a 8. osztályosaink,
közfoglalkoztatottaink, nyugdíjasaink társaságában szívesen részt vennének a településünk közterületein szétszórt
szemét összeszedésében. A szedéshez zsákokat és kesztyűt biztosít önkormányzatunk az akció szervezője.
Minden résztvevőnek köszönjük előre is a segítséget!

Használtruha gyűjtés és osztás áprilisban
Önkormányzatunk a lakosság részére ruha-lomtalanítási akciót szervez. Ha bárkinek az otthonában általa már nem
használt, de jó minőségű ruhája, cipője, kabátja, stb. van, most könnyen megszabadulhat tőle. A kitisztított,
kimosott ruhákat, és az egyéb használati tárgyakat a művelődési házban április 15-től 17-ig, mindennap 10 és 18
óra között önkormányzatunk munkatársai átveszik. Az osztásra április 18-án 15 órától 17 óráig kerül sor.

Egyszeri segély, kivételes nyugellátás-emelési lehetőség kisnyugdíjasoknak
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal kivételes nyugellátás-emelést és egyszeri segélyt
engedélyezhet. Kérelem alapján egyszeri segély engedélyezhető az (öregségi) nyugellátásban részesülő személy
részére évente egy alkalommal, ha havi jövedelme nem haladja meg a 75.000 Ft-ot és a közeli hozzátartozójával
közös háztartásban él, illetve a 85.000 Ft-ot, ha egyedül él.
Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető annak a személynek, akinél az ellátás havi összege nem haladja meg
a 85.000 Ft-ot. A kérelem a formanyomtatványon a szükséges igazolások csatolásával a B.-A.-Z. Megyei
Kormányhivatal valamennyi kormányablakában (Miskolc, Felsőzsolca, Szikszó) előterjeszthető.

Mikor lehet a kerti növényi hulladékot elégetni?
1. Kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladék égetése tilos.
2. A 2015. március 5-től hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat továbbra sem érinti a kerti grillezést és a
tűzön történő sütés-főzést, azonban mint minden égetéssel összefüggő tevékenység során, itt is be kell tartani a
tűzgyújtás általános szabályait.
3. Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet lehetővé
teszi. Képviselő-testületünk a 11/2014. (V. 30.) önkormányzati rendeletével szabályozza az avar és a kerti
hulladékok nyílttéri égetését. Eszerint a kerti hulladék nyílttéri égetése a nyári időszámítás szerinti időszakban
11 és 20 óra között, valamint a téli időszámítás szerinti időszakban 10 és 17 óra között engedélyezett. Vasárnap
és ünnepnapokon tilos az égetés. A hatóságilag elrendelt általános (országos) tűzgyújtási tilalom alól a rendelet
nem ad felmentést. A rendelet teljes szövege megtalálható a polgármesteri hivatalban, továbbá a www.arnot.hu
honlapon, valamint az Arnót Önkormányzata Facebook oldalon.
4. A külterületi szabadtéri égetést minden esetben előzetesen, 10 nappal korábban engedélyeztetni kell a Miskolci
Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzvédelmi hatóságával.

Tavaszi tervezett önkormányzati rendezvényeink
április 13., szombat: Arnótiak gyalogtúrája
április 16., kedd: községi tojásfa-állítás a posta előtt
április 26-28.: III. Megyei Májuskosár Kiállítás és Verseny – megnyitó ünnepség: ápr. 26., 17 óra
április 26., péntek: községi májusfa-állítás a posta előtt
máj. 2., csecsemők és ballagók életfájának ültetése – máj. 4., szo: szurkolás a DVTK – MOL Vidi FC meccsen
június 1., szombat: III. Községi Gyermeknap (Falunap) – jún. 8.: Kerékpártúra a tiszadobi kastélyhoz
Az Önkormányzati Hírlevelet írta és szerkesztette: dr. Üveges István polgármester
Az aktuális önkormányzati hírek, információk az Arnót Önkormányzata Facebook oldalon olvashatók.

