AZ ARNÓTI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE – 2016. július (2016/5)
Lakossági uborka-vásár július 27-én
Amint azt sokan tudják, láthatják, önkormányzatunk idén elkezdte az intenzív uborkatermesztést a
közfoglalkoztatás keretében. Az egész termelési folyamatot koordináló és az uborkát felvásárló cég engedélyével
lakossági uborka vásárt hirdet önkormányzatunk. Kizárólag arnóti családok vásárolhatnak, családonként
maximum 10 kg, berakni való uborkát, 150 Ft/kg kedvezményes áron. Az árusítás ideje: 2016. július 27., szerda,
14.30 órától, a készlet erejéig. Helye: az önkormányzat gazdasági udvara (Petőfi u. 118.). Reméljük, sokan élnek
majd a kedvezményes vásárlás lehetőségével.
Kislányok, kisfiúk, rakjatok be uborkát!
8-14 év közötti arnóti gyermekek részére uborka-savanyító bemutatót tart önkormányzatunk. Hozzatok
személyenként kettő, maximum 5 literes, otthon jól kimosott, zárható befőttes üveget, és saját magatok
rakhatjátok el az uborkát, kovászos és téli savanyított formában, ezt haza is vihetitek. A két üvegen kívül a
berakáshoz szükséges dolgokat (ecet, cukor, stb.) az önkormányzat biztosítja. A bemutató ideje: 2016. július 27.,
szerda, 14.00 óra, helye: Művelődési Ház kisterme (megközelíthető az épület hátsó bejáratán, az orvosi rendelő
mellől).
Nézzük meg az önkormányzat uborkatermesztését
Önkormányzatunk a közfoglalkoztatás keretében idén hozzá kezdett az intenzív uborkatermesztéshez. Eddig több
százezer forint tiszta hasznot hozott önkormányzatunknak az uborka, konyhánkat, a közétkeztetést is ellátja,
berakni is tudunk a téli időszakra. Azt szeretnénk elérni, hogy az önkormányzatok mellett Borsodban, akár
Arnóton is minél több helyi őstermelő, kistermelő fogjon bele ebbe a tevékenységbe. Ezért várjuk a
mezőgazdasági vállalkozóinkat az alábbi kerekasztal beszélgetésre is. Jelenleg nálunk, Arnóton működik a
környező négy önkormányzatot is kiszolgáló uborkaválogató gép. A jó példa bemutatása céljából egy fórumot
szervez önkormányzatunk.
A fórum címe: Az intenzív uborkatermesztés, mint az értékteremtő közfoglalkoztatás, és a családi kisegítő
gazdálkodás mintaképe.
A fórum ideje: 2016. július 27., (szerda), 14.00 óra.
A fórum helye: Arnót, önkormányzati termőföld és gazdasági udvar, illetve a helyi Művelődési Ház.
Program:
14.00 óra: látogatás az uborkaföldön, a termesztés megtekintése
14.30 óra: az uborkaválogató gép, valamint a térkő-gyártás megtekintése az önkormányzat gazdasági udvarán
15.00 óra: közfoglalkoztatási kerekasztal a meghívott polgármesterek és vendégek, arnóti őstermelők
részvételével a Művelődési Házban – Csöbör Katalin országgyűlési képviselő köszöntője - Bíró Katalin
programkoordinátor előadása, a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság
képviseletében.
Településünk lakosságát is tisztelettel meghívjuk az uborkaföldre és a gazdasági udvarunkba, tekintettel arra,
hogy sokan érdeklődnek, dicsérik az uborkatermesztést Arnóton. Ennek a programunknak az Arnóti
Közfoglalkoztatási Nyílt Nap címet adtuk, hogy településünkön bárki betekinthessen a közmunkáltatás
mindennapjaiba.
Lakossági fórum az M30-as autópálya arnóti nyomvonaláról
Tekintettel az ügy fontosságára, önkormányzatunk a Miskolc-Kassa közötti új, építendő autópálya
nyomvonaláról egy helyi lakossági fórum megtartását kérte a tervezőmérnökségtől.
A fórum ideje: 2016. augusztus 12., péntek, 17.00 óra. A fórum helye: Arnót, Művelődési Ház.
Több egyeztető megbeszélésen vettünk részt eddig, képviselő-testületünk is kérte a nyomvonal minél inkább
Sajópálfala irányába történő kijelölését. Hosszas egyeztetések után a nyomvonal hídon vezet a sajópálfalai
országos közút felett, az önkormányzati termőföldön halad át, majd a buskai domboldali szőlőkön át megy a
Cserák felé, s ott a dombtetőn éri el Szikszó területét. Két szintbeli átjáró is kiépítésre kerül, a régi eperfasornál
és a mostani tyúktelep közelében. Sajnos a szabványok nem teszik kötelezővé a belterülethez közeli szakaszon a
zajvédő-fal megépítését, de önkormányzatunk minden eszközzel küzd érte.
A tervezőmérnökségtől megkért információ szerint az autópálya nyomvonala településünk közigazgatási
területén az alábbi helyrajzi számú ingatlanokat érinti. Kérjük a tulajdonosaikat, bérlőiket, hogy a fórumon
lehetőség szerint – a saját érdekükben is, - vegyenek részt. 07/6, 07/8, 021/1, 08/6, 08/8, 014/4, 07/13, 019/7,
021/6, 023/21, 019/10, 019/8, 022/9, 024/9, 024/11, 024/3, 024/4, 024/5, 024/12, 024/14, 024/16, 028/5, 029,
030/1, 031, 032, 033, 034/8, 040/18, 041, 040/16, 040/14, 040/13, 038, 051/5, 051/8, 051/7, 034/1, 053, 052/3,
055/12, 055/4, 057/2, 057/1, 057/3, 062, 063/1, 071, 080/8, 080/7, 080/6, 080/5, 080/4, 1817, 1818, 1819, 1820,
vagy 1717, 1718, 1719, 1720. Tisztelettel hívjuk és várjuk községünk lakosságát, az érdeklődőket a fórumra.

Megyei közmeghallgatás a Miskolc-Kassa közötti autópályáról Miskolcon
Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség az M30 gyorsforgalmi út Miskolc –
Tornyosnémeti közötti szakasz ügyben közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás helye: Miskolci Polgármesteri
Hivatal Közgyűlési Terme (Miskolc, Hunyadi u. 2.). A közmeghallgatás időpontja: 2016. augusztus 3., 11.30 óra.
Szép-korúak támogatása
A képviselő-testület döntése értelmében a jövőben a szép-korúak támogatására jogosult a településünkön élő,
állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező lakos, aki a 70., 75., 80., 85.,90., 95., 100. életévét betöltötte és a
háztartásban együtt élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum tízszeresét,
a 285.000 forintot. A támogatás mértéke egyszeri 10.000 Ft. A kérelem letölthető az arnot.hu honlapról, vagy
igényelhető a Polgármesteri Hivatalban. Reméljük, hogy valamennyi jogosult benyújtja önkormányzatunkhoz a
kérelmét.
A középiskolát idén elvégzettek támogatása
Arnót Képviselő-testülete rendelete alapján a középiskolai tanulmányaikat elvégzett diákok támogatására
jogosult az Arnót településen élő, állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező, nappali tagozatos diák, aki a
gimnáziumi szakközépiskolai, szakiskolai tanulmányainak befejezését bizonyítvánnyal igazolja és a háztartásban
együtt élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum tízszeresét, a 285.000
forintot. A támogatás mértéke egyszeri 10.000 Ft. A kérelem letölthető az arnot.hu honlapról, vagy igényelhető a
Polgármesteri Hivatalban. Reméljük, hogy valamennyi jogosult benyújtja önkormányzatunkhoz a kérelmét.
A jövőben csekken kell fizetni a szemétdíjat
2016. április 1-jén megkezdte működését a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinációs és Vagyonkezelő Zrt.
Javasolták, hogy a korábban díjbeszedést választó önkormányzatok térjenek át a csekkes módra, hiszen ennek
költségét (csekkadó, postaköltség) ez az új cég fizeti. A váltás mellett szólt az is, hogy a számlázás
központosításával a korábbi díjbeszedős rendszer vélhetően működésképtelenné vált volna. A Zöld Völgy Kft.hez tartozó több mint száz önkormányzat mindegyikében a csekkes fizetési rendszer kerül bevezetésre, így
Arnóton is. Aki nem fizeti be határidőre a postán kapott csekken szereplő összeget, azzal szemben az NHKV
végrehajtási eljárást indít, mindenképp behajtja a díjat. A csekk postázása a közeljövőben várható.
Önkormányzatunk és lakosaink nevében is köszönjük Gibárszkiné Orosz Évikének a hosszú éveken át a
szemétszállítási díj beszedése során végzett kitartó és eredményes munkáját.
Megnyílt a szikszói hulladéklerakó
A május közepétől működő, a Zöld Völgy Kft. által üzemeltetett hulladéklerakóba ingyenesen zöldhulladékot,
betontörmeléket, papírhulladékot, lomhulladékot, elektronikai hulladékot, üveghulladékot és veszélyes
hulladékot egyaránt el lehet helyezni. A fenti hulladéktípusokból ingyenesen összesen maximum 250 kg-ot
vesznek át, lakóingatlanonként, negyedévenként. Az átvétel feltétele: arnóti lakcímkártya bemutatása. Nyitva:
csak hétfői és csak pénteki napokon, 8 órától 16 óráig. Cím: Szikszó, szennyvíztisztító telep mellett (a közúti
lámpánál jobbra, a vasúti sorompó után balra). Kérjük lakosainkat, vegyék igénybe ezt az új szolgáltatást, ne
községünk külterületére hordják a szemetet, törmeléket!
A zöldhulladék lerakásának szabályai
1.Az arnóti kijelölt helyen, az önkormányzati termőföld mellett a kihelyezett sorompót kérjük elforgatni! 2. Csak
arnótiak részére engedélyezett a zöldhulladék elhelyezése! Kérjük a lakcímkártyát az őrnek bemutatni! 3. Csak
kizárólag zöldhulladékot szabad elhelyezni! Kommunális hulladék, törmelék, stb. lerakása tilos! 4. A zsákban
hozott zöldhulladékot kérjük kiönteni, és a zsákot elvinni! Köszönjük lakosaink közreműködését, megértését.
Kaptak kukát, és már fizetnek a Dankó Pista utcán élők is a szemétszállításért
Az új szemetes edények áprilisi osztásakor a Dankó Pista utcán lévő lakóházakban élők is kaptak családonként a
vegyes és a szelektív hulladék elszállítását szolgáló edényt, összesen 41-41 db került kiosztásra. Az utcában élők
körében tavaly vezette be az önkormányzat – az egyenlő teherviselés jegyében - a szemétdíj megfizettetését, amely
eddig különösebb gond nélkül működött, működik.
„A hivatal házhoz megy!” – Folytatódnak a polgármesteri utcabejárások
Várjuk az adott utcákban élőket, hogy közvetlenül az önkormányzat vezetőinek mondhassák el a felvetéseiket,
kéréseiket. A negyedik utcabejárásra július 28-án, csütörtökön kerül sor. Az Esze Tamás utca lakóit 16.00 órakor, a
Kisfaludy utcaiakat 16.20 órakor, a Jókai utcában élőket 16.40 órakor várjuk. Biztatunk mindenkit, bátran éljenek ezzel
az új lehetőséggel, beszéljük meg az aktuális problémákat. Településünk más utcáin későbbi időpontokban tartjuk meg
ezt a fórumot.

A Pázsit utca nevet kapta a régi Felszabadítók útja
A megyei kormányhivatal felszólította a képviselő-testületet, hogy 2016. május 31-ig gondoskodjon a régi
elnevezés megváltoztatásáról, mert a Felszabadítók útja elnevezés a vonatkozó törvény szerint az önkényuralmi
rendszerre emlékeztet. Az utcában élők körében még 2013-ban felmérést végzett a hivatal, hogy milyen névre
szeretnék átváltoztatni a régit. Akkor a Pázsit utca elnevezés kapta a legtöbb szavazatot, ennek megfelelően most
a képviselő-testület erre a névre „keresztelte” az utcát. Június 6-án utcafórumra került sor, ahol a személyes
okmányok átíratása is jelentős részben megtörtént. Köszönjük az utcában élők megértését, pozitív hozzá állását.
Barcsák Pálné miniszteri kitüntetése
Óvodánk vezetője az óvodapedagógusok részére adható legmagasabb állami kitüntetésben részesült, az arnóti
képviselő-testület felterjesztése alapján. Június 7-én Budapesten Balogh Zoltán minisztertől vehette át a
Magyarországon az 1820-as években az első kisdedóvókat megalapító, Brunszvik Terézről elnevezett díjat. A
kitüntetett az alapítástól, 1971-től óvodapedagógusa az intézményünknek, 1979-től, 37 éve a vezetője,
napjainkig. Az arnóti a hajdúböszörményi óvónőképző főiskola gyakorló óvodája, megyénk több településéről
Arnótra, mint referenciaintézménybe járnak a szakemberek tanulmányozni a helyi pedagóguskar által
kifejlesztett, kompetencia-alapú, Jó gyakorlatok elnevezést viselő pedagógiai programot. Az óvodai közösség a
községi rendezvények állandó résztvevője, többek között a szüreti felvonulás, tojásfa-állítás, májusfa-állítás, a
csecsemők életfája ültetésének állandó szereplője. Barcsák Pálné a helyi közélet aktív tagja, 1994 óta
folyamatosan települési képviselő, az óvodai alapítvány vezetője, a helyi evangélikus gyülekezet és a borsodhevesi egyházmegye felügyelője, világi vezetője. Valikának szívből gratulálunk, és további eredményes szakmai
munkát és jó egészséget kívánunk.
Nyugdíjba vonult Nagyné Stefura Éva, iskolánk igazgató-helyettese
Pedagógusi pályáját 1975-ben kezdte, 1981-ben került Arnótra, 1986-tól kezdődően, 30 éven át az iskola
igazgató-helyetteseként dolgozott, az arnóti és a sajópálfalai diákok százait nevelve és tanítva. Évikének
köszönjük a több évtizedes kitűnő munkáját, és kívánunk örömökben gazdag nyugdíjas éveket.
Molnár Attiláné tanárnő kitüntetése
Molnár Attiláné, a helyi általános iskola történelem-rajz szakos tanára június 6-án, a miskolci tankerület
pedagógusnapi ünnepségén vehetett át a szakmai munkáját elismerő oklevelet. Erika tanárnőnek mi is köszönjük
az eddigi kiváló munkáját, közéleti aktivitását.
Baranyi Györgyné védőnő kitüntetése
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete Baranyi Györgynét,
településünk védőnőjét elismerésben részesítette kiemelkedő szakmai munkájáért a június 13-ai ünnepségen, a
miskolci járásból egyedüliként. Áginak gratulálunk, és kívánjuk, hogy védőnőként még sok-sok arnóti gyerkőcöt
gondozzon.
Az új temetői lélekharang átadása augusztus 20-án
Tavaly a négy helyi gyülekezet és az önkormányzat finanszírozásában, az utóbbi szervezésében temetői
lélekharang létesítéséről született döntés. A harang elkészült, az azt tartó láb most épül a közfoglalkoztatás
keretében, az átadásra 2016. augusztus 20-án kerül sor. Az ünnepségre szeretettel hívjuk és várjuk községünk
lakosságát. Az első harangszó az eddig Arnóton eltemetettek emlékére, tiszteletére szól majd.
Hazaváró - Arnótról Elszármazottak Első Találkozója augusztus 20-án
Szeretettel hívjuk és várjuk mindazokat, akik arnóti származásúnak vallják magukat, de már más településen
élnek. Milyen jó lesz találkozni a régen látott falubeliekkel, barátokkal, felidézni a gyermekkor szép emlékeit,
beszélgetni az elmúlt évek, évtizedek főbb történéseiről! Kérjük, hogy akinek családtagja, rokona, ismerőse már
nem nálunk, velünk él Arnóton, és részt szeretne venni a találkozón, az elérhetőségüket (lakcím, vagy
elektronikus levélcím, esetleg telefonszám) megadni szíveskedjenek a polgármesteri hivatalba. Az
érdeklődőknek névre szóló meghívót küld önkormányzatunk.
Elhunyt dr. Gyulai László, községünk állatorvosa
Állatorvos Úr 30 éven át, 1985-től 2016 áprilisáig végezte példás szorgalommal, nagy szakmai tapasztalattal
településünkön az állatorvosi munkát. Temetésére 2016. július 29-én, pénteken, 11 órai kezdettel kerül sor
Miskolcon, a Mindszenti temetőben. Emlékét kegyelettel megőrizzük.
Dr. Zöld Károly településünk új állatorvosa
Az új, 2016 áprilisától Arnóton is tevékenykedő állatorvos úr elérhetősége: 30/347-89-94, 46/562-498.

Lakodalmas Nap november 26-án
Önkormányzatunk sikerrel szerepelt a Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozata által kiírt
pályázaton, idén ebből a forrásból tartjuk meg a rendezvényünket. Időpont: 2016. november 26., szombat. Helye:
Arnót, általános iskola. Délelőtti program: Miskolc környéki népdalkörök lakodalmas nótacsokrai; Délutáni
program: Lagzis játszóház gyerekeknek - A megyénkben élő vőfélyek gálaműsora - Lakodalmas sütemények
megyei versenye (kategóriák: magánszemélyek és cukrászdák – kóstoló, vásárlás) - Mulatós énekes fellépése;
Esti program: Lakodalmi bál a vőfélyek szereplésével (ez belépődíjas program, jegyek elővételben
igényelhetők).
Gyűjtjük az ásványvizes palackok kupakjait - felhívás
Önkormányzatunk a Lakodalmas Naphoz kapcsolódóan egy olyan reklámtáblát szeretne készíteni, amelyen a
figurák a palackok kupakjaiból kerülnek kirakásra. Kérjük lakosainkat, hogy a megüresedett palackok kupakjait
ne dobják el, hanem gyűjtsék, és azt szeptemberig adják le a községi könyvtárban, az iskola épületében. A
legtöbb kupakot leadó személy jutalomban részesül.
Önkéntes Települési Mentőcsoport alakult Arnóton
Még 2015-ben a polgárőrség tagjainak részvételével megalakult az önkéntes polgárvédelmi csoport. 2016. április
2-án a Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetésével felkészítő és rendszerbeállító gyakorlat került
végrehajtásra. Ennek során az önkéntes mentőszervezet a szakmai követelményeknek eleget tett, így a hazai
katasztrófák és veszélyhelyzetek elleni védekezésben bevethető és alkalmazható. A csoport vezetője Galvács
László, a polgárőr egyesület alelnöke.
Robogókat kapott a polgárőrség
A polgárőrség 2011-es megalakulásától végzett eredményes munkájának elismeréseként a Belügyminisztérium
vezetése, a Megyei Polgárőr Szövetség javaslatára, az egyesület részére 2 darab robogót ajándékozott. A
robogókat Orosz Ferenc elnök és Galvács László alelnök, ünnepélyes keretek között, április 22-én, a Szent
György-napi ünnepség alkalmával, Budapesten vették át.
Az éppen szolgálatot teljesítő felsőzsolcai rendőrök közvetlen elérhetősége: 20 428-39-48.
Felhívás parlagfű irtásra!
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI törvény 17. § (4) bekezdése értelmében
köteles a földhasználó az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását
megakadályozni és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
A jogszabályi kötelezettség betartását belterületi ingatlanok esetén a jegyző és az illetékes Kormányhivatal
végezheti el. Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget,
közérdekű védekezést kell elrendelni.
A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve közérdekű védekezés
költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) kormányrendelet
értelmében a közérdekű védekezést belterületen a jegyző rendeli el. Ebben az esetben a közérdekű védekezést a
jegyző által megbízott vállalkozó végzi el. A munkálatokkal kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfélnek kell
megfizetnie. Növényvédelmi bírság kiszabására az illetékes Kormányhivatal jogosult, melyet minden esetben ki
kell szabni, ha megindult az eljárás mérlegelési lehetőség nincs. A növényvédelmi bírság mértékét az
élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII.
31.) kormányrendelet szabályozza oly módon, hogy azt elsősorban a parlagfűvel fertőzött terület nagysága
határozza meg.
Külterületi ingatlanok esetében a vonatkozó szabályok fentiektől eltérően határozzák meg a hatásköröket.
Helyszíni ellenőrzésre a Földhivatal jogosult, a közérdekű védekezést pedig az illetékes Kormányhivatal végzi el.
Külterületi ingatlanok esetében is igaz az, hogy ha az eljárás megindult a parlagfű fertőzése miatt a
növényvédelmi bírság kiszabása nem mérlegelhető. Ebben az esetben a bírság kiszabására a Kormányhivatal
jogosult.
A fentebb leírtakra figyelemmel kérem Tisztelt Ingatlantulajdonosokat/földhasználókat, hogy jogszabályi
kötelezettségüknek folyamatosan tegyenek eleget, hiszen a növényvédelmi bírság összege elérheti - fertőzött
terület nagyságától függően - a több százezer forintot is.
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