
AZ ARNÓTI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE – 2016. szeptember (2016/7) 

A MIVÍZ Kft. felszámolja községünk határában a szennyvíziszap tárolóját - Meghívó lakossági fórumra 

Lakossági beadvány alapján a fórumot a művelődési házunkban 2016. szeptember 15-én, csütörtökön, 17 órai 

kezdettel tartjuk meg. A fórumon részt vesz, a felmerülő kérdéseket szakmailag megválaszolja a tulajdonos-

kezelő MIVÍZ Kft. képviseletében Nagy Miklós igazgató, továbbá az eljáró környezetvédelmi hatóság 

képviseletében Bese Barnabás főosztályvezető.   Ezt megelőzőn a lakossági szemétszállítást végző Zöld Völgy 

Kft. szolgáltatási igazgatója, dr. Kovács László tart tájékoztatót az aktualitásokról, többek között a csekkes 

fizetés bevezetéséről. Községünk lakosságát a fórumra tisztelettel meghívjuk. Önkormányzatunk kérésére a 

MIVÍZ Kft. az alábbi tájékoztatót küldte meg, amelyből kiderül, hogy a tároló felszámolása településünkre, 

lakosainkra, „a lakókörnyezetre semmilyen környezeti terhelést, káros hatást nem jelent”.     

A MIVÍZ Kft. tájékoztatója - A MIVÍZ Kft. arnóti szennyvíziszap-tároló telepe 1983-ban létesült a miskolci 

szennyvíztisztítási technológiából származó víztelenített szennyvíziszap átmeneti tárolására. Az iszapot az 

átmeneti tárolás után eddig a mezőgazdaság használta fel, beszántva művelésben lévő területeken a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Hatóság engedélye alapján. A 

mezőgazdasági kihelyezés – igény hiányában – befejeződött, ezért az átmeneti tárolást meg kívánják szüntetni. 

A maradék iszap hasznosítását és ezzel a tároló felszámolását a MIVÍZ Kft. egy, a kihelyezéshez hasonló, 

környezetbarát módon kívánja megvalósítani. E szerint az Arnót 076/2 helyrajzi számú területen lévő 

szennyvíziszap tárolóban található kommunális szennyvíziszapot komposztálják, ezt követően a komposztot – 

minősítést követően – termékként kívánják hasznosítani. A MIVÍZ Kft. a tároló medencék teljes kiürítését 

maximum 4 év alatt tervezi végrehajtani, és vállalja azt is, hogy a területen nem lesz további szennyvíziszap 

gyűjtés. Vagyis a jelenleg is tárolt iszap komposztálásán és elszállításán kívül nem kíván egyéb tevékenységet 

végezni. Jelenleg e tevékenység engedélyezése folyamatban van, a beadott tervek mindenben megfelelnek a 

vonatkozó jogszabályoknak, kiemelten a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírtaknak.  A jogszabályi 

környezetnek való megfelelés és a környezetvédelmi hatósági előírások betartása garantálja, hogy a MIVÍZ Kft. 

környezetbarát tevékenység keretében fogja felszámolni a tárolót oly módon, hogy az a lakókörnyezetre 

semmilyen környezeti terhelést, káros hatást nem jelent. 
 

„A hivatal házhoz megy!” – Folytatódnak a polgármesteri utcabejárások  
Az önkormányzat vezetői 2016. szeptember 21-én, szerdán, az Árpád utca lakóit 16.00 órakor, a Móricz Zsigmond 

utcaiakat 16.20 órakor, a József Attila utcában élőket 16.40 órakor várják az aktuális problémák megbeszélése 

céljából.  

Előadás a keresztényüldözésről szeptember 29-én 

A Budapesten élő dr. Győrfi Károly közelmúltban megjelent, Keresztényüldözés a XXI. század elején című, 

második utánnyomását megért könyvének bemutatójára 2016. szeptember 29-én, csütörtökön, 17 órai kezdettel 

kerül sor az arnóti művelődési házban. Az előadást követően lehetőség lesz a szerzőtől kérdezni, illetve a 

könyvet megvásárolni, dedikáltatni. (400 millió keresztény él ma a világban üldöztetésben, átlagosan 4 

percenként hal mártírhalált valaki, mert vállalja kereszténységét. A könyvből kiderül, hogy a keresztényeket 

nemcsak az iszlám többségű országokban érik megpróbáltatások, hanem a buddhista és hindu többségűekben 

is.)  

Aradi Vértanúk Napja községi ünnepség: 2016. október 6., 9.45 óra, általános iskola 

1956-os forradalom és szabadságharc ünnepsége: 2016. okt. 21., 11.30 óra, általános iskola  

Turulfutás: 2016. okt. 23., indulás az Alkotmány utca végéről: 11.00 óra – ünnepség 12.00 óra  

Nyugdíjas Nap: november 21-én – Lakodalmas Nap november 26-án 
 

Focimeccsek - 2016. 09.17., 16 óra: Sajósenye-Arnót – Szirmabesenyő; 09.24., 16 óra: Gesztely – Sajósenye-

Arnót; 10.01., 15: Sajósenye-Arnót – Aszaló (Arnóton); 10.08., 15: Múcsony – Sajósenye-Arnót; 10.16., 

14.30: Mályinka – Sajósenye-Arnót; 10.22., 14.30: Sajósenye-Arnót – Szalonna; 10.29., 14.30: Varbó – 

Sajósenye-Arnót; 11.05.,13: Sajósenye-Arnót – Rudabánya (Arnóton); 11.12.,13: Bódvaszilas – Sajósenye-

Arnót; 11.19., 13: Sajósenye-Arnót – Nagybarca; 11.26., 13: Sajósenye-Arnót – Ináncs;  Hajrá Arnót! 
 

Tovább 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 október végéig adják le a községi könyvtárban, az iskola épületében.  

 

Az Önkormányzati Hírlevelet írta és szerkesztette: dr. Üveges István polgármester 

Az aktuális önkormányzati hírek, információk az Arnót Önkormányzata Facebook oldalon olvashatók. 


