
 

 

AZ ARNÓTI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE – 2017. november - 2 (2017/7) 

 

Meghívó közmeghallgatásra (falugyűlésre) 
Arnót Község Képviselő-testülete tisztelettel meghívja községünk lakosságát a 2017. évi közmeghallgatásra.  

Ideje: 2017. november 28., kedd, 17.00 óra. - Helye: Művelődési Ház  

Napirendi pontok: 1) Polgármesteri beszámoló; 2) Lakossági kérdések, felvetések, javaslatok. 

A fórumra meghívtuk a szemétszállító cég, valamint a SICTA Kft. vezetőségét is. 

Bízunk benne, hogy sokan fontosnak érzik településünk sorsának alakulását, mindennapjaink jobbá, szebbé 

tételét. Jöjjön, jöjjenek, beszéljük meg közös dolgainkat!  

 A közmeghallgatást a helyi kábeltelevízió élő, egyenes adásban közvetíti. 
 

Értesítés a november 27-28-ai vízhiányról 
Az Észak Magyarországi Regionális Vízművek Zrt. értesítik a lakosságot, hogy a Csúcsvízmű – Miskolc közötti főnyomó 

vezeték mosatása miatt 2017. november 27-én (hétfő) 22.00 órától november 28-án (kedd) 09.00 óráig 

nyomáscsökkenés, esetlegesen a reggeli órákban vízhiány léphet föl. 
 

Adventi és Karácsonyi Asztali Díszek Megyei Kiállítása, Vására, és Versenye 

Arnót Község Önkormányzata és a Silky Trade Dekor Kft. (Miskolc)  szeretettel meghívja községünk lakosságát, 

Önt és Kedves Családját a rendezvényre. 

A versenyre bárki benevezhet, adventi koszorúkkal, és/vagy karácsonyi asztali díszekkel, amatőr és profi 

virágkötőként egyaránt. A kompozíciókat november 29-én, szerdán  6 és 18 óra között lehet leadni a Silky Virág 

Nagykereskedés üzletében (Miskolc, Szeles u. 71.)  Érdeklődés: Oláh István, 20/9566-794  

Az arnóti nevezők a polgármesteri hivatalban is leadhatják a munkáikat, november 29-én, szerdán, 12 óráig.  

A rendezvény helye: Művelődési Ház  - Ideje: 2017. december 1-3.   

megnyitó: 2017. december 1., péntek,  17 óra 

A zsűri elnöke: Bánné dr. Gál Boglárka, a B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat alelnöke, 

a Megyei Értéktár Bizottság elnöke 

Díjazás: Minden nevező emléklapot kap. A III. helyezett egy 4 ezer forintos, a II. helyezett egy 5 ezer forintos, 

az  I. helyezett egy 6 ezer forintos ajándékutalványban részesül. 

Műsor: „AJÁNDÉK” - dalok, adventi hangulatban Fellép: Varga Andrea a Miskolci Nemzeti Színház művésze, 

és Vízi Viktor, a Miskolci Illés Emlék Zenekar énekese 

Az ingyenesen megtekinthető kiállítás és a vásár december 2-án, szombaton, és 3-án, vasárnap  

egyaránt 10 és 16 óra között tart nyitva. 

Szeretettel várjuk Önt, Önöket is a rendezvényre! Jó szórakozást kívánunk! 
 

Mikulás–futás december 2-án 

Önkormányzatunk községi Mikulás-futást szervez Szedlákné Monoczki Andrea testnevelő tanár,  

önkormányzati képviselő szervezésében, gyerekek, fiatalok és felnőttek részére egyaránt. Számos meglepetés, 

futás és ajándék vár Rád! A Mikulás puttonya mindenki számára meglepetést rejt. Valamennyi résztvevő egy-egy 

mikulás-sapkát kap ajándékba! Időpont: 2017. december 2. (szombat), 10.30 óra. Indulás: az iskola előtti 

parkolóból. A Mikulás elkíséri a futókat, és a posta előtt, továbbá a Wass Albert Emlékműnél, valamint az 

Alkotmány utcai buszfordulóban szaloncukorral kedveskedik a gyerekeknek.  
 

Két menü közül lehet választani az önkormányzati konyhán 

A megújult önkormányzati konyha bővített választékkal várja a szolgáltatást igénylőket. A szociális étkezők és a 

vendégebédet vásárlók a második fogás vonatkozásában két étel, egy hagyományos és egy modern közül 

választhatnak, előzetesen. Érdeklődni a konyhán, és önkormányzatunk honlapján (www.arnot.hu) lehet. 

http://www.arnot.hu/


 

 

Lakossági fórum a Települési Arculati Kézikönyvről 

Az új építésügyi hatósági dokumentum lényegéről, tartalmáról önkormányzatunk 2017. december 4-én, hétfőn, 

15 órától szakmai fórumra hívja településünk lakosságát, az érdeklődőket, a Művelődési Házba. Bővebb 

információ önkormányzatunk honlapján olvasható, illetve előzetesen Arnót jegyzőjétől kérhető.  
 

Arnóti Egészségügyi Kerekasztal december 7-én 

Arnót Község Képviselő-testülete tisztelettel meghívja Önt az Arnóti Egészségügyi Kerekasztal rendezvényre. 

Ideje: 2017. december 7., csütörtök, 17 óra Helye: Művelődési Ház  

Program: Az arnóti egészségügy helyzete, fejlesztésének lehetőségei. A miskolci (borsodi) egészségügyi 

ellátórendszer jelene és jövője - meghívott vendég: dr. Jakó Ildikó, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 

területi igazgatója. A rendezvényen részt vesz Csöbör Katalin országgyűlési képviselő.   

 

A lakosság ruha-lomtalanítása december 11-én és 12-én 

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, továbbá a tiszta, működőképes használati, konyhai tárgyakat a művelődési házban 2017. december 11-én, 

hétfőn, és 12-én, kedden, 10 és 18 óra között önkormányzatunk munkatársai átveszik, díjmentesen.  Elektromos 

üzemelésű eszközöket nem veszünk át. 

Használt ruhaosztás a rászorulók részére december 15-én 

December 15-én, pénteken, 14 órától 18 óráig településünk rászorulói részére lehetővé tesszük, hogy az előző 

napokban bevitt ruhákból, eszközökből ingyenesen válogassanak, „turkáljanak”, saját használati céljukra. 

Biztatjuk a rászorulókat, hogy bátran éljenek ezzel a lehetőséggel. Ami nem kerül szétosztásra, azt 

önkormányzatunk átadja egy textil szelektív hulladékgyűjtő cég részére. 
 

Arnóti községi adománygyűjtés december 13-án,  

a miskolci megyei kórházban gyógyuló daganatos gyermekek részére  

Önkormányzatunk kezdeményezése alapján dr. Simon Réka osztályvezető főorvos asszony személyesen várja az 

arnóti lakosok, szervezetek felajánlásait. A játékokat (kivéve plüss állatkákat), pénzadományokat, jó minőségű, 

tisztára mosott gyermekruhákat 2017. december 13-án, szerdán, 13 és 17 óra között lehet átadni a Művelődési 

Házban. A részletes felhívást a legközelebbi községi hírlevelünkben tesszük közzé.  
 

Középiskolások új, miskolci városi autóbusz bérlettámogatása 

Képviselő-testületünk a középiskolás tanulók autóbuszra vonatkozó eddigi Arnót és Miskolc közötti 

bérlettámogatását kibővítette a miskolci városi buszra vonatkozó formával. A támogatásra az Arnót 

közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező középiskolai tanulmányokat folytató tanuló jogosult, 

akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 37.050 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő 

szülő esetén az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 42.750 Ft-ot. A támogatás mértéke a mindenkori 

helyi (miskolci) és helyközi (Arnót-Miskolc) tanulóbérlet szelvény mértékének 100 %-a. A támogatás 

készpénzben történő kifizetésére utólag az előző havi bérletszelvény leadása ellenében, azzal egyidejűleg kerül 

sor a polgármesteri hivatal házipénztárából. A kérelemnyomtatvány az önkormányzat honlapjáról letölthető, 

illetve a polgármesteri hivatalban kérhető. 
 

Ezüstvasárnapi ingyenes ételadomány az arnóti rászorultak részére december 17-én   

A tudnivalókat a legközelebbi, decemberi hírlevelünkben olvashatják.   
 

Pál Dénes karácsonyi koncert december 22-én, pénteken, 17.30 órától, az evangélikus templomban 
 

Szilveszteri bál az iskolában, az óvoda szervezésében 

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


