
AZ ARNÓTI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE – 2017. szeptember  (2017/5)

Meghívó a kellemetlen szaghatással kapcsolatos lakossági fórumra
A hatóság kötelezi a SICTA Kft.-t, hogy szüntesse meg a szúrós szagot!

Arnót  Község  Képviselő-testülete  nevében  tisztelettel  meghívjuk  községünk  lakosságát,  Önt  is  a  2017.
szeptember  6-án  (szerdán)  1800 órától megrendezendő,  a  településünkön  érezhető,  ipari  tevékenységből
származó, kellemetlen, szúrós szaghatással kapcsolatos lakossági fórumra. 
Helyszín: Arnót, általános iskola aulája. Program: 1. Polgármesteri tájékoztató – 2. Csöbör Katalin országgyűlési
képviselő beszéde – 3. Lakossági kérdések, hozzászólások.

A környezetvédelmi hatóságtól szeptember 5-én érkezett írásbeli tájékoztatás főbb megállapításai az alábbiak:
A legfontosabb, hogy a mérések az engedélyezett kibocsátáshoz képest semmilyen eltérést nem mutattak ki, tehát
az egyébként érezhető szag egészségre károsító hatása nem bizonyított a mért komponensek tekintetében.  
A hatóság határozatban kötelezte a felsőzsolcai ipari parkban működő SICTA Kft.-t, hogy a településünket elérő
szagkibocsátást  szüntesse  meg,  és  ezt  bűzhatás  méréssel  bizonyítsa  is  be.  Az  amin-leválasztó  berendezés
beépítésének legkésőbbi határideje 2017. december 31. A határozat kézbesítése megtörtént, az ellen a SICTA Kft.
a törvényes fellebbezési határidőn belül (15 nap) még fellebbezéssel élhet. 
A zajvizsgálati mérések alapján határérték túllépés került megállapításra, ebben az ügyben is eljárást indított a
céggel szemben a környezetvédelmi hatóság. Eredmény később várható.
Mint  eddig,  önkormányzatunk  a  jövőben  is  mindent  megtesz  a  szag  és  a  zaj  megszüntetése,  lakosaink
nyugalmának helyreállítása érdekében. Biztonságossá és továbbra is élhetővé tesszük Arnótot!

Tájékoztató az elektronikus recept bevezetéséről – Dr. Molnár Imre háziorvos kb. 15 perces tájékoztatót tart a
fenti,  szúrós  szaghatással  kapcsolatos  fórum után  a  jelenlévők  részére  a  november  1-től  bevezetésre  kerülő
elektronikus recept lényegéről, használatáról.
  

Megváltoztak az önkormányzati telefonszámok
Polgármesteri Hivatal: Titkárság: 200 - 560, Anyakönyvi ügyintéző: 200 - 561, Adóügyi ügyintéző: 200 - 562,
Pénzügyi ügyintézés: 200 - 563, 200 - 564, Szociális ügyintézés: 200 - 565, FAX: 200 - 570, Konyha: 200 - 566,
Óvoda: Petőfi utcai:  200 - 567, Dózsa György utcai:  200 - 572, 200 - 573, FAX: 200 - 572,  Egészségügyi
intézmények: Védőnők: 200 – 568 - Dr. Bobula Zsuzsanna háziorvos: 200 – 569 - Dr. Molnár Imre háziorvos:
200 – 571.

Új játszótér épül Arnóton!
A  gyerekek,  szülők  régi  álma  teljesül  azzal,  hogy  lehetőség  kínálkozik  egy  új,  modern,  a  vonatkozó
szabványoknak  megfelelő  játszótér  kialakítására.  A  közmunkáltatás  keretében  homokozó,  hinta,  kötélpálya,
forgóhinta, négyszög-mászóka, és rugós kacsa kerül elhelyezésre. A képviselő-testület az új játszótér helyét a
Népi Eszközök Parkjánál, a régi gázcsere-telep még üresen álló részén jelölte ki. Az ingatlan dróthálóval körbe
lesz kerítve, így a biztonságos használat biztosítottá válik. Az építési munkálatok hamarosan megindulnak, az
ünnepélyes  átadás  késő  ősszel  várható.  Önkormányzatunk  a  jövő  évben  is  tervezi  a  játszótér  további  új
játékelemekkel történő bővítését is.

Kezdődik az iskola épületének felújítása
Önkormányzatunk sikerrel szerepelt a vonatkozó pályázaton, így az iskolánk épülete Európai Uniós forrásból
külső hőszigetelést kap, kicseréljük a külső nyílászárókat, új fűtési rendszer épül ki, és napelem is felszerelésre
kerül. Ősszel kezdetét veszi a pályázat tényleges megvalósítása. Az építkezéssel együtt járó kellemetlenségekért,
zajhatásért kérjük a diákok, tanárok, szülők, a lakosság megértését, türelmét. 

Megújul az önkormányzati konyha 
Pályázati  forrásból,  kormányzati  támogatásból  az  önkormányzati  konyha  szinte  teljesen  megújul,  új
villanyvezeték,  belső  burkolat,  modern  légtechnika  kerül  kiépítésre,  emellett  új  eszközök  beszerzése  is
folyamatban van. A hivatalos átadás októberre várható. Addig egy céggel kötött szerződést az önkormányzat az
ételek szállítására. 



„Te szedd!” – szemétgyűjtési akció Arnóton is
Az  országos  szemétgyűjtési  kezdeményezéshez  idén  is  csatlakozott  önkormányzatunk.  Szeptember  15-én,
pénteken,  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.  Minden
résztvevőnek köszönjük előre is a segítséget! 

Az idén elballagott óvodások, diákok, hallgatók támogatásban részesülnek 
Az  idén  elballagott  óvodások,  továbbá  az  általános  iskolát  elvégzettek  szülei,  valamint  a  középiskolai
tanulmányaikat befejezők és az állami képzésben főiskolai vagy egyetemi diplomát szerzett diákok közül azok,
akik még nem igényelték az egyszeri, 10 ezer forintos támogatást, azt még mindig megtehetik a polgármesteri
hivatalban. 

Régi-új intézményvezetők
Idén lejárt az óvodánk és iskolánk intézményvezetői megbízatásának időtartama. Az óvodavezetői állásra egy
pályázat érkezett,  a képviselő-testület Barcsák Pálnét 5 éves időtartamra megbízta a feladatok ellátásával. Az
iskolaigazgatói állásra is egy fő pályázott, a megbízatás adására hatáskörrel rendelkező közoktatási államtitkár
Tőzsér Lászlót  nevezte  ki 5 évre az intézmény élére.  A régi-új  vezetőknek a megbízatáshoz gratulálunk,  és
eredményes, sikeres munkát kívánunk.

„A hivatal házhoz megy!” – Polgármesteri utcabejárás szeptember 11-én 
Az önkormányzat vezetői 2017. szeptember 11-én, hétfőn, 15.30 órától a Petőfi utcán a művelődési háztól a főút
végéig, vagyis a 176. számú házig élőket várják az aktuális problémák megbeszélése céljából. 

Balogh Zoé fellépése a miskolci Művészetek Házában
A szeptember 30-án, szombaton, a miskolci Művészetek Házában 19 órai kezdettel megrendezendő Musical és
Miskolc 2017 gálaesten híres előadóművészek társaságában fellép iskolánk volt diákja, Balogh Zoé is. 

A focibajnokság őszi sorsolása  
2017.08.12.: Sajósenye-Arnót – Aszaló 3-2, ifi: 0-3; 08.19.  Sajósenye-Arnót – Alsózsolca 2-4, ifi: 13-0; 09.02.:
Sajósenye-Arnót – Sajószentpéter SZSE 2-3, ifi: 8-3; 09.10. Vasárnap 16.30: Tiszalúc – Sajósenye-Arnót; 09.16.
Szombat 16.30: Sajósenye-Arnót – Szalonna (Arnóton); 09.24. Vasárnap 16.00: Dédestapolcsány – Sajósenye-
Arnót; 10.01. Szombat 15.00: Parasznya – Sajósenye-Arnót; 10.07. Vasárnap 15.00: Sajósenye-Arnót – MVSC;
10.14. Szombat  15.00: Rudabánya  – Sajósenye-Arnót;  10.21.  Szombat  15.00: Sajósenye-Arnót – Szirma SE
UDSC (Arnóton); 10.28. Szombat 14.30: Mályinka – Sajósenye-Arnót; 11.04. Szombat 13.00: Sajósenye-Arnót
– Bódvaszilas; 11.11. Szombat 13.00: Szirmabesenyő – Sajósenye-Arnót; 11.19. Vasárnap 13.00: Sajóvámos –
Sajósenye-Arnót; 11.25. Szombat 13.00: Aszaló – Sajósenye-Arnót; Hajrá Arnót!

Véradás: 2017. szept. 18., 13-15 óra, iskola

Megyei Lakodalmas Nap október 14-én 
Program: 14:30 óra: a környező települések óvodásainak lakodalmas műsora - 15:00-18:00 óra: lagzis játszóház
gyerekeknek - 15:00 órától: Lakodalmas sütemények megyei versenye - pálinka verseny (Várjuk a nevezéseket,
szervezetek és magánszemélyek részéről egyaránt!) - 16:30 óra: Vőfélyek gálaműsora – 18.30 óra: a versenyek
eredményhirdetése, az Év Polgárőre Díj átadása -  19.00 óra: IRIGY HÓNALJMIRIGY FELLÉPÉSE – 20:00
óra: Lakodalmi bál - vacsorával, a vőfélyek szereplésével (belépőjegy: 3.000 Ft/fő – elővételi lehetőség bárki
számára: a hivatalban) 
Egész nap: Lagzis ételek (húsleves, hurka és kolbász, fonott kalács) árusítása. 

Jó hangulat, érdekes programok, finom lagzis ételek!

Nyugdíjas Nap november 20-án

Adventi és Karácsonyi Asztali Díszek Kiállítása, Vására, Versenye - 2017. december 1-3.
Arnót, Művelődési Ház – megnyitó: dec. 1. péntek, 17 óra

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

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


