AZ ARNÓTI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE – 2018. augusztus (2018/4)
Meghívó az Arnóton érezhető,
kellemetlen, szúrós szaghatással kapcsolatos lakossági fórumra
Arnót Község Képviselő-testülete nevében tisztelettel meghívjuk községünk lakosságát, Önt is a 2018.
augusztus 28-án (kedden) 17.30 órától megrendezendő, a településünkön érezhető, valószínűleg ipari
tevékenységből származó, kellemetlen, szúrós szaghatással, feltételezett légszennyezéssel kapcsolatos lakossági
fórumra. Helyszín: Arnót, általános iskola tornaterme.
Program: 1. Polgármesteri tájékoztató – 2. Dr. Ágoston Csaba (Budapest) környezetvédelmi szakértő ismertetője
– 3. Lakossági kérdések, hozzászólások. A fórumra meghívtuk az ipari parkban működő SICTA Kft. vezető
tisztségviselőit is. A cég az alábbi tájékoztatást küldte önkormányzatunk részére az aktuális helyzetről.
„Az alábbiakban tájékoztatjuk Arnót Község Önkormányzatát a bűzhatás csökkentésére tett intézkedéseinkről.
A Sicta Kft. felülvizsgálta a pontforrásainak geometriáját és a magasságát a szaghatásterület csökkentése
érdekében. A kürtők magasságát megnöveltük.
Továbbá a Sicta Kft. megnövelt kürtőire, valamint az ablakokra az ozmogén sorompó telepítését elvégezte. Ez a
speciális rendszer alkalmas a bűzhatás nagymértékű csökkentésére, melyet olfaktometriás mérésekkel igazolni
fog a cég. A mérések szeptember elején történnek meg. A rendszer szeptember közepétől üzemszerűen fog
működni.
Szeretnénk tájékoztatni Arnót Község Önkormányzatát, hogy az elmúlt időszakban lakossági bejelentés hatására
4 alkalommal vonult ki a B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kirendelt Borsod és Mátra
Katasztrófavédelmi Mobil Labor, mely méréseket végzett az üzem külterületén, az üzemben, az üzem körüli
utakon, valamint Arnót településen. Egyik alkalommal sem mutattak ki veszélyes anyagot.”
André d'Alès vezérigazgató – SICTA Kft.”

Jegyzői tájékoztató a téli rezsicsökkentés igényléséről
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Kormány 1364/2018. (VII.27.) határozata értelmében a téli
rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot
felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek viselésével
összefüggésben.
Ennek érdekében igénybejelentést lehet benyújtani az alábbi elvek szerint:
a) ha gáz- vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel nem rendelkezik a háztartás, (háztartás: az egy lakásban együtt
lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.)
b) az igénybejelentés végső határideje: 2018. október 15-e,
c) a bejelentő tudomásul veszi, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő
háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült,
d) a természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási,
darabolási költségeket.
Az igénybejelentést az Arnóti Polgármesteri Hivatalban lehet megtenni ügyfélfogadási időben, az erre a célra
rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével, amely letölthető a www.arnot.hu oldalról is.
Az igénybejelentés benyújtható: 2018. október 15. napjáig. E határidő elmulasztása jogvesztő!
Szarka Tamás jegyző

Arnótiak Csillagnéző Estje augusztus 30-án
2018. augusztus 30-án, csütörtökön, (esős időjárás esetén szeptember 1-jén, szombaton) 20.30 órai kezdettel, az
Alkotmány utcával szembeni réten a csillagos égbolt távcsöves megtekintését szervezi önkormányzatunk
előadással egybekötve, a miskolci dr. Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgáló szakmai gesztorságával.

Meghívó az arnóti felújított iskolai épület átadási ünnepségére
Önkormányzatunk sikerrel szerepelt a vonatkozó EU-s pályázaton, így az épület külső hőszigetelést kapott,
kicseréltük a külső nyílászárókat, új fűtési rendszer épült ki, napelem került felszerelésre.
Arnót Község Képviselő-testülete tisztelettel meghívja községünk lakosságát
a felújított impozáns épület átadási ünnepségére.
Ideje: 2018. augusztus 31., péntek, 15.00 óra. - Helye: Arnót, Alkotmány u. 1.
Program: Polgármesteri köszöntő – Csöbör Katalin országgyűlési képviselő beszéde – Az arnóti lelkészek
szolgálata - Általános iskolásaink fellépése

Szeptember 1-től változik a buszmenetrend











Önkormányzatunk az alábbi tájékoztatást kapta az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-től.
„Tájékoztatjuk, hogy településüket érintően Társaságunk 2018. szeptember 1-től kezdődően az alábbi
menetrendi módosításokat tervezi bevezetni a helyközi menetrend szerinti autóbusz közlekedésben, a 3706
Miskolc-Arnót-Sajópálfala-Sajóvámos autóbuszvonalon.
A Miskolcról munkanapokon 20.30 órakor Sajóvámosra induló 969 sz. járatot forgalomszervezési okok miatt 20
perccel korábban indítjuk és közlekedését Sajópálfala – Sajóvámos viszonylatban megszüntetjük. Ennek
megfelelően a járat Miskolc, aut. áll. megállóhelytől 20.10 órakor indul Sajópálfala, aut. ford. megállóhelyre
20.37 órakor érkezik és a közbelső megállóhelyeket is 20 perccel korábban érinti.
A Miskolcról munkanapokon 19.30 órakor Sajópálfalára induló 999 sz. járat közlekedését forgalomszervezési
okok miatt Sajóvámos, templom megállóhelyig meghosszabbítjuk. Ennek megfelelően a járat Miskolc, aut. áll.
megállóhelytől 19.30 órakor indul, Sajóvámos, templom megállóhelyre 20.01 órakor érkezik.
A Sajópálfaláról munkanapokon 20.00 órakor Miskolcra induló 972 sz. járat közlekedését forgalomszervezési
okok miatt megszüntetjük.
A munkanapokon megszüntetett 972 sz. járat pótlására a Sajópálfaláról szabad- és munkaszüneti napokon 19.40
órakor Miskolc induló 952 sz. járat közlekedését munkanapokra is kiterjesztjük, tehát ezen időponttól a járat
naponta közlekedik.
A Sajópálfaláról munkaszüneti napok kivételével naponta 5.45 órakor Miskolcra induló 958 sz. járat
közlekedését munkanapokon megszüntetjük, tehát ezen időponttól kezdődően a járat szabadnapokon közlekedik.
A munkanapokon megszüntetett 958 sz. járat pótlására munkanapokon új járatot helyezünk forgalomba 5.40 órai
indulással Sajóvámos, templom megállóhelytől Miskolc aut. áll. megállóhelyig. Ennek megfelelően a járat
Sajóvámos, templom megállóhelytől 5.40 órakor indul, és Miskolc aut. állomásra 6.15 órakor érkezik.”

Középiskolás diákok és felsőfokú nappali tagozatos hallgatók
tömegközlekedési támogatása
Képviselő-testületünk a középiskolás tanulók autóbuszra vonatkozó eddigi Arnót és Miskolc közötti
bérlettámogatását kibővítette a miskolci városi buszra vonatkozó formával, valamint a támogatást kiterjesztette a
felsőfokú nappali tagozatos tanulmányaikat folytató tanulókra is. A középiskolás tanulók és felsőfokú nappali
tagozatos tanulmányaikat folytató tanulók menetrend szerinti tömegközlekedést biztosító támogatására jogosult
az az Arnót közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező tanuló, aki középiskolai, illetve felsőfokú
tanulmányokat folytat 25. életévének betöltéséig, és akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja
meg a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 200 %-át (jelenleg 57.000 Ft). 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 felsőfokú nappali tanulmányaikat folytató tanulók részére a
támogatás készpénzben történő kifizetése az első félévre utólag február 28-ig, a második félévre utólag július 31ig kerül sor a polgármesteri hivatal házi pénztárából. A tanulói jogviszonyt az első és második félév végén a
kérelem mellékleteként iskolalátogatási igazolással vagy hallgatói jogviszony igazolással kell igazolni. A
kérelemnyomtatvány az önkormányzat honlapjáról letölthető, illetve a polgármesteri hivatalban kérhető. A
kérelmeket Kusper-Szabó Szilvia munkatársunknál lehetőleg szeptember 20-ig adják le az érintett
középiskolások szülei, ez esetben a kifizetésre akár már októberben sor kerülhet.

Fontosabb tervezett szabadidős rendezvényeink
október 13.: Megyei Lakodalmas Nap – vőfélytalálkozó, Szandi koncert, lakodalmas bál
október 23.: Turulfutás és ünnepség
november 17., Retro Disco – fellépő: Jenei Gábor, a budapesti Madách Színház énekese
november 30 - december 2.: II. Adventi és Karácsonyi Asztali Díszek Kiállítása, Vására
december 21., 17.30 óra: karácsonyi templomi koncert az evangélikus templomban, Csézy fellépésével
Az Önkormányzati Hírlevelet írta és szerkesztette: dr. Üveges István polgármester
Az aktuális önkormányzati hírek, információk az Arnót Önkormányzata Facebook oldalon olvashatók.

