AZ ARNÓTI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE – 2018. február (2018/1)

Meghívó a kellemetlen szaghatással kapcsolatos lakossági fórumra
A SICTA Kft. szűrőberendezést szereltet fel, és bűzterhelést méret
Arnót Község Képviselő-testülete nevében tisztelettel meghívjuk községünk lakosságát, Önt is a 2018. február
27-én (kedden) 17.30 órától megrendezendő, a településünkön érezhető, ipari tevékenységből származó,
kellemetlen, szúrós szaghatással kapcsolatos lakossági fórumra.
Helyszín: Arnót, Művelődési Ház. Program: 1. Polgármesteri tájékoztató; 2.A SICTA Kft. francia tulajdonosának
tájékoztatója; 3. Dr. Ágoston Csaba levegővédelmi szakember hozzászólása; 4. Lakossági kérdések, vélemények.
A SICTA Kft. önkormányzatunk kérését teljesítve az alábbiakban foglalta össze a cég által a szaghatás
megszüntetése érdekében megtett és várható intézkedéseket.
Megtörtént egy meteorológiai állomás telepítése, amely a szélirány, szélsebesség és egyéb hőmérsékleti
tényezők monitorozására alkalmas.
Folyamatban van egy úgynevezett bűzterhelés mérés, melyet egy akkreditált szakcég végez. A mérés
elvégzéséhez szükséges legalább 10 °C-os átlaghőmérséklet, melyre várhatóan 2018. március/április
hónapban kerül sor.
Az amin-leválasztó berendezés telepítésének határidejét nem tudjuk tartani, mivel a beszállítónk francia
anyacége a berendezés speciális egységeit Franciaországban gyártja le, melynek tervezett határideje a
cég téli ünnepek alatti leállása miatt a jelen naptári év 12-13. hetére módosul.
A környezeti zajmérés megtörtént, melynek alapján a Sicta Kft. nem jelent zajterhelést Arnót községre.
Kiegészítésképpen a Sicta Kft. együttműködése jegyében egy példányt eljuttatott a Zöld Arnótért
Egyesületnek.
A Sicta Kft. felülvizsgálta a légkezelők telepítésének szükségességét, különös tekintettel az elszívott levegő
speciális szűrőrendszeren keresztül kerüljön kibocsátásra.

Végre nyert az önkormányzat óvodai pályázata!
Sok éves álom vált valóra azzal, hogy az önkormányzat végre sikerrel szerepelt a vonatkozó Európai Uniós
pályázaton. Így a Dózsa György utcai épület egy új szárnnyal bővülhet, és önálló új épületként egy bölcsőde is
kialakításra kerülhet. A pályázat keretében önkormányzatunk megvásárol két szomszédos érintett ingatlant is, az
egyiket teljes egészben, a másikat részben. Ezzel egy, a XXI. század elvárásainak megfelelő gyermekkomplexum
jöhet létre. A megnyert pályázat előkészítése folyamatban van, az érdemi kivitelezés leghamarabb ősszel
kezdődhet. Már most a gyerekek és a szülők, valamint a környéken élők megértését kérjük.

Megújulnak az önkormányzati épületek energetikai szempontból
Az önkormányzat másik megnyert EU-s pályázata az épületek energetikai korszerűsítésére irányul. Ez érinti az
orvosi rendelőt, a két meglévő óvodai épületet, és a polgármesteri hivatalt is. A konkrét munkálatok (nyílászárócsere, hőszigetelés) leghamarabb szintén az év második felében kezdődhetnek el. Az okozott kellemetlenségekért
az egészségügyi szolgáltatók és lakosaink türelmét kérjük. Közös érdekünk a fejlesztések megvalósítása!

Jelentős részben felújítjuk településünk járdahálózatát
Még tavaly nyerte meg az önkormányzat a Petőfi és az Alkotmány utca járdájának felújítását célzó, 85%-os
arányban magyar állami finanszírozású, 15 % saját hozzájárulást igénylő pályázatot. Ennek keretében a Petőfi
utca 46. számtól a 122. számú ingatlanig, továbbá az Alkotmány utcában a Pázsit utcától kezdődően az utca
végéig, a Vörösmarty utcáig újulhat meg a járda. A kivitelezés a nyár folyamán valósul meg.
A munkálatok megkezdése előtt felmérés készült az egyes szakaszokról, melyre hivatkozva kérjük az érintett
ingatlantulajdonosokat, a kerítésük előtt a növényzet vágását 8 napon belül legyenek szívesek elvégezni, úgy,
hogy az a járda felújítási munkálatokat ne akadályozza és a későbbi gyalogos közlekedést ne zavarja.

Március 7-től beindul a házhoz menő zöldhulladék gyűjtés Arnóton is
A BMH Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy elindítja a házhoz menő zöldhulladék gyűjtését.
Az első gyűjtési nap: 2018. március 7. szerda. A zöldhulladék elszállítását kéthetente páros héten, szerdai
napokon végzik. A cég minden lakóingatlan postaládájába eljuttatja a zöldhulladék gyűjtéséről szóló részletes
tájékoztatóját.

Új, házhoz menő lomtalanítási rend
2018. január 1-jén hatályba lépett a lomtalanítás új rendjét szabályozó helyi rendelet, amelynek a lényegét az
alábbiakban ismertetjük.
„ Az ingatlanokon felhalmozódó, a rendszeres gyűjtőjárattal méreténél, mennyiségénél fogva nem elszállítható
települési hulladék szervezett összegyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) a közszolgáltató évente 2
alkalommal házhoz menő lomtalanítás keretében az ingatlanhasználóval egyeztetett módon és időpontban
gondoskodik. A lomtalanításról a Közszolgáltató az ingatlanhasználó igénybejelentése alapján gondoskodik. A
lomtalanítási szolgáltatást az az ingatlanhasználó veheti igénybe, aki az esedékes közszolgáltatási díjfizetési
kötelezettségének igazolható módon eleget tett. A lomtalanítási szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentés közlését
követően a Közszolgáltató az ingatlanhasználóval egyeztetett időpontban, de legfeljebb az igénybejelentést
követő 30 napon belül köteles a lomtalanításról gondoskodni. Közszolgáltató legkésőbb a lomhulladék szállítását
megelőző munkanapon köteles az igénybejelentővel a szállítás pontos időpontját közölni.
Az igénybejelentő köteles a Közszolgáltató által megjelölt szállítási időpontban vagy időtartamban a
lomhulladék átadására készen állni, átvételére lehetőséget biztosítani azzal, hogy a lomhulladék közterületen
nem helyezhető el.”
Az igénybejelentést az alábbi elérhetőségeken tehetik meg lakosaink: www.bmhnonprofit.hu honlapról letölthető
a lomtalanítási igénybejelentő lap és ezt kell elküldeni az ugyfelszolgalat.bmhnonprofit.hu e-mail címre –
ügyfélszolgálat: 21/350-0111.

Nőnapi futás március 3-án
Önkormányzatunk községi nőnapi futást szervez gyerekek, fiatalok és felnőttek részére egyaránt. A futásban
résztvevő hölgyeknek egy-egy szál virággal kedveskedik önkormányzatunk. Községünk férfijait is örömmel
hívjuk és várjuk a futásra! Időpont: 2018. március 3., szombat 10.30 óra. Indulás: az iskola előtti parkolóból.
Útvonal: Posta, Wass Albert Emlékmű, Alkotmány utcai buszforduló.
Mozogjunk együtt az egészségünkért, az arnóti hölgyek tiszteletére!

Községi Nőnapi Ünnepség március 9-én
Arnót Község Képviselő-testülete tisztelettel és szeretettel meghívja településünk hölgyeit, gyermekeket,
fiatalokat és az idősebbeket egyaránt, a harmadik alkalommal megrendezendő községi Nőnapi Ünnepségre.
Ideje: 2018. március 9., péntek, 17:00 óra. - Helye: Arnót, Művelődési Ház.
Program: Polgármesteri köszöntő - Az arnóti óvodások és iskolások műsora - Ünnepi beszéd: Csöbör Katalin
országgyűlési képviselő, és Török Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke – Kristóf Dániel,
a budapesti RetrOperett Társulat művészének a fellépése.
Szeretettel hívjuk és várjuk községünk hölgyeit az ünnepségünkre!
A jelenlévő hölgyeknek egy-egy szál virággal kedveskedik önkormányzatunk.

Az új, március 15–ei emlékoszlop átadása az iskola melletti parkban
Az iskola melletti parkban az átadási ünnepség időpontja: 2018. március 14., szerda, 16.30 óra.
Program: Himnusz - Polgármesteri köszöntő - Ünnepi beszédek: Csöbör Katalin országgyűlési képviselő – Az új
emlékoszlop felszentelése, megáldása az arnóti gyülekezetek lelkészei által - Szózat.
Az ünnepségre tisztelettel hívjuk községünk lakosságát.

Nem emelkedtek az étkezési térítési díjak
Arnót Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az élelmiszernorma és térítési díj, valamint a szociális
étkeztetés tekintetében 2018. január 1. napjától nem kíván a fizetendő díj mértékén emelni.

Nincs reklámadó Arnóton
Több környékbeli településsel ellentétben a képviselő-testület úgy döntött, hogy Arnóton nem kerül bevezetésre
az ún. reklámadó, vagyis a vállalkozóknak, kereskedőknek a hirdetőtábláik után továbbra sem kell helyi adót
fizetniük. Az önkormányzat ezzel is segíteni kívánja a helyi vállalkozók működését.

Arnótiak 2018. évi pünkösdi kirándulása Erdélybe – Várjuk a jelentkezőket!
Zarándokút a csíksomlyói búcsúba
Arnót Község Önkormányzata ismét erdélyi kirándulást szervez, amely keretében részt vehetünk a híres
csíksomlyói búcsún is. Az utazást kizárólag magánfinanszírozásban szervezzük, ahhoz önkormányzatunk
anyagilag nem járul hozzá, „csak” az előkészítő, szervező munkát vállaltuk magunkra (azért, hogy minél
olcsóbban utazhassunk).
Az utazás ideje: 2018. május 17-21. (csütörtök éjféltől hétfő estig, a pünkösdi hétvégén)
A konkrét útvonal: indulás: május 17., csütörtök éjjel, éjfélkor, 24.00 órakor, az arnóti iskola előtti parkolóból.
Úti célok: május 18., péntek: Segesvár, Brassó, május 19., szombat: Csíksomlyói búcsú, május 20., vasárnap:
Sinaina település - I. Mihály román király által építtetett gyönyörű Peles kastély, május 21., hétfő: hazautazás,
Arad és Nagyszalonta főbb nevezetességeinek megtekintésével. Arnótra érkezés: az esti órákban. Összeg: max.
45 ezer Ft/fő, amely tartalmazza az utazást, szállást, étkezést, idegenvezetést és a belépőjegyeket is. A szállást
Brassóban a reformátusok Reménység Házában és a tőle 200 m-re lévő Bittner Panzióban biztosítjuk, 2 ágyas
szobákban. A részvételi díj magában foglalja a reggelit és a vacsorát is (péntek vacsora, szombat és vasárnap
reggeli + vacsora, hétfő reggeli – a többi étkezésről mindenki maga gondoskodik).
Jelentkezni kizárólag személyesen, 10 ezer Ft/fő előleg befizetésével Hunyorné Varga Katalinnál, az Arnóti
Polgármesteri Hivatal (tel: 46/200-560) munkatársánál lehet, március 14-ig. A további, 35 ezer forint/fő összeget
legkésőbb május 4-ig, péntekig kérjük befizetni Hunyorné Varga Katalinnál. Az út során az erdélyi határtól,
illetve visszafelé az erdélyi határig a csoportunkat egy magyar anyanyelvű, Segesvár mellett élő idegenvezető
kíséri majd.
Az autóbusz 48 férőhelyére lehet jelentkezni. Reméljük, hogy teli busszal indulhatunk útnak, és sok-sok
élménnyel, magyarságunkban megerősödve térhetünk majd haza. A korlátozott létszámra tekintettel kérjük, hogy
akik részt szeretnének venni a kiránduláson, a zarándokúton, minél hamarabb jelentkezzenek.

Versenyfelhívás általános iskolások részére - „Hazádnak rendületlenül, légy híve….”
Arnót Község Önkormányzata és a Scool-Túra Kft. Utazási Iroda „Hazádnak rendületlenül, légy híve….”
elnevezésű, hazafias tartalmú versenyt hirdet általános iskolások részére. A verseny fővédnöke: Csöbör Katalin
országgyűlési képviselő. A verseny időpontja: 2018. március 13., kedd, délután – (a konkrét kezdési időpont a
jelentkezők számától függ). Eredményhirdetés: 16 órától.
A verseny helye: Arnót, Művelődési Ház (Petőfi u. 118.)
Nevezni lehet:
•
szabadon választott hazafias témájú dallal, népdallal, nótával, népi énekkel, stb. (szükség esetén élő zenei
kíséretet biztosítunk, a kottát előzetesen, a jelentkezéssel egyidejűleg kérjük megküldeni március 2-ig;
a zenei alapokat kizárólag pendrive-on kérjük mp3, vagy wav fájlformátumban)
•
szabadon választott hazafias témájú verssel, prózával
•
szabadon választott hazafias témájú musical részlettel
•
szabadon választott hazafias témájú énekkari művel
•
szabadon választott egyéb hazafias színpadi produkcióval
Az értékelést szakmai zsűri végzi. Értékes jutalmat kap minden versenyző! A nevezés ingyenes. Nevezéseket
Alsózsolcán, Felsőzsolcán, Szirmabesenyőben, Sajókeresztúron és Arnóton lakóhellyel rendelkező általános
iskolások részéről fogadunk el.
A jelentkezéshez szükséges jelentkezési lap (igényelhető az alábbi elérhetőségeken) kitöltésével lehet pályázni,
azt legkésőbb március 2-ig az arnot@arnot.hu e-mail címre kérjük elküldeni, vagy az Arnóti Polgármesteri
Hivatal címére postázni (3713 Arnót, Petőfi u. 120.), vagy ott leadni.
Érdeklődni az Arnóti Polgármesteri Hivatalban (46/200-560), vagy a fenti elektronikus levélcímen lehet.
Az egyes kategóriák győztesei a 2018. március 14-én 16.30 órától az arnóti iskola melletti parkban az új, március
15-ei emlékoszlop átadása alkalmából megtartandó ünnepségen is fellépnek, felléphetnek.

A gyurgyalag madarunkat felvették a megyei értéktárba
Sokan talán nem is tudják településünkön, hogy a főutcának a Dankó Pista utca utáni szakaszán található
löszfalban milyen csodaszép madár fészkel nyári időszakban. A harkály nagyságú, nagyon szép, színes madarat
már tavaly nyáron is megcsodálhatták óvodásaink és iskolásaink távcsővel és drónnal. Önkormányzatunk
kezdeményezte a madár felvételét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktárba, ez január végén meg is történt.
A helyi értéktár bizottság kezdeményezése alapján Arnótról tavaly a borsodi lakodalmi fonott kalácsot, továbbá a
borsodi májuskosarat nyilvánították nemzeti értékké.

Építkezni szándékozók figyelmébe – A Települési Arculati Kézikönyvről
Önkormányzatunk képviselő-testülete megalkotta a településkép védelméről szóló helyi rendeletet és elfogadta a
Települési Arculati Kézikönyvet. A rendelet célja a település sajátos településképének védelme és alakítása.
A Települési Arculati Kézikönyv pedig egyfajta alátámasztó dokumentum, a településünk természeti és épített
környezete által meghatározott településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze.
Fontos, hogy minden építtető vagy tervezni szándékozó figyelemmel legyen az ajánlásokra, illetve a rendeletben
meghatározott előírásokra. Szintén vannak ajánlások a cégérek illetve reklámtáblák elhelyezésére is, melyre
tekintettel kell lenni a szolgáltatóknak, vállalkozóknak. Mindkét dokumentum elérhető településünk honlapján
(www.arnot.hu).

Arnóti önkormányzati rendezvénynaptár – 2018. (tervezet)
tavaszi hónapokban: szurkolás egy DVTK meccsen - a belépődíjat és a csoportos utazás költségét a
képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat fizeti
március 25., vasárnap: községi sport- és egészségszűrő nap (a DVTK alapítványa szervezésében),
és a felújított tornaterem átadása
március 27., kedd: községi tojásfa-állítás
április 13., péntek: Költészet Napi ünnepség
április 14., szombat: Arnótiak gyalogtúrája a Pity-Palaty Völgy hegygerincén –
a református templomok megtekintése (Sajószentpétertől Varbóig)
április 20-22.: II. Borsod Megyei Májuskosár Kiállítás, Vásár és Verseny – megnyitó: ápr. 20., 17 óra
április 23-26. hétfő-csüt.: használtruha gyűjtés - osztás
április 27., péntek: községi májusfa-állítás
május 3., csütörtök: csecsemők és ballagó 8. osztályosaink életfájának ültetése
június 2., szombat: Arnótiak Családi Napja - Falunap (az időpont változhat)
június 9., szombat: községi kerékpártúra Kesznyétenbe
június 22., péntek: községi esti csillagtúra
ősz: szurkolás egy DVTK meccsen
szeptember, valamelyik hét szombatján: az előző tanévben jeles (4,5 feletti) eredményt elért általános
iskolai és középiskolai tanulók látogatása a miskolci színház kulisszái mögött és a színészmúzeumba
szeptember: Te-szedd! - községi szemétgyűjtési akció
október 13., szombat: Megyei Lakodalmas Nap, Vőfélytalálkozó - lakodalmi bál
október 23., kedd: Turul-futás, ünnepség
november 17., szombat: Retro Disco
november 19., hétfő: Nyugdíjas nap
november 27., kedd: Közmeghallgatás
november 30 - dec. 2.: II. Adventi és Karácsonyi Asztali Díszek Megyei Kiállítása, Vására, Versenye –
megnyitó: nov. 30., 17 óra
december 7., péntek: községi mikulás ünnepség
december 10-13. hétfő-csütörtök: használt ruhagyűjtés és osztás
december 16., vasárnap: ezüstvasárnapi szociális ételosztás
december 21., péntek: karácsonyi templomi koncert
Az Önkormányzati Hírlevelet írta és szerkesztette: dr. Üveges István polgármester
Az aktuális önkormányzati hírek, információk az Arnót Önkormányzata Facebook oldalon olvashatók.

