AZ ARNÓTI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE – 2019. december (2019/8)

Kik igényelhetnek szociális tűzifát?
Az önkormányzat idén is sikerrel szerepelt a szociális tűzifa osztására irányuló minisztériumi pályázaton.
A képviselő-testület megalkotta a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló
15/2019. (XII.10.) önkormányzati rendeletét. Ez alapján szociális célú tűzifát biztosít annak a fával
tüzelő személynek/családnak, aki
a)
települési lakhatási támogatásra jogosult,
b)
aktív korúak ellátásában részesül,
c)
időskorúak járadékára jogosult,
d)
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
e)
egyedül álló nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy, ahol az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum ötszörösét (142 500 Ft),
f)
2 fős nyugdíjas háztartás, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíjminimum négyszeresét (114 000 Ft).
Előnyben részesülnek azok, akik az a)-d) pontban szereplő feltétek közül egyidejűleg több feltételnek is
megfelelnek.
A támogatás iránti kérelmeket legkésőbb 2020. január 8. napjáig lehet benyújtani az Arnóti
Polgármesteri Hivatalba (3713 Arnót, Petőfi u. 120.).
Változás a tavalyi évhez képest, hogy idén minden jogosultnak, így azoknak az igénylőknek is
kérelmet kell benyújtaniuk, akik az a)-d) pontban felsorolt támogatásokban részesülnek. Kérelmükhöz
csatolni szükséges az ellátást megállapító határozatot. A kérelem-nyomtatványok elérhetők az
önkormányzat honlapján (www.arnot.hu), vagy személyesen a polgármesteri hivatalban.
Nyugdíjas igénylők esetén a kérelemhez jövedelem-igazolás szükséges (nyugdíjas összesítő valamint az
utolsó havi nyugdíjszelvény vagy bankszámla kivonat, két fős nyugdíjas háztartás esetén mindkét fél
részéről). Nyugdíjasokat érintő jelentős változás, hogy az egy fős nyugdíjas háztartásban élők
jövedelemhatára a nyugdíjminimum ötszörösére emelkedett, vagyis 142.500 forintra, ezzel is elősegítve,
hogy minél többen tudják igénybe venni a tűzifa támogatást.
A rendelkezésre álló tűzifát a háztartások részére az igénylők száma és a rendelkezésre álló
tűzifamennyiség arányában osztja ki az önkormányzat.
Reméljük, hogy minél többen igényelnek és kapnak majd településünkről tűzifát. A tényleges osztást
január közepén tervezi önkormányzatunk.

Ki nyeri a betlehem-készítő versenyt?
Arnót Község Képviselő-testülete meghirdette az I. Arnóti Községi Betlehem-készítő Versenyt.
Helyszín: evangélikus templom (Arnót, Petőfi u. 96.). Időpont: 2019. december 20., 17 óra. Az alkotások
mindenféle anyagból, mindenféle méretben készülhetnek, valamint az alkalmazott technika is szabadon
megválasztható. A nevezési határidő december 19-én jár le. A zsűri elnöke Oláh István (Silky Kft.)
dekoratőr. A zsűri tagjai: valamennyi helyi gyülekezet által delegált egy-egy személy, a verseny
ötletgazdája Kaczvinszkiné Bonta Beáta, valamint a képviselő-testület egy tagja. A zsűrizés időpontja:
2019. december 20., 16 órától. Eredményhirdetés: 17 órától. Minden nevező egy-egy oklevelet kap és
valamilyen kisebb-nagyobb tárgyjutalomban részesül. Az elkészített betlehemek az ünnepség után
elvihetők, hazavihetők. Az eredményhirdetés után Singh Viki adventi koncertje hallható a
templomban, 17:45 órai kezdéssel.
A rendezvény végén mindenki otthonába viheti a Betlehemi Béke Lángot, amely a betlehemi Születés
Templomából cserkészek közreműködésével érkezik Bécsen és Budapesten át Arnótra. Kérjük, hogy az
érdeklődők lámpást vagy mécsest hozzanak magukkal.

Singh Viki karácsonyi koncert az evangélikus templomban december 20-án
Önkormányzatunk ezzel a meghittnek ígérkező estével is békés, boldog karácsonyt kíván településünk
lakosságának, Önnek és Kedves Családjának! Időpont: 2019. december 20., (péntek), a 17 órakor
kezdődő betlehem-készítő verseny eredményhirdetése után 17.45 órai kezdettel. Program: polgármesteri
köszöntő - B. Mester Éva arnóti költőnő Arnóti karácsony című versét elmondja Nagy Regina - Buday
Barnabás evangélikus esperes adventi gondolatai - Singh Viki fellépése. A belépés díjtalan.

Újból adományt gyűjt a helyi katolikus plébánia
Ugye segítőkésznek tartod magad? Számíthatunk rád idén is? Adventi karitatív élelmiszergyűjtést
szervez a helyi katolikus plébánia 2019. december 20-21-én, a helyi COOP boltban.
Mit kell tenned? Arra kérünk, vásárolj tartós élelmiszert a szokásos bevásárlásod részeként, és add le a
kassza után a gyűjtőpontnál.
Hogyan segítesz? Az összegyűjtött élelmiszert a helyi katolikus plébánia közreműködésével eljuttatjuk
rászoruló háztartásokhoz. Már kis dologgal, akár néhány csomag liszt, kakaó vagy cukor
megvásárlásával is segíthetsz!
„Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. […] Bizony mondom nektek, amit e
legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.” Szent Máté evangéliumából

Élő Betlehem a katolikus templom kertjében
Az arnóti római katolikus egyházközség közössége szeretettel meghívja településünk minden lakóját,
kicsiket és nagyokat egyaránt december 24-én, kedden (Szenteste) 19 óra 15 perckor a katolikus templom
udvarára az ÉLŐ BETLEHEM megtekintésére. (A karácsonyi történet eljátszása élő szereplőkkel és
állatokkal.) ÉLJÜK ÁT SZENTESTE AZ IGAZI CSODÁT!
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik segítettek és hozzájárultak az Élő Betlehem létrejöttéhez!

Emelkedik az óvodások és iskolások étkezési térítési díja
A képviselő-testület legutoljára öt évvel ezelőtt, 2014-ben emelte az étkezési térítési díjakat. Időközben
szigorodtak a gyermekétkeztetés szabályai, új normák kerültek előírásra. Erre is tekintettel a képviselőtestület 2020. január 1-től kezdődően az alábbiak szerint állapította meg a gyermekétkeztetés térítési
díjait: óvoda (gyermek): 460 Ft – menza: 280 Ft - , napközi: 485 Ft - bölcsőde (gyermek): 445 Ft.
Arnóton ezzel a mostani emeléssel érte el a gyermekétkeztetés vonatkozásában a környező településeken
fizetendő díj átlagát, máshol már eddig is többet fizettek a szülők. Az emelés egyébként viszonylag
kevés családot érint, hiszen az óvodába és iskolába járó gyermekek túlnyomó többsége a hátrányos
helyzet miatt ingyenesen veszi igénybe az intézményi étkeztetést, a vonatkozó állami szabályozás és
finanszírozás alapján. Az étkeztetés egyéb formáiban (szociális-nyugdíjas, munkahelyi, vendég) nem
történt emelés, a korábbi díjért lehet igénybe venni ezeket a szolgáltatásokat.

2020. pünkösdi kirándulás Lengyelországba
Arnót Község Önkormányzata Sajósenye Önkormányzatával közösen kirándulást szervez 2020. pünkösdi
időszakában. 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: 2020. május 29- június 1. (péntek kora reggeltől hétfő estig, a
pünkösdi hétvégén). A konkrét útvonal: 1. nap (péntek): indulás a kora reggeli órákban, megállunk
Késmárkon, itt megnézzük az evangélikus templomot, és a várat, ezután Árva várát tekintjük meg, majd
megállunk Wadowiceben (II. János Pál pápa szülővárosában) és az esti órákban érkezünk Krakkóba a
szállásra. 2. nap (szombat): Czestochowa és Krakkó nevezetességeinek megtekintése. 3. nap (vasárnap):
Ellátogatunk Auschwitzba és a Wieliczkai sóbányába. 4. nap (hétfő): hazautazás, Zakopane
megtekintése. Az út során a csoportunkat egy magyar anyanyelvű, Zakopanéban élő idegenvezető kíséri
majd. Mivel a két Önkormányzat közösen szervezi a kirándulást, jelentkezéseket csak korlátozott
számban tudunk fogadni. Reméljük, hogy teli busszal indulhatunk útnak, és sok-sok élménnyel térhetünk
majd haza. A részvételi díjat még nem tudjuk pontosan, most folynak az egyeztetések, amint tudunk
pontos összeget, tájékoztatjuk az érdeklődőket.
Az Önkormányzati Hírlevelet írta és szerkesztette: dr. Üveges István polgármester
Az aktuális önkormányzati hírek, információk az Arnót Önkormányzata Facebook oldalon
olvashatók.

