AZ ARNÓTI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE – 2019.szeptember (2019/5)

Kikre lehet szavazni? - Tudnivalók az önkormányzati választásról
Az Arnóti Helyi Választási Bizottság a 2019. szeptember 10-én megtartott ülésén határozott többek között a
polgármester-jelöltek és képviselő-jelöltek szavazólapon történő sorrendjéről. A sorsolás végeredménye a
következő, tehát a jelöltek az alábbi sorrendben szerepelnek majd október 13-án a szavazólapon:
Polgármester jelöltek: 1. Gulyás Dénes, 2. dr. Üveges István, 3. Orosz Ferenc
Képviselő jelöltek: 1. Durbák István, 2. Tószegi László, 3. Lestál Máté, 4. Horváth Judit, 5. Kollárné Szűcs
Erzsébet, 6. Molnár Zoltán, 7. Bakos Barnabás, 8. Hamernyik Tímea, 9. Darnyiné Kövesdi Erzsébet, 10. Iványi
Györgyi, 11. Gulyás Dénes, 12. Tőzsér László, 13. Bénó Gábor, 14. Horváth Attila, 15. Nagy Regina, 16. Kiss
Attila, 17. Gyenes Gáborné, 18. Barcsák Pálné, 19. Hirkó Tibor
A Területi Választási Bizottság szintén sorsolással állapította meg a megyei közgyűlés tagjainak állított listák
sorrendjét, mely az alábbiak szerint alakul: 1. Demokratikus Koalíció 2. FIDESZ Magyar Polgári Szövetség Kereszténydemokrata Néppárt 3. JOBBIK Magyarországért Mozgalom-Magyar Szocialista Párt-Momentum
Mozgalom-Mindenki Magyarországa Mozgalom 4. Mi Hazánk Mozgalom.
Külön szavazólap szolgál a polgármester, a települési képviselő, és a megyei önkormányzat lista választására.
Polgármester-jelöltek közül érvényesen egy jelöltre lehet szavazni, míg képviselők vonatkozásában a
választópolgár akár egy, akár több, de legfeljebb hat jelöltre szavazhat érvényesen. A megyei önkormányzati
listára érvényesen szintén csak egy szavazat adható le.
A szavazás 2019. október 13-án 6:00 órától 19:00 óráig tart. A választó polgár személyesen, az értesítőn
feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat.
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt
nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát, mozgóurnát kérhet. A mozgóurna iránti
kérelem: – a valasztas.hu honlapon ügyfélkapus azonosítás nélkül: október 9-én 16.00 óráig nyújtható be.
ügyfélkapus azonosítással: október 13-án 12.00 óráig nyújtható be. – személyesen október 11-én 16.00 óráig
nyújtható be. – postán vagy írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó
vagy egyéb személy) október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie. – írásbeli meghatalmazással rendelkező
MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés október 13-án, 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz
nyújtható be. – írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb
személy) október 13-án, 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
Szarka Tamás jegyző

Még nem zárult le a SICTA Kft. kapacitásbővítésére irányuló hatósági eljárás
Megszületett a fenti tárgykörben az elsőfokú engedélyező határozat, önkormányzatunk honlapján olvasható a
közel 90 oldalas dokumentum. Július közepén településünkön is lakossági közmeghallgatást tartott a hatóság,
amelyen közel 70 arnóti vett részt. Önkormányzatunk, mint az eljárásban ügyféli jogállással bíró szervezet,
minden jogi lehetőséggel élni kíván a bővítés megakadályozása céljából. Mérnökszakértői, további ügyvédi
segítséget is igénybe veszünk a megalapozott fellebbezés benyújtásához. Ezt önálló napirendi pontként a
képviselő-testület a szeptember 16-ai ülésén tárgyalja.
A SICTA Kft. a kibocsátója a településünkön bő két éve érezhető kellemetlen, szúrós szaghatásnak. Lakossági és
önkormányzati nyomásra a cég időközben kiépítette azt a két műszaki megoldást (aminleválasztó és ozmotikus
kapu), amellyel az előírásoknak megfelelő üzemmód mellett megakadályozható (lenne) a szag beáramlása
településünkre. Összefogva az arnóti környezetvédő egyesülettel és az érintett lakosokkal a műszaki berendezések
kiépítését kemény küzdelem árán már elértük. A következő időszak feladata annak elérése, hogy a cég a két
technológiát az előírásoknak megfelelően működtesse. A küzdelmet addig folytatjuk, amíg egyetlen arnóti is
panaszkodik a cég ellen, amíg el nem érjük a teljes és végleges szagmentességet. Ahogy sikerült kiépíttetnünk a
berendezéseket, ugyanígy előbb-utóbb elérjük a zavaró hatás megszűntetését is!

„Jobb, ha el sem dobod!” - Újabb szemétgyűjtési akció szeptember 20-án
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2019. szeptember 20-án ismét várja az önkéntesek, csapatok, baráti társaságok,
cégek és önkormányzatok csatlakozását is a szemléletformáló kezdeményezéséhez.
A felhíváshoz idén is csatlakozott önkormányzatunk. Szeptember 20-án 8 órára az iskola előtti parkolóba várjuk
azokat a lakosainkat, akik a 7. és 8. osztályosaink, közfoglalkoztatottaink, nyugdíjasaink társaságában szívesen
részt vennének a településünk országos közúthálózatához kapcsolódó közterületein szétszórt szemét
összeszedésében. A szedéshez zsákokat és kesztyűt biztosít az akció szervezője, továbbá gondoskodik az
összegyűjtött hulladék elszállításáról is. Minden résztvevőnek köszönjük előre is a segítséget!

Várjuk a felajánlásokat, október 4-én átadjuk az új tájházat
Láthatjuk, hogy településünk főutcáján, a Petőfi u. 60. szám alatt pályázati forrásból lassan elkészül a népies
lakóház felújítása, ezt az ingatlant egy másik megnyert, óvodai pályázathoz kapcsolódóan az önkormányzat már
korábban megvásárolta. Fel szeretnénk gyorsítani a lakossági gyűjtést és a szépen felújított helyiségek (szoba,
pitvar, kamra), valamint a gazdasági udvar berendezését. Kérjük lakosainkat, hogy szeptember 16. és 20. között
(hétfőtől péntekig) jelezzék a felajánlási szándékukat Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő asszonynál,
személyesen, e-mail-en vagy telefonon: Petőfi Sándor u. 56/a, darnyine@gmail.com, 06 20/944-8218. Hívásra
képviselő asszony „házhoz is megy”, felméri az átadandó tárgyakat. Szükség esetén a szállításban
önkormányzatunk is segít. Képviselő asszony személyesen a tájházban szeptember 26-án csütörtökön, és 27-én,
pénteken várja a felajánlásokat, mindkét napon 9 órától 12-ig, és 14 órától 18-ig.
A felajánlott tárgyak megtarthatók továbbra is magántulajdonban, vagy átadásakor az írásbeli hozzájárulás által az
önkormányzat tulajdonába kerülnek, a két lehetőségből mindenki kiválaszthatja a számára leginkább megfelelőt.
Az átadott tárgyakat, eszközöket név szerint nyilvántartjuk.
Az ünnepélyes átadási ünnepségre 2019. október 4-én, pénteken, az óvodások hagyományos szüreti felvonulását
megelőzően, 13.30 órai kezdettel kerül sor. Az átadásra szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket, községünk
lakosságát. Tekintsék meg az elsők között az új szép tájházunkat! Tisztelettel kérjük és várjuk lakosaink, az Önök
felajánlásait, eszközeit. Minden olyan tárgyat elfogadunk, ami falunk történelmét hordozza, egyéni ingyenes
felajánlás alapján leltárba vesszük ezeket.
Már eddig több felajánlás érkezett, amelyeket ezúttal is köszönünk.

Óvodások szüreti felvonulása október 4-én
Sok szeretettel meghívjuk és várjuk a község lakosságát 2019. október 4-én, pénteken az arnóti óvodások
hagyományőrző szüreti felvonulására. Indulás: 14 órakor a központi óvodától (Dózsa Gy. u. 1.).
A gyermekek és a szülők felvonulását színesíti: Eszternás együttes - Az óvónők éneke - Lovasok, feldíszített
szekerek és hintó. Útvonal: Dózsa Gy. u. - Petőfi u. – Ady Endre u. – Petőfi u. – Kisfaludy u. – Alkotmány u.
Községünk mindkét temploma előtt a helyi lelkészek hálaadó imát mondanak a szüretért.
A műsor megtekinthető: 14:30 órakor a Wass Albert Emlékműnél, 15:00 órakor az Általános Iskola előtt.
Barcsák Pálné óvodavezető

Középiskolások 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 hivatalban. A kérelemnyomtatvány
az önkormányzat honlapjáról letölthető, illetve a polgármesteri hivatalban kérhető.

Térfigyelő kamerákat helyezünk ki a közterületeinkre
Önkormányzatunk egy megnyert EU-s pályázati forrásból térfigyelő kamerákat szereltet fel és működtet majd
településünk több pontján. A kamerák kiépítése és üzembe helyezése az őszi hónapokban történik. Bízunk benne,
hogy ezáltal is tovább javul Arnóton a közbiztonság.

Télen újra tűzifát kapnak a rászorultak
Önkormányzatunk ezúttal is sikerrel szerepelt a vonatkozó minisztériumi pályázaton, így a helyi rendeletben
felsorolt kategóriákba tartozó rászorultak az elmúlt évekhez hasonlóan a téli időszakban újra tűzifában
részesülhetnek. A jogosultak köréről, az igénylés feltételeiről a későbbiekben tájékoztatjuk lakosainkat.

Illegális hulladéklerakás részleges felszámolása
A vonatkozó minisztériumi pályázaton sikerrel szerepelt önkormányzatunk, ezáltal augusztusban 13 db,
egyenként 8 köbméteres konténernyi, összességében több, mint 100 m3 vegyes hulladék került elszállításra az
Alkotmány utca végén lévő, buszforduló melletti, egykori ún. eperfasorból, a gazos területről. Újabb pályázati
kiírás esetén, illetve lehetőség szerint önerőből is tovább kívánjuk folytatni a fás, bokros terület megtisztítását.
Az Önkormányzati Hírlevelet írta és szerkesztette: dr. Üveges István polgármester
Az aktuális önkormányzati hírek, információk az Arnót Önkormányzata Facebook oldalon olvashatók.

