AZ ARNÓTI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE – 2020. február (2020/2)

Arnótiak Első Télűző Mulatsága - Meghívó
IDEJE: 2020. február 29., szombat, 13.30-16.30 óra
HELYE: az iskola udvara és tornaterme (Alkotmány u. 1.)
PROGRAM:
13.30 és 16.30 óra között: Élőzene - Gáspár Anni nótaénekes és Pálinkás Zsolt fellépésével
14.00 óra: Arnót Község Kiszebábjának „felöltöztetése” – az arnóti iskolások segítségével
14 óra-15 óra: Íjászati lehetőség a miskolci Haza-húzó Íjász Egyesület közreműködésével
14 órától: I. Községi Zsíros-kenyér és Forralt Bor Készítő Verseny
14.45 óra: a verseny eredményhirdetése
Csöbör Katalin országgyűlési képviselő közreműködésével
15 óra: KACZOR FERI KONCERT
15.45 óra: Településünk Kiszebábjának égetése – az arnóti óvodások
és iskolások közreműködésével
Az arnóti gyerekek részére zsíros kenyérrel és teával kedveskedik önkormányzatunk.
A helyi polgárőr egyesület tagtoborzást tart, a sátruknál várják az érdeklődőket, jelentkezőket.
A képviselő-testület nevében Önt és Kedves Családját is hívjuk a rendezvényünkre,
jó szórakozást, tartalmas időtöltést kívánunk községünk lakosságának!
A tavaly ősszel átadott Tájház (Petőfi u. 60.) február 29-én 14 és 15 óra között nyitva tart, Darnyiné
Kövisedi Erzsébet vezető szeretettel várja az érdeklődőket a tárlat ingyenes megtekintésére.

Versenyfelhívás – Nevezzenek az I. Arnóti Zsíros-kenyér és Forralt Bor Verseny-re
Arnót Község Képviselő-testülete meghirdeti az I. Arnóti Zsíros-kenyér és Forralt Bor Készítő Versenyt.
A versenyre bárki benevezhet magánszemélyként, családként, bármilyen helyi szervezetként (pl.
intézmény, egyesület, vállalkozás, gyülekezet, stb.). Nevezni kizárólag a két finomsággal együtt lehet:
zsíros kenyér (pl. sertés-, mangalica-, liba-, kacsa-, sült hús (pecsenye)-, kolbász-, sült szalonna-,
fűszerzsír, stb.) és forralt bor (alkoholos és alkoholmentes) (fehér, vörös borokból) (hozzávalók
lehetnek: narancs, szegfűszeg, fahéj, kardamom, csillagánizs, cukor, citrom, vanília, rum, gyömbér, stb.)
Kérjük, hogy a nevezési szándékot előzetesen, február 27-ig, csütörtök 16 óráig a Polgármesteri
Hivatalba jelezni szíveskedjenek (46/200-560; e-mail: arnot@arnot.hu). 5 db zsíros kenyeret és összesen
fél liter forralt bort kérünk átadni február 29-én 13.45 és 14.00 óra között a szervezőknek. A zsűrizésre
14.00 órától kerül sor. A zsűri 5 főből áll, elnöke Tőzsér László iskolaigazgató, települési képviselő.
Minden nevező egy-egy oklevelet kap, az első három helyezett tárgyjutalomban részesül. Bízunk benne,
hogy a versenyfelhívás felkelti lakosaink érdeklődését, és sok finom „alkotás” érkezik.
Adományláda a Bodnár-lányok gyógykezelésének támogatására - Amint azt a februári első községi
hírlevelünkben is jeleztük, önkormányzatunk a családdal egyeztetve adománygyűjtést szervez a Lévay
utcában élő, nagyon súlyos betegségben szenvedő Bodnár-lányok, Emese, Eszter, és Enikő
gyógykezelésére. A részletes leírás önkormányzatunk honlapján is olvasható. Ezen a rendezvényünkön a
színpad közelében kihelyezünk egy folyamatosan őrzött adománygyűjtő ládát, amelybe bárki
elhelyezheti az adománynak szánt összeget. A család ezúttal is köszöni a támogatásokat.

Mobil Kormányablak települ ki Arnótra március 19-én – Helyben intézhetők az ügyek
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékességi területén Mobilizált Ügyfélszolgálat
kezdte meg működését. A mobil kormányablak kitelepül Arnótra. Ügyfélfogadási helye, ideje: Arnót,
Polgármesteri Hivatal parkolója, 2020. március 19-én (csütörtök) 11.30-15:30 óra között. A Mobil
Kormányablakban személyi okmányok (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél)
igénylésére, pótlására, lakcímkártya pótlására, cseréjére, diákigazolvány igénylésére, valamint
ügyfélkapu regisztrációra lesz lehetőség.

Jegyzői tájékoztató a kutak fennmaradási engedélyezési eljárásáról
Tájékoztatom Önöket, hogy az Országgyűlés döntésének értelmében 2020. december 31. az engedély
nélkül, vagy engedélytől eltérően létesített fúrt és ásott kutak bejelentésének végleges határideje. A
szabályozás értelmében, aki ezen időpontig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül fúrt vagy
ásott kútra, annak 2021. január 1. napját követően vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény hatályos rendelkezései értelmében mentesül a
vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és más
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény hatálybalépését megelőzően
engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító
vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.
A kérelemmel kapcsolatban részletes információ községünk honlapján található. Továbbá tájékoztatás
kérhető a jegyzői fogadóórákon - szerdánként 13.00 órától 16.00 óráig. A kérelem letölthető
honlapunkról (www.arnot.hu), valamint átvehető a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.

Ebek kötelező veszettség elleni védőoltásának időpontjai
Az oltások időpontja 2020. március 14-én (szombat) 12-14 óráig, március 27. (péntek) 14-16 óráig,
április 25. (szombat) 10-12 óráig és a pótoltás május 9. (szombat) 10-12 óráig. A kötelező védőoltás
helye: a polgármesteri hivatal hátsó, gazdasági épületénél kialakított oltópont (Petőfi u. 120.), valamint a
Dankó Pista utcában 2020. március 7-én (szombaton) 10-12 óráig. A veszettség elleni védőoltás
költsége féregtelenítési gyógyszerrel együtt: 4.000 Ft/eb. Az ebek oltásának feltétele az azonosító
mikrochip és oltási könyv megléte. Az esetlegesen hiányzó mikrochip pótlás költsége 4.000 Ft. Az oltási
könyveket szíveskedjenek elhozni. Elhagyott oltási könyv pótlása 500 Ft/db. Valamennyi ebnek
szájkosár viselése kötelező. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a veszettség elleni oltás és az ebek
mikrochippel való ellátása kötelező. Ennek elmulasztása szabálysértési bírságot von maga után.
Makranczi Zoltán jegyző

Bulizzunk együtt a Sláger Party-ban február 29-én!
Sláger Party-t szervezünk az önkormányzat rendezésében. Ideje: 2019. február 29., szombat, 19:00
órától. Helye: az iskola aulája. A zenét ezúttal is DJ Joe szolgáltatja. A ’70-80-as évek nagy slágerei,
mai kedvencek! Belépő: 2500 Ft.
A belépőkből származó önköltségen felüli bevételt az arnóti Bodnár-lányok gyógykezelésére ajánljuk fel.
Egy adományládát is kihelyezünk, amelybe mindenki elhelyezheti a támogatását. Az ételről és italról
mindenki maga gondoskodik. Kávét biztosítunk.
Előzetes jelentkezés: dr. Üvegesné Pásztor Tímea rendezvényszervezőnél, a 30/852-8466-os
telefonszámon. Jegyelővétel: Lengyel Sándornénál az iskola könyvtárában
(30/160-8189), aki
munkanapokon 7-8 óra között, illetve 11-15 óra között fogadja a jelentkezőket február 27-ig.
Gyere Te is jelmezben! Jó szórakozást kívánunk!

Boldog Nőnapot Kívánunk Arnót Hölgyeinek! - Ünnepség március 6-án
Arnót Község Képviselő-testülete tisztelettel és szeretettel meghívja településünk lányait és hölgyeit, a
hatodik alkalommal megrendezendő községi Nőnapi Ünnepségre. Ideje: 2020. március 6., péntek, 17:00
óra. - Helye: Arnót, Művelődési Ház. Program: Alpolgármesteri ünnepi beszéd - Az arnóti óvodások és
iskolások műsora – Cselepák Balázs énekes (Győri Nemzeti Színház) előadása.
Szeretettel hívjuk és várjuk községünk hölgyeit az ünnepségünkre!
A jelenlévő hölgyeknek egy-egy szál virággal kedveskedik önkormányzatunk.

Tervezett önkormányzati rendezvényeink
Április 3.: Költészet Napi Ünnepség (ekkor adjuk át a községi könyvtárunk felújított és kibővített
helyiségét) – április 4. vagy 18., szombat (időjárástól függően): Arnótiak gyalogtúrája Miskolctapolcáról
Bükkszentkeresztre az erdőn keresztül; - ápr. 7., kedd, 11 óra: községi tojásfa-állítás - ápr. 24., péntek,
11 óra: községi májusfa-állítás - április 24-26.: megyei májuskosár kiállítás és verseny.
Az aktuális önkormányzati információk az Arnót Önkormányzata Facebook oldalon olvashatók.

