
AZ ARNÓTI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE – 2018. június (2018/3) 

 

II. Arnóti Gyermeknap június 2-án 
 

Arnót Község Képviselő-testülete szeretettel meghívja 

a településünkön élő gyermekeket, a szülőket, családokat, községünk lakosságát a rendezvényünkre, 

amelyet az Alkotmány utca végén található réten tartunk meg. 
 

A programból: 

a színpompás gyurgyalag-madár távcsővel való megtekintése (erre a Petőfi utca végén kerül sor)  

 – gyermekszínházi előadás – festészeti kiállítás –harcművészeti bemutató  - habparty –  

múzeumi restaurátor bemutatója  - Arnóti Kutyák Szépségversenye -   

a gyerekek közös, csoportos lufi-felengedése – lovaglás – ételkóstoltatás – játszóház  -  

az Arnót című vers elszavalása – koncert – tűzijáték 
 

A részletes program hírlevelünk utolsó oldalán olvasható. 

Mindenkinek jó szórakozást, tartalmas kikapcsolódást kívánunk! 

 

 

Indul a Petőfi és az Alkotmány utca járdahálózatának felújítása 

A 85%-os arányban magyar állami finanszírozású, 15% saját hozzájárulást igénylő pályázat 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 hamarosan, június elején indul. Az építéssel együtt 

járó kellemetlenségekért az érintett ingatlanok tulajdonosainak, lakóinak megértését, türelmét kérjük.  

 

Az anyakönyvvezetői ügyintézés új ideje 
A polgármesteri hivatalban anyakönyvi ügyeket a jövőben az alábbi időpontokban lehet intézni: hétfőn 10-12 óra 

között, és szerdán 14-16 óra között.  

 

A könyvtár nyáron zárva tart, az internethasználat biztosított 
Az iskola épületében működő községi könyvtárunk nyáron, augusztus 31-ig zárva tart, ám az internethasználat 

munkanapokon 7 és 15 óra között biztosított a fenti időszakban is. 

 

Segélyhívó karperec az időseknek – Meghívó a június 12-ei tájékoztató fórumra 
Radomszki Lászlóné, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kirendeltsége igazgatója tisztelettel meghívja községünk lakosságát, az időseket, hozzátartozókat az Idősügyi 

Infokommunikációs Program keretein belül az állapotfelmérő – vészjelző - segélyhívó karperecekről szóló 

tájékoztató fórumra. A program kiemelt célja az idősek egészségének, biztonságának, életminőségének javítása.  

Időpont: 2018. június 12., kedd, 15 óra. Helyszín: Arnót, Művelődési Ház.  

Településünkön a program az Abaffy Gyula Evangélikus Szeretetszolgálat szervezésében valósul meg.  

 

Plusz zsákokat lehet kérni a zöldhulladék elszállításához 

Március elejétől településünkön is bevezetésre került a rendszeres zöldhulladék-szállítás, így a korábbi 

lerakóhelyen történő elhelyezés lehetősége megszűnt. Lakosaink jelezték, hogy a szemétszállító cégtől eredetileg 

kapott zsákokba nem mindig fér el a kéthetente „termelődő” zöldhulladék. Megkerestük a cég vezetését, akik 

kérésünket teljesítve plusz zsákokat biztosítanak az érintett ingatlanokban élők részére. Aki igényt tart még 

zsákokra, a polgármesteri hivatalban Király Eszter munkatársunktól munkaidőben átvehet annyi zsákot, amennyi 

ténylegesen szükséges a zöldhulladék szabályos elszállítására. Utána a cég mindig annyi zsákot ad vissza, dob 

be, amennyi éppen akkor kihelyezésre, elszállításra került.  A gallyakat, nyesedéket kb. 1 méternyi hosszúságúra 

kell összevágni. szükség esetén kötegelni, és így lehet kéthetente szerdán kihelyezni a zsákok mellé. A 

szabályosan kihelyezett hulladékot a cég elszállítja. 

Kérjük, biztatjuk lakosainkat, hogy szükség esetén éljenek a plusz zsák lehetőségével. Sajnos, tapasztaljuk, hogy 

többen a határba, a bokrok aljába, a fás területekre viszik ki az otthonukban keletkező zöldhulladékot. Az 

önkormányzat a jövőben mindent megtesz ennek megakadályozása céljából.  



 

Tilos és büntetendő a zöldhulladék illegális elhelyezése! 
A hulladéktól csak kijelölt vagy arra fenntartott helyen, a környezet veszélyeztetését kizáró módon lehet 

megválni. Nem mentesül a hulladék birtokosára, illetve tulajdonosára vonatkozó szabályok alól az, aki a 

birtokában, illetve tulajdonában lévő hulladéktól nem a törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítésével 

válik meg. Az ingatlanon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék a  hulladékról 

szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 31. § szerinti elszállításának és kezelésének 

kötelezettsége a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát terheli. Ha a hulladék tulajdonosa vagy korábbi 

birtokosa kötelezettségét önként nem teljesíti vagy nem állapítható meg a személye, illetve annak személye, aki a 

hulladéktól a Ht. 61. § (1) bekezdésében foglaltak megsértésével vált meg, akkor a hulladéktulajdonosra 

vonatkozó kötelezettség azt az ingatlan használót terheli, akinek az ingatlanán a hulladékot elhelyezték vagy 

elhagyták. Az ingatlanhasználó, illetve közszolgáltató mentesül a felelősség alól, ha azt, aki a hulladékot az 

ingatlan területén, illetve közterületen elhagyta vagy jogellenesen elhelyezte, a környezetvédelmi hatóság előtt 

beazonosításra alkalmas módon megnevezi, és vele szemben a jogellenesség tényét bizonyítja. A fentiek be nem 

tartása esetén – annak kikényszerítése érdekében – az önkormányzat jegyzője a Ht. által előírt 

hulladékgazdálkodási bírság kiszabásáról intézkedik. 

Figyelemmel a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról 

szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet előírásaira, a bírság mértéke akár a több tízezer vagy több százezer 

forintot is elérheti.  

Szarka Tamás jegyző 

 

Vágjuk le a járdára, és az úttestre benyúló faágakat, növényzetet! 
Tisztelettel kérjük az ingatlantulajdonosokat, használókat, hogy a házuk előtti közterületen a járda, esetleg az 

úttest felé benyúló gallyakat, ágakat legyenek szívesek levágni, a gyalogos, illetve a járműközlekedés 

zavartalanságának biztosítása érdekében. Ezt a közúti jelzőtáblákra rányúló ágak esetében kifejezetten kérjük. Az 

nagyon nagy bajt jelentene mindenkinek, ha bármilyen baleset emiatt következne be településünkön!  

 

A kutyákat tartsuk távol a postaládától! 
A postások, az önkormányzati kézbesítők munkáját nagymértékben segítené, ha a nagyobb testű kutyával 

rendelkező lakosaink a postaládájuk bedobó nyílásától valamilyen módszerrel távol tartanák az ebeiket. Nagyon 

veszélyes a leveleket, újságokat úgy bedobni a ládába, hogy közben a kutyák harapásától, marásától kell félni. 

Ezt akár egy kisebb drótháló felhelyezésével is el lehet érni. Köszönjük. 

 

Véradás június 6-án 
A Magyar Vöröskereszt véradást szervez. Helye: Weöres Sándor Általános Iskola. Ideje: 2018. június 6., szerda, 

15.00 – 16.30 óra. A véradáshoz szükséges a személyi igazolvány, TAJ- és lakcímkártya is. 

 

Újra régészeti bemutató Arnóton június 8-án 
Miután a korábbi bemutató napján nagyon csapadékossá vált az időjárás, 2018. június 8-án, pénteken, 13.30 és 

15 órai kezdettel a miskolci Hermann Ottó Múzeum ásatás-vezető régésze, Fábián Sára segítségével ismét 

bejárhatjuk a Miskolc és Kassa között épülő autópálya miatt kezdeményezett ásatást, közben ismertetést is 

tartanak. Biztosan tudnak majd mutatni olyan leleteket, melyeket Arnót területén találtak. A helyszín: a 

Sajópálfalára vezető közútról az éles kanyarban az árvízi gátnál kell balra fordulni, s onnan már látható a terep.  

A feltárt régészeti jelenségek zöme tároló-gödör, de épületek és kőből épült kemence is megfigyelhető köztük. 

Ezek a szakemberek szerint több régészeti korszakhoz tartoznak, zömük a bronzkorra tehető, de számos római 

császárkori objektum megtalálható, valamint rézkorra tehető leletek is akadnak közöttük. A program közel 1 órás, 

gyerekeket és felnőtteket egyaránt szeretettel várunk. 

 

IX. Arnóti Községi Kerékpártúra - június 9-én Kesznyétenbe 
Önkormányzatunk az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megszervezi a községi kerékpártúrát. Indulás az iskola 

előtti parkolóból 9 órakor. Mindenkit szeretettel várunk! 
 

Arnótiak Csillagnéző Estje június 15-én 
2018. jún. 15-én, pénteken, 21.15 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.  

 



 

 

Sátras retro disco augusztus 19-én 
Retro disco-t szervezünk az önkormányzat rendezésében. Ideje: 2018. augusztus 19., vasárnap, 19:00 órától. 

Helye:  az iskola udvarán felállított sátor. A zenét ezúttal is DJ Joe szolgáltatja. A ’70-80-as évek nagy slágerei, 

mai kedvencek! Fellépő: meglepetés. Éjfélkor tombola! Tombola felajánlásokat elfogadunk. Belépő: 1500 Ft. Az 

ételről és italról mindenki maga gondoskodik. Előzetes jelentkezés: a hivatalban, a 200-560-as számon Kovács 

Dávidnál, vagy az arnot@arnot.hu elektronikus levélcímen. Jó szórakozást kívánunk! 

 

A ballagó óvodások és diákok támogatásban részesülnek júliustól 
A képviselő-testület döntése alapján egyszeri, 10 ezer forintos támogatásban részesülhetnek az elballagott 

óvodások, továbbá az általános iskolát elvégzettek szülei, valamint a középiskolai tanulmányaikat befejező, 

továbbá az állami képzésben főiskolai vagy egyetemi diplomát szerzett diákok. A jogosultságot igazolással, 

illetve bizonyítvánnyal, diplomával kell igazolni. Támogatásra jogosultak a támogatásra, akiknek a háztartásában 

együtt élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum tízszeresét (jelenleg a 

285.000.- forintot). A kérelemnyomtatvány a hivatalban igényelhető, illetve az önkormányzat honlapjáról 

letölthető (www.arnot.hu).  A kérelmek július 15-től nyújthatóak be a hivatalba. 

 

Ballagó óvodásaink 
Dózsa György utcai óvoda: Bárdos Levente, Budai Bence, Bóna Nikolasz Benett, Erdélyi Csenge Hanna, Füzesi 

Vince, Glonczi Gina, Horváth Melissza Mirella, Janó Benjámin, Lukács Léna, Molnár Szimonetta, Mózes 

Georgina, Nagy Emese, Sándor Regő, Szabó Hanga, Szegő Gábor Zalán, Vadász Botond, Varga Balázs,  

Petőfi utcai óvoda: Balogh Márk Adrián, Berecz Jázmin, Budai Tifani, Kiss Botond, Oláh-Vadász Viktor Rikárdó 

 

Idén kik ballagnak az iskolánkból? 
Iskolánk ballagó 8. osztályosainak névsora: Bálint Vendel, Béres Dávid, Biri Dominik Péter, Bóka Viktória,, 

Csáki Gergely, Huber Milán, Janó Gyula Péter, Karaiz Marcell, Kótai József, Kovács Márk László, Sándor 

Nikoletta, Szász Máté, Szedlák Márk. Osztályfőnök: Kárpátiné Németh Kinga. 

 

A jeles tanulók jutalma: színházi és színészmúzeumi látogatás  

A képviselő-testület döntése alapján szeptemberben, egy szombati napon az arnóti lakóhellyel rendelkező, az 

előző tanévben jeles (4,5 feletti) eredményt elért általános iskolai és középiskolai tanulók az önkormányzat által 

szervezett ingyenes kirándulás keretében idegenvezetői kísérettel bepillanthatnak a miskolci színház kulisszái 

mögé, és megtekinthetik a színészmúzeumot. A jelentkezés konkrétumairól és a kirándulás részleteiről később 

tájékoztatjuk tanulóinkat és az érintett szülőket.  
 

Dr. Bobula Zsuzsanna címzetes főorvosi címet kapott 
Háziorvosunk, dr. Bobula Zsuzsanna május 25-én Miskolcon vette át egy ünnepség keretében a Magyar Orvosi 

Kamara által adományozott emléklapot, abból az alkalomból, hogy a 4/2000. EüM rendelet 11/A. § alapján 

jogosulttá vált a címzetes főorvosi cím használatára. Főorvos Asszonynak gratulálunk a cím elnyeréséhez, és 

további sikeres gyógyító munkát kívánunk. 

 

Önkormányzati rendezvénynaptár (tervezet)  
Ősz: szurkolás egy DVTK meccsen; október 13., szombat: Megyei Lakodalmas Nap, Vőfélytalálkozó - 

lakodalmi bál, testvér-települési szerződés megkötése a kárpátaljai Zápszonnyal  (megnyert pályázati forrásból 

finanszírozva); 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. 

http://www.arnot.hu/

