
AZ ARNÓTI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE - 2020. augusztus  (2020/7)  

Augusztus 20-ai ünnepség és az új, trianoni emlékoszlop átadása  
Arnót Község Képviselő-testülete tisztelettel meghívja községünk lakosságát, Önt és Kedves Családját 

az iskolánk mellett kialakított Nemzeti Ünnepek Emlékparkjában az új, faragott, emléktáblákkal 

díszített trianoni emlékoszlop átadási ünnepségére, valamint az augusztus 20-ai megemlékezésre. 

Időpontja: 2020. augusztus 19., szerda, 15.30 óra - Helye: Arnót, Alkotmány u. 1. 

Program: 

Himnusz - Polgármesteri köszöntő - Ünnepi beszéd: Csöbör Katalin országgyűlési képviselő 

Arnóti lakosok fellépése: 

Kaczvinszkiné Bonta Beáta: Padányi Viktor: 1920. június 4. (versrészlet) 

Balogh Zoé: Demjén Ferenc - Kell még egy szó (Honfoglalás) - énekszám 

Az új emlékoszlop átadása  

(a talapzat Kiss István helyi műkőkészítő, az oszlop Balogh István ongai fafaragó mester munkája)  

Az Új Kenyér megáldása, megszentelése az arnóti gyülekezetek lelkészei által 

Várjuk szeretettel Önt és Kedves Családját! Ünnepeljünk, emlékezzünk együtt! 
 

A felújított könyvtárunkba újból várjuk az olvasókat  
A főként pályázati forrásból felújított és kibővített, július 29-én ünnepélyes keretek között átadott 

községi könyvtárunk minden hétköznap 7 és 15 óra között tart nyitva. Szeretettel várjuk olvasóinkat! 
 

Ingyenes jógázási lehetőség Arnóton 
Pályázati forrásból ingyenes, 10 alkalomból álló jógázási lehetőséget biztosít önkormányzatunk 12 

éves kor feletti fiatalok és felnőttek részére szakképzett oktató bevonásával. Az összejöveteleket 

iskolánk tornatermében tartjuk meg minden pénteken 17 órai kezdettel. Az első alkalomra 2020. 

szeptember 4-én, pénteken, 17 órától kerül sor. Az elsőként érkező tíz fő részére eszközöket az oktató 

biztosít, viszont plédet mindenkinek hoznia kell magával. 
 

 Emelkedik a vendégebéd kiszállítás díja 
Arnót Község Képviselő-testülete a korábbi napi 30 forintról 100 forint/nap/lakás összegre emelte a 

vendégebéd kiszállítási díját, 2020. szeptember 1-től kezdődően. Az ételkiszállítás díja szociális 

étkezők részére változatlan összegű maradt, vagyis továbbra is 30 Ft/nap/lakás.  

 

Hunyorné Varga Katalin munkatársunk kitüntetést kapott 
A megyei önkormányzat vezetője, Bánné dr. Gál Boglárka a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Önkormányzat Elnökének Köztisztviselői Díja kitüntetésben részesítette az Arnóti Polgármesteri 

Hivatal titkárságvezetőjét Hunyorné Varga Katalint, az eddigi, 26 éve végzett példaértékű 

köztisztviselői munkája elismeréseként.  Az emlékplakett átadására 2020. június 30-án a megyeháza 

dísztermében megtartott ünnepség keretében került sor.  

Munkatársnőnknek a kitüntetéshez gratulálunk, és ezúttal is köszönjük  a településünkért, az 

arnótiakért végzett odaadó, felelősségteljes szakmai munkáját, segítőkészségét.  

 

A Tour de Hongrie nemzetközi kerékpárverseny Arnóton halad át  
Szurkoljunk együtt szeptember 1-jén, kedden! 

„A magyar Tour de France” kerékpárverseny 2020-ban 5 szakaszon szeli át országunkat augusztus 29. 

és szeptember 2. között. A negyedik, a Sárospatak-Kazincbarcika közötti etap Arnóton, a főutcánkon is 

áthalad, szeptember 1-jén, várhatóan délután 13 és 13.30 óra között. A média, a televízió folyamatosan 

közvetíti a versenyt, ezért is kérjük, hogy a főutcánkon élők az ingatlanuk előtti közterületet legyenek 

szívesek rendbe tenni, a füvet lenyírni. A közlekedési korlátozásért, nehézségekért lakosaink 

megértését és türelmét kérjük. Javasoljuk és kérjük, hogy akik buzdítani szeretnék a versenyzőket 

(valószínűleg több mint 100 fő), azok egy-egy kerékpárral álljanak ki a Petőfi utcára, így a televíziók 

érdekes képeket közvetítenek majd településünkről.  



Pályázatból megnyert, megvalósítás alatt lévő fejlesztések, beruházások 

Önkormányzatunk sikerrel vett részt az elmúlt időszakban kiírt pályázatokon is,  ennek eredményeként 

tovább épül-szépül településünk.   

1. Az óvodai épület (Dózsa Gy. u. 1.) felújítása, bővítése (az év hátra lévő hónapjaiban az óvodai 

nevelésnek ideiglenesen a Művelődési Ház épülete ad helyet)  

2. Az új bölcsőde kialakítása (Petőfi u. 120.)  

3. A polgármesteri hivatal hőszigetelése, újraszínezése 

4. A polgármesteri hivatalba klímaberendezések beépítése 

5. Az orvosi rendelő és a védőnői helyiség hőszigetelése – idén ősszel 

6. Orvosi, egészségügyi eszközök beszerzése (a két háziorvosi, továbbá a fogorvosi, valamint a 

védőnői szolgálat részére) 

7. Az Alkotmány utca részbeni újraaszfaltozása (a Postától a Móricz Zsigmond utcáig) – tervezett 

megvalósítás: idén ősszel 

8. A járdafelújítás folytatása az Alkotmány és a Petőfi utcán (megvalósítás: jövőre) 

9. A csapadékvíz-hálózat felújítása, illetve kiépítése az Alkotmány, a Széchenyi és a Dankó Pista 

utcában – megvalósítás: 2021-ben 

10. A Művelődési Házban klímaberendezések telepítése - megvalósítás: 2021-ben 

 

Újabb 3 év halasztás a fúrt és ásott kutak bejelentésére 
Tájékoztatom Önöket, hogy az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 

2020. évi XXXI. törvény 20. § alapján 2023. december 31-re módosult az engedély nélkül, vagy 

engedélytől eltérően létesített fúrt és ásott kutak bejelentésének végleges határideje.  

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: „(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes 

törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény 

hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín 

alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a  vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. 

december 31-ig kérelmezi.” 

A kérelemmel kapcsolatban részletes információ községünk honlapján található. Továbbá, tájékoztatás 

kérhető jegyzői fogadóórán - szerdán 13.00 órától 16.00 óráig. A kérelem letölthető honlapunkról 

(www.arnot.hu), valamint átvehető a Polgármesteri Hivatalban - ügyfélfogadási időben. 
 

A kapubejárók kialakításához, felújításához engedélyt kell kérni!  
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 39. §-ában foglaltak alapján az önkormányzat kezelésében 

lévő utakhoz történő csatlakozás - kapubejáró létesítése - az önkormányzat előzetes engedélyezése 

alapján történhet. Az engedélyezés során az önkormányzat meghatározza az útcsatlakozás 

kialakításának és kivitelezésének feltételeit. A tulajdonosnak a tulajdonában lévő ingatlan körüli 

területen található padkán és árkon végzett munkálatokat, járműbehajtó - átereszépítést és átalakítást 

annak megkezdése előtt a Polgármesteri Hivatallal egyeztetnie szükséges.  

Közterületen bárminemű burkolat felbontása csak az önkormányzat, az országos közúthálózatba 

tartozó utak tekintetében az illetékes közút kezelőjének hozzájárulásával lehetséges.  

Az engedélyezési eljáráshoz szükséges a „Kérelem kapubejáró kialakítás, felújítás engedélyezéséhez” 

című nyomtatvány kitöltése.  A kérelem letölthető honlapunkról (www.arnot.hu), valamint átvehető a 

Polgármesteri Hivatalban - ügyfélfogadási időben. 

Makranczi Zoltán jegyző 

 

Az aktuális önkormányzati információk az Arnót Önkormányzata Facebook oldalon olvashatók. 


