
AZ ARNÓTI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE – 2020. február (2020/1) 

 

Zöldhulladékszállító edényzet osztása február 25-től  
Az Arnóton is szemétszállítást végző Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulás elnöke az alábbiakról tájékoztatta önkormányzatunkat.  

A Társulási Tanács határozata értelmében zöldhulladék gyűjtéshez használatos edényzetek kerültek 

beszerzésre. A 240 liter űrmértékű edények kizárólag zöldhulladék gyűjtéséhez és elszállításához 

használhatók, más célra nem.   

A beszerzés keretében leszállított edényzet nem fedi le a kiosztandó edényzetek 100%-át. Sajnos nem 

minden, a szemétszállításban érintett lakás kap edényzetet, most csak a szerződő háztartások 62,9%-a 

kapja meg, minden településen. (A Társulásnak több mint 120 település a tagja.) Ez Arnót esetében 

481 db edényzetet jelent.  

A hiányzó edényzetek vonatkozásában pályázat került benyújtásra a Társulás által, melynek nyertessége 

esetén valósulhat meg a további beszerzés és osztás. Addig az érintett lakosoknak, akiknek most nem jut 

edényzet, az eddigi gyakorlatnak megfelelően a cég továbbra is ingyenesen biztosítja a zöldhulladék 

elszállítására rendszeresített zsákokat. 
 

Az ingyenes osztásra előzetesen nem lehet jelentkezni. Kizárólag személyes megjelenés és elvitel 

formájában van lehetőség az edényzet átvételére, akár az ingatlanon lakcímmel rendelkező 18 év 

feletti családtagok által is. Kérjük, az átvevő a személyi okmányait hozza magával.  

Kivételes esetben meghatalmazás adható bárki részére az átvételre, szabályos formában, a papíron 

fel kell tüntetni az átvevő nevét, lakcímét és személyi igazolvány számát is, és a meghatalmazó saját 

kezű aláírását két tanú aláírásával, személyi igazovány számának feltüntetésével kell bizonyítani.  
 

Az osztás időpontja: 2020. február 25-től (keddtől) február 28-ig (péntekig). 

Kedden, csütörtökön és pénteken 8:00 és 16:00 óra között, a szerdai napon 8 órától 17 óráig lehet az 

edényzetet átvenni az Arnóti Polgármesteri Hivatal gazdasági udvarán.  

Az átvétel előtt a megállapodás nyomtatvány kitöltése és aláírása szükséges. 

Az edényzetek kiosztása kizárólag természetes személy ingatlanhasználók részére történhet meg. 
 

Kérjük lakosaink megértését, arról nem az arnóti önkormányzat tehet, hogy most valószínűleg nem jut 

minden lakásba edényzet. A kiosztás során türelmet kérünk. Kérjük továbbá, hogy azok igényeljék most 

az edényzetet, akik azt ténylegesen használják is majd a zöldhulladék szabályos elszállítására.  

Reméljük, az új edényzetek kiosztásával érzékelhetően csökken majd a településünk határában, 

külterületén illegálisan elhelyezett zöldhulladék mennyisége. 
 

Településünk új jegyzője: Makranczi Zoltán 
Arnót új jegyzője 2020. január 8-tól Makranczi Zoltán. Fogadóórája: szerda 13.00 órától 16.00 óráig 

(illetve előzetes egyeztetés alapján). 
 

Kérjük a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjének betartását! 
Tájékoztatom Önöket, hogy az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

3/2018. (III.21.) önkormányzati rendelet 61.§-a alapján a hivatal ügyfélfogadási rendje az alábbiak 

szerint módosul:  

hétfő: 8.00 órától - 12.00 óráig,  

szerda: 12:30 órától - 16:30 óráig,  

péntek: 8.00 órától - 12:00 óráig.  

Edédidő: 12.00 órától - 12.30 óráig. 

A polgármester fogadóórája: szerda 13.00 órától 16.00 óráig (illetve előzetes egyeztetés alapján),  

a jegyző fogadóórája: szerda 13.00 órától 16.00 óráig (illetve előzetes egyeztetés alapján). 

Kérjük az ügyfélfogadási idő betartását! 

Makranczi Zoltán jegyző 

 

 



Támogassuk az arnóti Bodnár-lányok szakorvosi kezelését! 
Egy nagyon megrázó egészségügyi, családi ügyben kéri önkormányzatunk lakosaink, a helyi szervezetek, 

vállalkozások segítségét, pénzbeli támogatását.  Már önkormányzatunk Facebook oldalán is hallható, 

olvasható a Bodnár család fájdalmas története, ezt már a közösségi hálón nagyon sokan megosztották. 

Spinocerebelláris ataxia - így nevezik azt a ritka genetikai betegséget, amiben a három Bodnár-lány 

szenved. Ez a kisagy kóros elváltozása, ami mozgáskoordinációs zavarokkal, remegéssel, végül teljes 

bénulással jár.  A betegséget a 24 éve elhunyt édesapjuktól örökölte a most 34 éves Emese, a 32 éves 

Eszter, és a 27 éves Enikő. Az öröklés ténye ezelőtt 5 évvel derült ki.  

A korábban teljesen egészségesnek tűnő Emese állapota egyre jobban romlik, dolgozni már 3 éve  nem 

tud, a beszéde, hangképzése egyre akadozóbb, ebből adódóan a létfenntartása, maga az étkezés is 

nehézségeket jelent számára. Eleinte járóbottal közlekedett, erre most már csak járókerettel képes. E 

hónap elején az Európa Rádió egy nagyon megrázó interjút készített Emesével, illetve a lányok 

édesanyjával, Bodnárné Kiss Ibolyával.  

Kérünk mindenkit, szánjanak rá egy kis időt és hallgassák meg ezt a rádió interjút.  

(https://europaradio.hu/tallozo/adomanyok-segithetnek-beteg-miskolci-lanyon) 
 

Eszter is már mozgásában korlátozott, Enikőnél is kezdenek jelentkezni a tünetek.  

A betegség az orvostudomány jelenlegi álláspontja szerint nem gyógyítható. A  leépülés mértéke és 

dinamikája viszont szakkezeléssel befolyásolható, így az életesélyük megnövekedhet. Ha betegen is, de 

emberhez méltóbbak lehetnek a mindennapjaik, később következik be a progresszió, a betegség 

súlyosbodása. 

A lányok egyetlen esélye egy speciális szakorvosi magánkezelés. Ez személyenként évente másfél millió 

forintba kerül, tehát összesen négy és fél millió forintba. A kezeléseket, annak hatékonysága esetén, 

évente meg kell ismételni. Ezt az első négy és fél milliós összeget sem tudja a család önerőből 

előteremteni. Ezért fordulnak most a nyilvánossághoz, községünk lakosaihoz.  

Megköszönik az együtt érző arnótiak és máshol élők adományát.  

Arnót Község Képviselő-testülete is lehetőségei szerint támogatja a lányok kezelését.  
 

A lakossági, magánszemélyként, vállalkozóként történő adományozást három módon is meg lehet tenni: 

Számlaszámra történő átutalással - Számlaszám: 11773346-03280328-00000000 (OTP) 

IBAN: HU79 11773346-03280328-00000000 

Név: Bodnárné Kiss Ibolya 

Közlemény: adomány 

Már eddig is többen éltek az adományozás banki átutalásos lehetőségével. 

Készpénzes befizetéssel - Az iskola épületében működő könyvtárban Lengyelné Papczun Évike (telefon: 

30 160-81-98) munkatársunk minden munkanapon 7 és 8 óra, továbbá 11-14.30 óra között várja az 

adományozókat. Ha valaki szeretné közölni a családdal az adományozás tényét és összegét, ezt is 

megteheti, ha valaki ezt nem szeretné, így is adományozhat. A felajánlott összegeket dokumentáltan 

juttatja el önkormányzatunk a családhoz. 

A 2020. február 29-én délután az iskolánk udvarán megrendezendő I. Arnóti Zsíros Kenyér és Forralt 

Bor Partyn is kihelyezünk egy adománygyűjtő ládát állandó felügyelet alatt tartva, ahol szintén el lehet 

helyezni az erre a célra szánt összegeket. 
 

Tisztelettel kérjük lakosainkat, a településünkön működő intézményeket, szervezeteket, hogy 

adományozzanak, gyűjtsenek az önhibájukon kívül rendkívüli helyzetbe került Bodnár-lányok 

kezelésének támogatására.  

Bármelyikünkkel megtörténhet bármi, nem tudhatjuk, milyen lesz az egészségünk, az életünk holnap, 

akik megtehetjük, segítsünk a rászorulókon. A család tagjai előre is köszönik az adományokat. 

 

Tervezett önkormányzati rendezvényeink 
Febr. 14., péntek, 14 óra: Nótaklub – febr. 29., szombat: I. Arnóti Zsíros-kenyér és Forralt Bor Party (15 

órától Kaczor Feri fellépésével) - február 29., szombat: Sláger Party – március 6., péntek, 17 óra: Nőnapi 

Ünnepség – április 3.: Költészet Napi Ünnepség (ekkor adjuk át a községi könyvtárunk felújított és 

kibővített helyiségét) – jún. 6., szombat: Tianoni Emlékoszlop átadása és Községi Gyermeknap. 

 

Az aktuális önkormányzati információk az Arnót Önkormányzata Facebook oldalon olvashatók. 

https://europaradio.hu/tallozo/adomanyok-segithetnek-beteg-miskolci-lanyon?fbclid=IwAR1cVPxNC2LgYyK6JgrAiWbdfkcNzF_Kob2qv0LQVuVaNKbznxTdGUZOnKI#volume

