
AZ ARNÓTI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE - 2020. november (2020/10) 

Újból szociális tűzifa osztás, csak a jogosultak részére 
Az önkormányzat idén is sikerrel szerepelt a szociális tűzifa osztására irányuló minisztériumi pályázaton.  

A képviselő-testület megalkotta a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló 

16/2020. (XI.04.) önkormányzati rendeletét. Ez alapján szociális célú tűzifát biztosít annak a fával tüzelő 

személynek/családnak, aki 

a) települési lakhatási támogatásra jogosult, 

b) aktív korúak ellátásában részesül, 

c) időskorúak járadékára jogosult, 

d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

e) egyedül álló nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy, ahol az egy főre jutó 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum ötszörösét (142 500 Ft), 

f) 2 fős nyugdíjas háztartás, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíjminimum négyszeresét (114 000 Ft). 

Előnyben részesülnek azok, akik az a)-d) pontban szereplő feltétek közül egyidejűleg több feltételnek is 

megfelelnek.  

A támogatás iránti kérelmeket legkésőbb 2020. december 18. napjáig lehet benyújtani az Arnóti 

Polgármesteri Hivatalba. Minden jogosultnak, így azoknak az igénylőknek is kérelmet kell 

benyújtaniuk, akik az a)-d) pontban felsorolt támogatásokban részesülnek. Kérelmükhöz csatolni 

szükséges az ellátást megállapító határozatot. A kérelem-nyomtatványok elérhetők az önkormányzat 

honlapján (www.arnot.hu), vagy december 1-től személyesen a polgármesteri hivatalban. 

Nyugdíjas igénylők esetén a kérelemhez jövedelem-igazolás szükséges (nyugdíjas összesítő, valamint az 

utolsó havi nyugdíjszelvény vagy bankszámla kivonat, két fős nyugdíjas háztartás esetén mindkét fél 

részéről).  

A rendelkezésre álló tűzifát a háztartások részére az igénylők száma és a rendelkezésre álló 

tűzifamennyiség arányában osztja ki az önkormányzat.  

A tényleges osztás időpontjáról a későbbiekben tájékoztatjuk az érintetteket, erre előreláthatólag jövő év 

január közepén kerül sor. 

A kérelmeket csak december 1-től lehet behozni a hivatalba, a hét minden napján. 
 

A Nyugdíjas Napi műsor elmarad, de a szokásos támogatás felvehető 
A minden évben megrendezett, nagy érdeklődéssel kísért nyudíjas napi műsor idén a koronavírusjárvány 

miatt elmarad. A személyenként 3.500 forint támogatást viszont idén is biztosítja a képviselő-testület, a 

szokásos szaloncukorral együtt. A polgármesteri hivatal munktársai minden nyugdíjasunknak az otthonába 

viszik ki a támogatást. Erre december elejétől kerül sor, a viszonylag pontos időpontról előzetesen 

értesítjük majd nyugdíjasainkat.   
  

Arnóton is intenzívebben terjed a járvány! 
Amint az egész országban, településünkön is egyre intenzívebben terjed a világjárványt okozó koronavírus. 

A háziorvosainktól kapott tájékoztatás alapján eddig több, mint 40 fertőzöttet regisztráltak Arnóton. A 

polgármesteri hivatal egyik köztisztviselője is pozitív tesztet produkált, ennek ismeretében valamennyi 

munkatárs tesztelésre, valamint az épület fertőtlenítésre került. A tesztelés újabb személyeket mutatott 

pozitívnak, közöttük a polgármestert is. A körülményekhez képest valamennyien jól vannak. A 

polgármester is az otthonában végzi a munkáját, bármikor elérhető telefonon. 

Önkormányzatunk valamennyi elkülönített számára az elkülönítés teljes idejére ingyenesen, eldobható 

ételhordóban naponta melegételt biztosít.  Kérjük, hogy akik akár karanténosként, akár elkülönítettként 

(vagyis pozitív teszt miatt) igénylik munkanapokon az ingyenes meleg ételt, azok jelentkezzenek a 

polgármesteri hivatalban. Egyidejűleg kérjük az elrendelő határozat e-mailben történő megküldését az 

arnot@arnot.hu elektronikus levélcímen,  vagy a hatósági határozat iktatási számának telefonon történő 

bediktálását a 46/200-560-as számon. Azok jelentkezését is várjuk, akik a hatósági  vírusteszt eredményére 

várnak. 

Nagyon fontos az előírt védekezés (maszkhasználat, távolságtartás, gyakori szellőztetés, stb.) mindenki 

általi, folyamatos betartása! 



A személyes ügyfélfogadás szünetel a polgármesteri hivatalban 
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy az Önök és a Polgármesteri Hivatal dolgozói egészségének 

megőrzése érdekében 2020. november 19-től visszavonásig a személyes ügyfélfogadás szünetel. Kérjük, 

törekedjenek az elektronikus ügyintézésre, információ szolgáltatásra a telefonos és e-mailen történő 

kommunikációt kell használni. 

Makranczi Zoltán jegyző 

Tájékoztatás az ügysegédi helyszíni megjelenés szüneteléséről! 
A Magyarország Kormánya által hozott rendkívüli intézkedésekkel összefüggésben a megyei 

kormányhivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy 2020. nomber 10. napjától az ügysegédi helyszíni 

megjelenés szünetel.  A települési ügysegédi feladatot ellátó kormánytisztviselő az alábbi elérhetőségeken 

továbbra is az ügyfelek rendelkezésére áll. Arnóton az ügysegédi feladatot ellátó kormánytisztviselő neve: 

Béres Margit Mónika, telefonszám: 06 70/399-9536, e-mail cím: hamorine.monika@borsod.gov.hu. 

Beadványaikat előterjeszthetik elektronikus (ügyfélkapu, e-papír szolgáltatás) és postai  (Miskolci Járási 

Hivatal 3530 Miskolc, Petőfi u. 23.) úton is.  
 

Koronavírus teszt kedvezményes áron 
Az alábbi, a koronavírus tesztelésére vonatkozó ajánlatot kapta önkormányzatunk. Nagyon fontos 

kihangsúlyoznunk, hogy akik érdeklődnek a tesztelés után, kizárólag a saját költségükön tehetik meg, 

ahhoz az önkormányzat nem tud hozzájárulni. 

„Koronavírus antigén rapid teszt Arnót lakosai részére kedvezményes áron a KH-MEDworks Kft 

szervezésében! Előzzük meg a vírus terjedését! Tudja családját, munkatársait biztonságban! 

- 5 fő felett ingyenes kiszállás - 15 perc alatt megbízható eredmény - 97,7%-os szenzitivitás -

 Csúcsminőségű európai eszközök (Német, Angol) - igazolás kiállítása az eredményről. 

Érdeklődni: khmed.covidteszt@gmail.com; +36 20/204-9466.” 
 

A közmeghallgatás elmarad, kérdéseket és javaslatokat vár az önkormányzat 
A valamennyi önkormányzatnál minden évben egyszer kötelezően megtartandó közmeghallgatásra 

(falugyűlésre) Arnóton évtizedek óta mindig november végén került, kerül sor, a helyi szabályozásnak 

megfelelően.  

Az éves tevékenységről szóló önkormányzati, képviselő-testületi, polgármesteri beszámolót a tömeges 

fertőzést okozó koronavírus járvány miatt idén nem lehet megtartani. A Belüggyminisztérium 

Önkormányzati Főosztálya a közmeghallgatással kapcsolatban az alábbi tájékoztatást tette közzé.   

Az Mötv. alapján a közmeghallgatás jogintézménye a tényleges képviselő-testületi működéshez kötődik, a 

Kat. 46. § (4) bekezdése alapján a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke) a képviselő-

testület feladat-és hatásköre gyakorlására lett feljogosítva, ezáltal a polgármester egyszemélyben nem 

tarthatja meg a közmeghallgatást, az eddig esetlegesen követett hibás gyakorlat ellenére sem. Ugyanakkor 

annak nincs jogi akadálya, hogy az állampolgárok írásban éljenek a kérdésfeltevés és a javaslattétel 

jogával. Ebben az esetben a helyben szokásos módon fel kell hívni az állampolgárok figyelmét a 

joggyakorlás lehetőségére és emellett célszerű részletes tájékoztatást is adni az írásbeli kérdésfeltevés, 

javaslattétel technikai megvalósításáról. 

A fentiek alapján az önkormányzat, a polgármester várja az önkormányzat működésével kapcsolatos 

kérdéseket és javaslatokat levél formájában vagy az arnot@arnot.hu címen.  
 

Megvásárolható az Arnót története című könyv 
Az 1990-es évek végén jelent meg néhai Molnár Béla Úr, általános iskolánk volt tanára tollából a közel 

300 oldalas Arnót története című könyv. Most lehetőség van az újbóli megjelentetésére. Akik 

magánemberként vásárolni szeretnének, a nyomda által meghatározott 2800.- (azaz kettőezernyolcszáz) 

forintért tehetik meg. Önkormányzatunk a könyv árát az érdeklődőktől előzetesen összegyűjti, továbbítja a 

nyomda felé, végül a könyvet a számlával együtt mindenkihez el is juttatja. A könyv árát Lengyel 

Sándorné (Papczun Évike) munkatársunkhoz kérjük eljuttatni 2020. november 30-ig munkanapokon reggel 

7-10 óra között, illetve napközben 13-15 óra között az iskola épületébe, a könyvtár helyiségébe. 
 

Az Önkormányzati Hírlevelet írta és szerkesztette: dr. Üveges István polgármester 

Az aktuális önkormányzati információk az Arnót Önkormányzata Facebook oldalon olvashatók. 

 


