
AZ ARNÓTI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE - 2020. október (2020/8) 

Most kell csak igazán védekeznünk a koronavírus ellen! 
Ezúton tájékoztatjuk lakosainkat, hogy a Borsod-Abaúj-ZempIén Megyei Kormányhivatal Miskolci 

Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályának hivatalos értesítése (határozatai) alapján eddig összesen 

9 fő arnóti lakosnál rendelték el a járványügyi elkülönítést. A fertőzött személyek a tartózkodási 

helyüket nem hagyhatják el, tudomásunk szerint mindannyian maximálisan eleget tesznek, tettek az 

előírt védekezési kötelezettségeiknek. Önkormányzatunk valamennyi elkülönített számára az 

elkülönítés teljes idejére ingyenesen, eldobható ételhordóban naponta melegételt biztosít.  

Nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy tartsák be az alábbi járványügyi megelőző intézkedéseket.  

- Mossanak kezet gyakran és alaposan, lehetőség szerint fertőtlenítsenek! 

- Mindenki köteles a szociális érintkezést a lehető legkisebb mértékűre szűkíteni, tartsák   

egymástól a legalább 1,5 méteres védőtávolságot! 

- Mindannyian hordjanak maszkot! 

- Kerüljék a zsúfolt helyszíneket és csoportosulásokat! 

Aki tüneteket észlel magán, az ne menjen közösségbe, hanem telefonon jelezze a háziorvosának. 

Önkormányzatunk valamennyi intézményben automata kézfertőtlenítőt helyezett el, újból rendszeresen 

fertőtlenítjük a buszmegállókat, a játszóteret. 

Az idősebbeknek, egyedül élőknek újból felajánljuk, hogy az élelmiszer– és gyógyszervásárlásba 

szívesen besegít önkormányzatunk, bátran keressék ebben az ügyben is a polgármesteri hivatalt.   
 

Aszfaltozás és útlezárás az Alkotmány utcában október 12-13-án 
Önkormányzatunk sikerrel szerepelt a Belügyminisztérium által kiírt, 2,6 millió forint saját forrást is 

igénylő, útfelújításra irányuló pályázaton. Ennek keretében a teljes útfelületen új aszfaltszőnyeget kap 

az Alkotmány utcának a Petőfi Sándor utcai kereszteződéstől a Móricz Zsigmond utca sarkáig 

terjedő szakasza. Ezért 2020. október 12-én (hétfő) 12.00 órától 13-án (kedd) 24.00 óráig útfelújítási 

munkálatok miatt a fenti útszakasz teljes szélességében lezárásra kerül. Ezen időszakban a fenti 

útszakaszon a járműforgalom semmilyen formában nem engedélyezett, így a magáningatlanok 

irányába sem, továbbá a boltok, az iskola és a posta környékén a parkolás sem biztosított. A Pázsit, a 

Kossuth Lajos, valamint a József Attila utcákból sem lehet behajtani az Alkotmány utcára. A Móricz 

Zsigmond és az Árpád utcától kezdődően valamennyi utca a rendelkezésre álló kerülőutakon szabadon 

megközelíthető, használható.  

Az önkormányzati konyha gyalogosan a járdán közelíthető meg. 

A Volánbusz járatai a munkálatok fenti ideje alatt nem a megszokott rendben közlekednek, nem 

fordulnak be az Alkotmány utcába, így a Kisfaludy utcára sem, hanem kizárólag a Petőfi Sándor 

utcán közlekednek, a csak Arnótig közlekedők és a Sajópálfalára átmenők egyaránt.    

A Petőfi Sándor utca 120. szám (új bölcsődei épület) előtt ideiglenes mobil buszmegálló kerül 

elhelyezésre. Kérjük a Petőfi utcai, illetve a Széchenyi utca sarkán lévő buszmegállók használatát.  

Csapadékos időjárás esetén a kivitelezés időpontja egy nappal tolódik, vagyis október 13-án (kedd) 

12.00 órától 14-én (szerda) 24.00 órára módosul. Erről szükség esetén önkormányzatunk Facebook 

oldalán és honlapján tájékoztatjuk lakosainkat.  

Kérjük lakosaink, az utcában élők türelmét és megértését.  Ha bárkinek bármilyen kérdése van az 

ügyben, bizalommal forduljon a hivatalhoz vagy közvetlenül a polgármesterhez (20/946-5010).  
 

Változik a gyógyszertár nyitvatartása 
A vírushelyzet romlása miatt a gyógyszertár nyitvatartása a tavaszi időszakhoz hasonlóan, 2020.09.29-

től, keddtől visszavonásig a következőképpen alakul: hétfő: 9:00-13.00, kedd: ZÁRVA, szerda: 9.00-

17.00, csütörtök: ZÁRVA, péntek: 9.00-13.00.  
 

Építésügyi hatósági tanácsadás Arnóton  
Önkormányzatunk építésügyi hatósági tanácsadói tevékenységgel megbízott munkatársa 2020. október 1-től 

Sivák Lajos. Telefonszám: 70/381-7855, e-mail: sivakl@freemail.hu. Ügyfélfogadás helye: Polgármesteri 

Hivatal (3713 Arnót, Petőfi Sándor utca 120.). Ideje: minden hónap első keddje 14.00-től 15.00 óráig. 



Burkolatjavítás és forgalomkorlátozás az arnóti körforgalmi csomópontnál  
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. önkormányzatunkhoz eljuttatott tájékoztatása szerint a 3-as számú főút 

arnóti körforgalmi csomópontjában nagyfelületű burkolatjavítási munkálatokat végez a cég. A 

munkálatok ideje alatt, várhatóan 2020. október 11-től (vasárnap), október 17-ig (szombat) 

forgalomkorlátozásra és terelő utak használatára kell számítania a közlekedőknek.  

A munkálatok ideje alatt részleges forgalomkorlátozás keretében  félpályás zárások mellett jelzőőr, 

vagy forgalomirányító fényjelző készülék irányítja majd a forgalmat. A menetrend szerinti 

autóbuszjáratok változatlan útvonalon közlekednek majd, azonban kisebb fennakadásra és késésre 

lehet számítani. Akik tehetik, lehetőleg kerülő úton (pl. Szirmabesenyő felé) közelítsék meg 

gépjárműveikkel településünket. Sajnos, ezen felújítás miatt valószínűleg a korábbihoz képest is 

megnő a településünkön áthaladó járműforgalom, kérjük lakosaink megértését.  
 

Zöldhulladékgyűjtő zsákokat osztunk Arnóton, igény esetén  
A szemétszállító céggel egyeztetve tudjuk bővíteni a kört, azok is kaphatnak, akik már rendelkeznek 

edényzettel, és azok is, akik már kaptak max. 5 db zsákot. A zsákosztás legfontosabb tudnivalói: 

ingatlanonként maximum 5-5 db zsákot tudunk adni, a zsákokat egy ingatlan vonatkozásában csak egy 

alkalommal tudjuk biztosítani, az osztás ideje: minden kedden és csütörtökön, 7 és 11 óra között, az 

osztás helye: általános iskola tanári étkezdéje.  
 

Bursa Hungarica pályázat felsőoktatási hallgatóknak  
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a 

hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. 

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak 

folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel 

rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű 

(nappali tagozatos) képzésben vesznek részt. Pályázhatnak a középiskolát az ebben a tanévben 

elvégzők és nappali főiskolai vagy egyetemi képzésben továbbtanulni szándékozó diákok is. Bővebb 

információ elérhető a http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica2/ oldalon. Képviselő-

testületünk döntése alapján az a pályázó részesül a támogatásban, akinek családjában az egy főre jutó 

havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át, 

114.000 Ft-ot. A pályázat benyújtási határideje:  2020. november 5. 
 

Tilos a kerti növényi hulladék elégetése 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal a Sajó-völgye kijelölt levegőminőségi tervében 

szereplő Intézkedési terv végrehajtása tárgyában megkereste az érintett önkormányzatokat, mely 

szerint 2020. szeptember 1-jei időponttal szükséges az avar és kerti hulladékok égetésére vonatkozó 

tiltás önkormányzati rendeletbe foglalása.  

A 2011-től érvényben lévő helyi szabályozás meghatározott időszakokban lehetőséget adott a kerti 

hulladékok égetésére. Ezt a rendeletet Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020 július 

29-én megtartott ülésén hatályon kívül helyezte. Ez azt jelenti, hogy 2020. szeptember 1-től Arnót 

közigazgatási határain belül tilos az avar és kerti hulladék elégetése.  

Az intézkedés célja, hogy a lakosság egészségi állapotát veszélyeztető tényezők csökkenjenek és 

javuljon a levegő minősége. 
 

Új elnökség a polgárőr egyesület élén  
Az augusztus közepén megtartott közgyűlésen a jelenlévő tagok egyhangú szavazással az egyesület új 

elnöségi tagjai közé Figeczki Pétert, Gyimesi Csabát, Kiss Attilát, Orosz Ferencet és Tószegi Lászlót 

választották. Az új elnökség az egyesülét elnökévé szintén egyhangú szavazással Tószegi Lászlót 

választotta.  Köszönjük a régi vezetőség tevékenységét, az újnak pedig jó munkát kívánunk! 
 

A Turul futás és a Nyugdíjas nap a koronavírus járvány miatt elmarad. 
 

Az aktuális önkormányzati információk az Arnót Önkormányzata Facebook oldalon olvashatók. 


