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Harmadik hullám: újból emelkedik a vírusfertőzöttek száma 
A szájmaszk már az utcán is kötelező! 

 

Emlékezhetünk, községünkben tavaly még meg tudtuk tartani a szokásos nőnapi ünnepségünket a 

művelődési házban, ám utána szinte napokon belül hazánkban is megjelent a világjárványt okozó 

koronavírus. A tavaly tavaszi, majd őszi után a vírus mutánsainak megjelenése miatt immár a járvány 

harmadik hullámáról beszélhetünk. Így sajnos településünkön is újból emelkedik a megbetegedettek 

száma a korábbi hetekhez képest. Ezúttal is köszönjük lakosainknak, hogy az intézményekben eddig 

betartották a védekezési előírásokat, hordták a szájmaszkot. 
 

AKTUÁLIS VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK – A SZÁJMASZK AZ UTCÁN IS KÖTELEZŐ!  

A COVID–19 (koronavírus) járvány harmadik hullámára való tekintettel a Kormány 2021. március 8. 

napjától a következő szigorításokat tartja fent, illetve vezeti be.  

Az este 8 óra és reggel 5 óra közötti időben érvényben lévő kijárási tilalom továbbra is fennmarad. 

Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles – a közös háztartásban élők kivételével – a 

másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. A települések belterületén, az 

utcán és a közterületen (a hatodik életévét be nem töltött kiskorúak, és az értelmi vagy 

pszichoszociális fogyatékosok kivételével) mindenki köteles maszkot viselni olyan módon, hogy az az 

orrot és a szájat folyamatosan elfedje. Egyéni sporttevékenység külterületen, valamint a települések 

belterületén egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható, azzal, hogy másoktól 

legalább a 1,5 méter távolságot meg kell tartani, de nem kell maszkot viselni.  

Más, a Magyar Közlönyben tételesen felsorolt üzletek mellett az alábbi boltok továbbra is nyitva 

tarthatnak: az élelmiszerboltok, az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletek, a mezőgazdasági 

üzletek, a kertészeti üzletek, a nemzeti dohányboltok.  
 

A 60 ÉV FELETTIEKNEK ÚJBÓL INGYENES AZ EBÉD KISZÁLLÍTÁSA MÁRCIUS 9. 

(KEDD) ÉS  19. (PÉNTEK) KÖZÖTT 

Hasonlóan a tavaly tavaszi első hullámhoz, a fenti időszak munkanapjain a 60 év feletti, illetve a 

szociális étkeztetést igénybe vevők részére az ebédet (de nem az ételt! ) ingyenesen szállítjuk ki, az étel 

térítési díja a korábbiakhoz képest nem változott. Várjuk újabb igénylők jelentkezését is. 

A KARANTÉNBA KERÜLTEK RÉSZÉRE TOVÁBBRA IS BIZTOSÍTJUK AZ INGYENES 

MELEGÉTELT - Eddig 187 fő igényelte az önkormányzat részéről ezt az egyedülálló 

kezedményezést, részükre összesen 1409 adag étel került kiosztásra. Tudomásunk szerint más 

önkormányzatok nem nyújtják a lakosaik részére ezt a szolgáltatást, nem véletlen, hogy még ősszel élő 

adásban az M1 Televízió, továbbá az Észak-Magyarország is tudósított róla. 

Önkormányzatunk valamennyi elkülönített számára az elkülönítés teljes idejére ingyenesen, eldobható 

ételhordóban naponta melegételt biztosít. Mivel a népegészségügyi hatóságtól utólagosan érkezik 

önkormányzatunkhoz az elrendelő határozat, kérjük, hogy akik akár karanténosként, akár 

elkülönítettként (vagyis pozitív teszt miatt) igénylik a 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. 

GYERMEKFELÜGYELET AZ ÓVODÁBAN - A vonatkozó minisztériumi határozat szerint, ha a 

szülő igényli és kéri, az óvodánkban biztosítjuk a gyermekfelügyeletet. Egyidejűleg kérjük a szülőket, 

arra, hogy a gyermekfelügyeletet - különösen munkavégzés, vagy a koronavírus elleni védekezésben 

való részvétel miatt - vegyék igénybe. Megértésüket köszönjük! 

ISKOLAI KÖZLEMÉNY - A Kormány rendelete szerint iskolánk is a digitális tanrendet alkalmazza, 

tehát március 8-tól a tavaszi szünet végéig (április 8.) a tanulók otthon maradnak. A pedagógusok a 

korábban is alkalmazott módszerekkel végzik az oktatást. Kérjük, hogy minden tanuló aktívan vegyen 

részt  és teljesítse az elvárt követelményeket. Iskolánk igény szerint étkezést és ügyeletet biztosít. A 

kérelmeket a tárgynapot megelőző napon 9 óráig kell leadni az iskola portáján. Érdeklődni az alábbi 

telefonszámokon lehet : 06 30/464-0482, 06 30/458-6233. 



Már 302 fő kapott vakcinát Arnóton  
Biztatjuk lakosainkat, hogy oltassák be magukat! 

 

A háziorvosainktól kapott tájékoztatás szerint eddig településünkön 302 fő kapta meg a koronavírus 

elleni vakcina valamelyik fajtáját. Biztatjuk lakosainkat, hogy oltassák be magukat, hiszen az 

orvostudomány álláspontja szerint ez a leghatásosabb megelőzési mód, csak ezzel lehet elkerülni a 

betegség súlyos következményeit. A vakcinával nem csak saját magunkat védjük, hanem 

családtagjainkat, szeretteinket, szomszédainkat, munkatársainkat, településünk lakóit is. Akiknek 

gondot jelent az oltásra történő regisztrálás a www.vakcinainfo.gov.hu weboldalon, bátran kérjék a 

polgármesteri hivatalunk munkatársainak segítségét, akár telefonon is.  
Az oltóanyagok előállítása különböző, de mindegyik hatékony, nincs arról szó, hogy bármelyiket 

szakmailag veszélyesnek tartanák. Mivel a képzett szakemberek sem jutottak más véleményre, céltalan 

laikusként különbséget tenni.  

Javasoljuk, hogy az orvos által elrendelt PCR teszt vizsgálat eredményének megérkezéséig tartsák be a 

karantén szabályokat (táppénz, munkahelyről távolmaradás, lakás, lakrészelhagyási tilalom, társadalmi 

közvetlen érintkezések szüneteltetése). Ezzel védik családjukat, környezetüket és a település 

lakosságát. 

HOGYAN ZAJLIK AZ OLTÁS? - A vizsgálat menete: kikérdezés, orvosi vizsgálat (garat, tüdő, 

szív, bőr, vérnyomás), injekció,  30 perc várakozás, igazolás kiadása. Az oltóorvos az oltást 

megelőzően kikérdezi és megvizsgálja az oltandó személyt. Az oltás kapcsán néhány dokumentumot ki 

kell tölteni, pl. hozzájárulási nyilatkozatot. 

Az oltást a felkarba adják. Az oltást követően legalább 15-30 percig a védőoltásban részesülteket meg 

kell figyelni, hogy esetleg fellép-e oltási reakció. Az oltásemlékeztető kártyán a védőoltás nevét és 

gyártási tételszámát az oltóhelyen egyértelműen fel kell tüntetni. A kártyát a második adag beadásakor 

az oltandó személynek magával kell vinnie és a továbbiakban is meg kell őrizni! 

 

HÁZIORVOSAINK TÁJÉKOZTATÓJA - A járvány harmadik hullámára tekintettel kérjük,  hogy 

március 8-tól csak sürgős esetben keressék fel az orvosi rendelőt. A rendelő felkeresése előtt minden 

esetben telefonos egyeztetés szükséges. A jelenlegi kialakult helyzet miatt a telefonos forgalom 

nagymértékben megemelkedett, ezért türelmüket és megértésüket kérjük.  

Lázzal, köhögéssel, intenzív fejfájással vagy egyéb covid-tünetekkel kérjük semmilyen esetben ne 

keressék fel a rendelőnket! Ha ilyen tüneteket észlelnek, telefonáljanak háziorvosuknak, ők 

tájékoztatni fogják a további teendőkről. A rendelőbe szigorúan csak a szájat és az orrot eltakaró 

maszkban léphetnek be és az ott tartózkodás alatt kérjük folyamatosan viseljék. A rendelőbe belépést 

követően fertőtlenítsék kezüket, majd a várakozás alatt tartsák egymástól a 1,5 m-es távolságot. A 

váróban egyszerre 4 személynél többen nem tartózkodhatnak. Ez alól kivételt képeznek a védőoltásra 

érkező betegek, ebben az esetben tájékoztatjuk őket a várakozás menetéről. 

NEM VÁLTOZIK A FOGORVOSI RENDELÉSI IDŐ - Szükséges az előzetes telefonos 

bejelentkezés! 

VÉDŐNŐI KÖZLEMÉNY - 2021. március 8-tól ismét változások, szigorítások  léptek életbe az 

országban. Erre vonatkozólag még a továbbiakban fogunk kapni rendelkezéseket, így a tanácsadások, 

kötelező és nem kötelező védőoltások tovább folytatódnak a megszokott rendben. Kézfertőtlenítés és 

maszk használata szigorúan előírt! Beteg ember a tanácsadóba ne jöjjön! A látogatások a továbbiakban 

is csak távkommunikáció formájában történhetnek. 

A BÖLCSŐDE VÁLTOZATLAN NYITVATARTÁSSAL MŰKÖDIK az országos rendelkezés 

alapján. 

VÁLTOZOTT A GYÓGYSZERTÁR NYITVA TARTÁSA –  Március 1-től a nyitva tartási rend az 

alábbiak szerint módosul: hétfő: 9.00-13.00, kedd: ZÁRVA, szerda: 9.00-17.00, csütörtök: ZÁRVA, 

péntek: 9.00-13.00 óráig. Kérjük a védőmaszkok használatát. A gyógyszerek kiváltásához kérjük 

hozzák magukkal a TAJ- számot, más  beteg részére történő gyógyszerkiváltáskor az illető beteg TAJ 

számára lesz szükség és a kiváltó személy személyi igazolvány /jogosítvány, útlevél/ számának 

rögzítésére is  szükség lesz. 
 



Boldog Nőnapot! 
„Sok ember él egy asszonyban, és a nő mindegyik tud lenni: (...) 

szakács, pincér, takarítónő, anya, tanácsadó, gyógyító, 

kedves nővér, nagymama, királyné, sőt, Királynő, ... Boszorkány, mágus 

és Hófehérke tud lenni, akibe mind a hét törpe szerelmes volt. 

Társa a férfinak. Harcostársa. Bajtársa. Cinkosa. Sorstársa.” 

                                                                                        /Müller Péter író/ 

Boldog Nőnapot kíván településünk valamennyi hölgyének 

Arnót Község Képviselő-testülete nevében: 
 

dr. Üveges István polgármester 

 

 

Ebek kötelező veszettség elleni védőoltása 
Az oltások időpontja 2021. március 27-én (szombat) 13-15 óráig, árpilis 10. (szombat) 13-15 óráig, 

április 24. (szombat) 13-15 óráig és május 15. (szombat) 13-15 óráig. A kötelező védőoltás helye: a 

polgármesteri hivatal hátsó, gazdasági épületénél kialakított oltópont (Petőfi u. 120.), valamint a 

Dankó Pista utcában 2021. március 27-én (szombat) 12-13 óráig. A veszettség elleni védőoltás 

költsége féregtelenítési gyógyszerrel együtt: 4.000 Ft/eb. Az ebek oltásának feltétele az azonosító 

mikrochip és oltási könyv megléte. Az esetlegesen hiányzó mikrochip pótlás költsége 5.000 Ft. Az 

oltási könyveket szíveskedjenek elhozni. Elhagyott oltási könyv pótlása 500 Ft/db. Valamennyi ebnek 

szájkosár viselése kötelező. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a veszettség elleni oltás és az ebek 

mikrochippel való ellátása kötelező. Ennek elmulasztása szabálysértési bírságot von maga után. 

Dr. Zöld Károly állatorvos 

 

A vírusjárvány alatt is tovább épül-szépül Arnót! 
Bár mindennapjainkat nagyon jelentősen befolyásolja immár egy éve a világjárványt okozó 

koronavírus elleni védekezés, az élet nem állt meg, önkormányzatunk sikerrel vett részt az elmúlt 

időszakban kiírt pályázatokon is,  ennek eredményeként tovább épül-szépül településünk.   

Pályázatból megnyert, megvalósítás alatt lévő aktuális fejlesztések, beruházások: 

1. Az óvodai épület (Dózsa Gy. u. 1.) felújítása és bővítése egy új szárnnyal   

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

3. A polgármesteri hivatal, bölcsőde, valamint az óvoda, továbbá az orvosi rendelő és a védőnői 

helyiség épületének  hőszigetelése, újraszínezése 

4. A polgármesteri hivatalba klímaberendezés beépítése 

5. Orvosi, egészségügyi eszközök beszerzése folyamatban (a két háziorvosi, továbbá a fogorvosi, 

valamint a védőnői szolgálat részére) 

6. Az Alkotmány utca újraaszfaltozása  3 ütemben, az első szakasz 2020 őszén megvalósult, a többi 

szakasz felújítására megnyertünk két pályázatot, a megvalósítás ez év őszén várható 

7. A járdafelújítás folytatása két pályázatból az Alkotmány és a Petőfi utcán  

8. A csapadékvíz-hálózat felújítása, illetve kiépítése az Alkotmány utca bal oldalán, továbbá a 

Széchenyi és a Dankó Pista utcában – megvalósítás: 2021-ben 

9. A Művelődési Házba klímaberendezés telepítése - megvalósítás: 2021 nyarán 

10. Az  óvodafelújítás során megvalósuló új tornaszobába sikerült pályázat útján klímaberendezésre 

forrást szerezni, ebből kisebb összegben még eszközbeszerzés is finanszírozható, így bordásfal 

beszerzésére is lesz lehetőség 

11. Az elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlására lehetőséget nyújtó Magyar Falu 

Programba tartozó pályázati forrásból a temetővel szemben lévő, Petőfi u. 156. szám alatti romos 

épületet megvásárolta az önkormányzat; cél: egy újabb pályázatból közcélra történő hasznosítása 

12. Az iskolai épület stablondeszkájának felújítására a Miskolci  Tankerület által benyújtott és 

megnyert pályázatból lesz lehetőség  



Új intézményünk a 7 fős minibölcsőde 
 

Új intézményként létesítette az önkormányzat a korábbi óvodai épület felújítása és átalakítása által 

megújult Petőfi u. 120. szám alatti ingatlanon a 7 gyermek befogadására alkalmas minibölcsődét. Az 

ünnepélyes átadásra 2020. december 11-én került sor, Csöbör Katalin országgyűlési képviselő 

részvételével. A beruházás előzménye, hogy önkormányzatunk sikerrel szerepelt a minibölcsőde 

kialakítását lehetővé tevő alábbi két 100 %  támogatási intenzitású pályázaton. 
 

1. Az Európai Unió által finanszírozott, TOP 1.4.1-16 kódjelű, Óvodafejlesztés és bölcsőde kialakítása 

Arnóton” című projektből megvalósul: 

- a Dózsa György út 1. szám alatti (központi) óvodai épület 1971-ben épült, eddig három óvodai 

csoportnak helyet adó szárnyának a teljes felújítása, továbbá egy csoportszobát és egy tornaszobát, 

valamint ezek kiszolgáló helyiségeit magába foglaló új szárny építése, és  

- a Petőfi utca 120. szám alatti, (1988 és 2019 között óvodai telephelyként működő), épületből 7 

személyes minibölcsőde kialakítása. . 

2. „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívás keretében, az „Arnóti 

közintézmények épületenergetikai fejlesztése” című pályázatból a bölcsőde épületén a nyílászáró csere 

és a hőszigetelés, belső energetikai felújítás, kazáncsere valósult meg. (Ebből a pályázatból a bölcsőde 

mellett energetikai szempontból még felújításra kerül a Dózsa György utcai óvodai épület régi szárnya, 

a polgármesteri hivatal és az orvosi rendelő is.) 

 A kiírás szerint nem képezhette a pályázat részét a bölcsődei épület tetőszerkezetének felújítása, ezért 

ezt az önkormányzat a saját forrásából valósította meg 2019-ben, közel 4 milliós forintos összegben. 

Ezzel kezdődött az épület felújítása. Emellett a bölcsőde szakmai berendezéséhez (ágyak, szekrények, 

mosógép, konyhai eszközök, udvari kerítés, stb.) több millió forintot költött az önkormányzat a 

pályázati forráson kívüli saját erőből. Szervezetileg a bölcsőde a napközi otthonos óvodával együtt 

alkot egy intézményt. A bölcsődében két szakképzett munkatárs végzi a gyermeknevelői munkát, 

amely 2021. január 1-től vette kezdetét. 

 

Tilos a kerti növényi hulladék elégetése! 
Az Országgyűlés módosította a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvényt és így 2021. január 1-jétől törölték azt a rendelkezést, amely alapján az önkormányzatok 

rendeletben szabályozhatják az avarégetést. Így általánossá vált a kerti zöldhulladék és avar égetés 

tilalma az egész országban.  

Aki nem tartja be a szabadtéri tűzgyújtás, égetés szabályait, azaz a tilalom ellenére 2021. január 1-je 

után mégis elégeti a kerti hulladékot és/vagy az avart, az tűzvédelmi bírsággal sújtható, mely 10.000 

forinttól 3.000.000 forintig is terjedhet. 

 
 

Április 15-ig fizethető be a gépjárműadó első részlete 
A gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021. január 1. napjától a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal látja el. A 2021. január 1-jét megelőző időszakot érintő gépjárműadó ügyekben továbbra is 

Arnót Község Önkormányzat Adóhatósága rendelkezik hatáskörrel. A 2020. december 31. napjáig 

fennálló gépjárműadó fizetési kötelezettséget Arnót Község Önkormányzat 11734004-15348922-

08970000 gépjárműadó fizetési számla javára kell teljesíteni, azonban a teljes gépjárműadó bevétel a 

központi költségvetést illeti meg. A gépjármű üzembentartóknak (tulajdonosoknak) egyéb teendőjük 

nincs. A 2021. évtől kezdődő gépjárműadó kötelezettségekről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szolgál 

bővebb felvilágosítással. Az első részletet március 15-e helyett április 15-éig kell befizetni. A második 

részlet határideje szeptember 15. 

Makranczi Zoltán jegyző 
 

 

 

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

Az aktuális önkormányzati információk az Arnót Önkormányzata Facebook oldalon olvashatók. 
 


