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Boldog Gyereknapot! - Házhoz megy a huszár!  
Alkalmazkodva a helyzethez, az egész világot sújtó koronavírus járvány idején sem felejtkezik el a 

képviselő-testület a gyermekekről. Május 30-án, vasárnap a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Huszár és 

Lovas Hagyományőrző Egyesület két lovas huszárja járja majd településünk utcáit, jegyző urunk 12 éves 

fia, ifj. Makranczi Zoltán apród kíséretével és a kapukba kiálló gyerkőcöknek egy-egy csokoládéval 

kedveskednek. 

Biztatjuk a lányokat és fiúkat, hogy a jelzett időpontokban várják a huszárokat és fogadják el jószívvel az 

édességet.  

Időpont: 2021. május 30., vasárnap 13.00 óra Dankó Pista utca - 13:30-14:30 óra között: Gárdonyi G. utca, 

Lévay utca, Rákóczi F. utca, Kazinczy F. utca, Deák utca - 14:30-16 óra között: Alkotmány utca, 

Vörösmarty utca, Bercsényi utca, Mikszáth K. utca, Esze T. utca, Bem utca, Kisfaludy utca, Jókai utca, 

Árpád utca, Móricz Zs. utca, József A. utca, Kossuth utca - 16-17 óra között: Pázsit utca, Széchenyi utca - 

17 órától: Petőfi utca: falu eleje (Falu tábla - kereszt, posta, Wass Albert szobor, Hatház) 20-20 perc. Ady 

utca, Arany J. utca, Dózsa Gy. utca.  

Csapadékos időjárás esetén is megtartjuk a programot, legfeljebb a fenti időbeosztás változhat. 
 

A köztereken nem, máshol még kötelező a maszk 
A járvány harmadik hulláma a védelmi intézkedéseknek és az oltásoknak köszönhetően jelentős mértékben 

lecsökkent, így a vonatkozó új kormányrendelet értelmében megszűnt a kijárási tilalom, eltörlésre került a 

kötelező maszkviselési kötelezettség a köztereken, valamint az üzletek és éttermek nyitvatartási 

korlátozása. Azonban ahol védettek és nem védettek zárt térben találkozhatnak - így a tömegközlekedés 

során vagy az üzletekben történő vásárláskor -, továbbra is kötelező a maszk használata. A közterületen 

szabad a sport, legyen az egyéni-, vagy csapatsport. Családi eseményen vagy magánrendezvényen az ott 

foglalkoztatottakon kívül legfeljebb 50 fő lehet jelen, esküvő legfeljebb 200 fő részvételével tartható. 

 

75%-unk már megkapta a vakcinát - Mindenki oltassa be magát! 
A háziorvosainktól kapott tájékoztatás szerint eddig településünkön 1535 fő kapta meg a koronavírus elleni 

vakcina valamelyik fajtáját, ez a 16 év feletti összlakosságunk 74,8 %-a. Mi arnótiak büszkék lehetünk 

magunkra, hiszen ez jelentősen meghaladja az országos átlagot, ez jelenleg 52%. Akiknek gondot jelent az 

oltásra történő regisztrálás a www.vakcinainfo.gov.hu weboldalon, bátran kérjék a családsegítő szolgálat 

munkatársának segítségét az iskola épületében ügyfélfogadási időben.  

 

Kedvező ítélet, új eljárás a SICTA Kft. bővítési perében  
A Kúria 2021. május 19-én kiadott végzése alapján a Zöld Arnótért Egyesület és Arnót Község 

Önkormányzata által benyújtott felülvizsgálati kérelem megalapozott volt. A SICTA Kft. 

termelésbővítésének ügyében a Kúria további vizsgálatokat írt elő a panaszok jelentős része tekintetében, 

amelyek a Miskolci Törvényszék ítéletével szemben fogalmazódtak meg. A döntés értelmében az eljárás 

megismétlésre kerül a Miskolci Törvényszék előtt, szakértők bevonásával, új eljárás keretében. 

Önkormányzatunk, együttműködve a Zöld Arnótért Egyesülettel, a jövőben is megteszi az aktuálisan 

rendelkezésére álló jogi lépéseket a bűzhatás megszüntetése érdekében. Nagyon fontos a tevékenységgel 

összefüggő, évek óta a meghatározott széljárás esetén jelentkező zavaró bűzhatás lakossági észlelésének 

bejelentése a környezetvédelmi hatósághoz. Ezt a 46/517-300-as telefonszámon bárki megteheti, 

egyidejűleg kérve a bejelentés jegyzőkönyvbe foglalását. 
 

Elhunyt Arnót rendszerváltás utáni első jegyzője 
Tragikus hírtelenséggel elhunyt településünk első jegyzője Zolnai Xénia, aki 1990-1997 között szolgált 

Arnóton. Emlékét kegyelettel megőrizzük. 
 

 

 

 

 

 



Igényfelmérés kutyák és macskák ivartalanítására 
 Önkormányzatunk pályázatot kíván benyújtani a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Felelős 

állattartás elősegítése” - című felhívásra. A pályázat lehetőséget biztosít kutyák, macskák ingyenes 

ivartalanítására és/vagy veszettség elleni védőoltására és/vagy mikrochippel történő megjelölésére.  

A pályázat benyújtásához előzetes igényfelmérés szükséges. Azoknak az állattartóknak, akik - a pályázat 

remélt pozitív elbírálása után - igénybe kívánják venni a fent leírt szolgáltatásokat egy igényfelmérő ívet 

kell kitölteniük.  

Az igényfelmérő ív kitöltésére településünk könyvtárában (Alkotmány utca 1.) van lehetőség.  Lengyelné 

Papczun Éva munkatársunk május 31-e hétfőtől, június 3-ig, csütörtökig, 12.30 és 14.00 óra, továbbá 

június 8-án keddtől, június 10-ig csütörtökig, 12.30 és 14.00 óra között várja az igénylőket. Az 

igényfelmérő íven sajátkezű aláírás szükséges.  

Fontos kihangsúlyozni, hogy jelenleg csak az igényfelmérést végezzük. A pályázat beadása és pozitív 

elbírálása után tájékoztatjuk lakosságunkat a megvalósítás konkrétumairól. 

Elnyert pályázat esetén a Hernádnémeti Állatorvosi Rendelővel (Dr. Fülöp-Tóbiás Gabriella) tervezzük a 

szakmai megvalósítást. 
 

Lehetőség van a szelektív hulladékgyűjtő edények nagyobbra cserélésére 
A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás a hozzá tartozó összes 

település, köztük Arnót lakossága részére is lehetőséget biztosít a 120 literes szelektív hulladékgyűjtő 

edényzet 240 literesre való kicserélésére. Mivel a Társulásnál a rendelkezésre álló új edényzetek száma 

korlátozott, ezért a települések lakosságszámának arányában kerülhetnek kiosztásra, Arnót lakossága 

részére összesen 20 darab jut. A csere csak a lakosság részére válik elérhetővé, az akcióban sem 

vállalkozások, sem egyéb szervezetek nem vehetnek részt. A csereigényt kizárólag érvényes és folyamatos 

hulladékszállítási előfizetés mellett lehet kezdeményezni. Amennyiben az edényzet erősen szennyezett 

vagy sérült, a hulladékkezelő a cserét megtagadhatja. 

Az önkormányzatnak előzetesen össze kell gyűjtenie a lakosság által leadott 120 liter űrmértékű szelektív 

edényzetet, melyet a lakosnak kell az önkormányzat gazdasági udvarára (Petőfi u. 120.) beszállítani és 

később pozitív elbírálás után az új edényzetet is otthonába szállítania. Az igénylők részére az edényzet 

átadása átadás-átvételi jegyzőkönyvvel történik! 

Az összegyűjtött 120 literes szelektív edényzetet az önkormányzat szállítja el a Sajókazai Hulladékkezelő 

Centrumba, majd a csereként kapott 20 db 240 l-es edényzetet Arnótra a polgármesteri hivatal udvarára.  

Fontos, hogy egyénileg nem kezdeményezhető a céggel a csere!  

A csereigényt 2021. június 4. péntek, 12.00 óráig fogadja az Arnóti Polgármesteri Hivatalban Kovács 

Dávid munkatársunk munkaidőben telefonon: 46/200-560, vagy e-mailben: arnot@arnot.hu.  

A kérelmek a lakóingatlanba legtöbb állandóra vagy ideiglenesen bejelentkezett lakók számának 

függvényében kerülnek elbírálásra. Az igénylésnél a név, utca, házszám és lehetőleg a telefonszám mellett 

fontos megadni az előfizetési ügyfélszámot, továbbá a lakóingatlanba bejelentkezettek létszámát, ezt az 

önkormányzat a hivatalos lakcímnyilvántartásból ellenőrzi. Azonos számú bejelentkezetti létszám esetén 

településünk jegyzője által szervezve és lebonyolítva sorsolásra kerül sor. A fenti eljárás végén a cserére 

jogosultakat telefonon vagy névre szóló levélben keresi meg az önkormányzat, megadva az új edények 

átvételének pontos idejét. 
 

Molnárfecske műfészkeket  helyeztünk ki – Magánszemélyként is vásárolhatunk 
Önkormányzatunk a környezettudatos szemléletmód jegyében 2021. május 18-án két középületre (a 

védőnői és fogorvosi épület) 20 db kerámia fecskefészket helyezett ki. Ennek keretében óvodásainknak és 

iskolásainknak a fecskék fajairól, fontosságáról előadást tartott Lenner Ádám, a Tiszatáj Közalapítvány 

természetvédelmi és tájgazdálkodási menedzsere. A fészkeket Trencsényi Tibor mezőtúri keramikus 

készítette. A madárürülék felfogása céljából felhelyezendő ún. pelenkákat az önkormányzat munkatársai 

készítették, fából. Bízunk abban, hogy az éppen az ebben az időszakban érkező fecskék hamarosan otthont 

is találnak a fészkekben. Önkormányzatunk biztatja lakosainkat is, hogy vásároljanak az idén darabonként 

1.500 forintba kerülő műfészkekből, és azokat rakják fel a házukra. Igény esetén a keramikus darabonként 

szintén 1.500 forintért elkészíti a madárürülék felfogását célzó alátétet is. Elérhetősége: Trencsényi Tibor, 

70/264-56-79. 

 



Jegyzői közlemények 

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje  - 2021. június 1. napjától a védelmi intézkedések 

betartásával a korábbi nyitvatartási rend szerint fogadja ügyfeleit a Polgármesteri Hivatal.  Tisztelettel 

kérjük, hogy a javuló járványügyi helyzet mellett is a telefonos, vagy az elektronikus ügyintézést 

részesítsék előnyben. Ügyfélfogadási rend: hétfő: 08:00-12:00, kedd: nincs ügyfélfogadás, szerda: 12:30-

16:30, csütörtök nincs ügyfélfogadás, péntek: 08:00-12:30. Fogadóórák: polgármester: minden héten 

szerdán 12:30- 15:00 óráig, illetve előzetes telefonos egyeztetés alapján bármikor. Jegyző: minden héten 

kedden (előzetes bejelentkezés szerint) 8:00-12:00 óráig. Titkárság elérhetősége: 06 46/200-560. 

Elektromos beléptető rendszer a Polgármesteri Hivatalban - Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink 

figyelmét, hogy az Arnóti Polgármesteri Hivatal épületében videó- kaputelefon és elektromos beléptető 

rendszer került kialakításra. A hivatalba történő belépés előtt kérjük ügyfeleinket, hogy a bejárati ajtó 

melletti videókaputelefon használatával - a csengő feliratú gomb egyszeri megnyomásával - jelezzék 

belépési szándékukat. Az ügyfélszolgálati munkatárs a kaputelefon kamera-képén keresztül látja a 

várakozó ügyfelet. A rendszer alkalmazása során hang - és képfelvétel nem készül. 

A kapunk előtt rendszeresen vágjuk le a füvet! - Az ingatlantulajdonos az általa használt ingatlant 

és környékét köteles oly mértékben tisztán és rendben tartani, hogy annak rendezetlensége ne zavarja a 

környéken élőket. Minden ingatlan tulajdonosának feladata a telekhatár és az úttest széle közötti 

sáv rendezettségének, gondozottságának biztosítása. Ezen munkákhoz tartozik a terület szemét - és gyom-

mentesítése, a bokrok és a gyep nyírása, illetve a járda felületének tisztántartása. A tulajdonos feladata a 

közterületen képződő csapadékvíz zavartalan lefolyása érdekében az ingatlan mellett található nyílt árok és 

műtárgyainak (kapubejárók átereszei, ingatlanhoz tartozó összefolyók, csapadékvízgyűjtők) takarítása, 

növények vágása és az akadályt jelentő anyagok és más hulladék eltávolítása is. Kérem az 

ingatlantulajdonosokat, használókat - az előírások betartása érdekében - ingatlanukat érintő közterületek 

folyamatos tisztántartásáról gondoskodjanak. 

Házszámtáblák kihelyezési kötelezettsége - Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

közterületek elnevezéséről és a házszámozásról szóló 13./2014. (VIII.29.) önkormányzati rendeletének 

hatályos rendelkezései szerint az ingatlan tulajdonosának feladata - az ingatlant a megfelelő 

házszámtáblával ellátni. A házszámtáblát a házzal szemben állva közterületről, vagy magánútról jól látható 

helyen, a házfalra vagy az ingatlan utcafronti kerítésére kell elhelyezni. A házszámtáblák megfelelő 

kihelyezése amiatt kiemelten fontos érdeke mindannyiunknak, hogy megkönnyítse és meggyorsítsa az 

Országos Mentőszolgálat, a Tűzoltóság, a Rendőrség, a Járványügyi és egyéb hatóságok, valamint a 

különféle szolgáltatók számára a tájékozódást. Felhívom a figyelmet, hogy a házszám kihelyezésére 

vonatkozó szabályok be nem tartása a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének minősül és 

közigazgatási bírsággal sújtható. 

Kutyatartással kapcsolatos kötelezettségek - Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 

XXVIII. törvény előírásai alapján az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos 

elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. A kutyát úgy kell tartani, hogy 

az lehetővé tegye természetes viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és 

szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja. Bekerített ingatlanon eb szabadon csak úgy tartható, ha 

onnan sem a szomszédos ingatlanra, sem a közterületre nem juthat át. A postaládákat úgy szükséges 

elhelyezni, hogy a tartott ebek a postai, hivatali kézbesítők munkavégzését ne veszélyeztessék. Az 

utcafronti kerítésnek olyan zártnak kell lennie, hogy azon a kutya kibújni ne tudjon. Belterület közterületén 

- kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet vezetni, valamint közterületen ebet 

csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. Aki 

tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági 

határozat előírását megsérti, vagy annak nem tesz eleget, állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető. 

Vágjuk le a járdára, és az úttestre benyúló faágakat, növényzetet! - Tisztelettel kérjük az 

ingatlantulajdonosokat, használókat, hogy a házuk előtti közterületen a járda, esetleg az úttest felé benyúló 

gallyakat, ágakat legyenek szívesek levágni, a gyalogos, illetve a járműközlekedés zavartalanságának 

biztosítása érdekében. Ezt a közúti jelzőtáblákra rányúló ágak esetében is  kifejezetten kérjük. 

Makranczi Zoltán jegyző 



Eddig már 6 új pályázatot is beadtunk ebben az évben 
Önkormányzatunk a megnyert és még megvalósítás alatt lévő 12 pályázat mellett újak kidolgozásán, 

beadásán is dolgozott, dolgozik. 2021. évben eddig az alábbi új pályázatok kerültek beadásra: 

 

1.   A Dózsa György utca csapadékvízelvezető ároknak a felújítására adtunk be pályázatot 

2. A Belügyminisztérium pályázati kiírására  a Pázsit utca felújítására vonatkozó  pályázat benyújtásra 

került 

3. Hungarica pályázat került beadásra a helyi értékek népszerűsítése céljából kiadvány kiadására, 

rendezvény megszervezése 

4. Magyar Falu Program óvodai játszóterek felújítására vonatkozó pályázat keretében a felújított óvoda 

udvarára játszóeszközök beszerzésére pályázatot nyújtottunk be 

5. A Magyar Falu Program keretében közösségszervező munkatárs bérének támogatására pályázat 

benyújtásra került 

6. A Magyar Falu Program keretében az óvoda épület fejlesztésére: így bútor beszerzésre, informatikai 

fejlesztésre, nyílászárókra redőny és szúnyogháló felszerelésére, ablakfóliázásra, sószoba kialakítására, 

riasztó beszerelésre,  kerítésépítésre a pályázat benyújtásra került 

 

A Magyar Falu Program keretében a közeljövőben benyújtásra kerülő pályázatok: 

1. Kommunális eszközfejlesztésre vonatkozó pályázat keretén belül kistraktor beszerzésére 

2. a Petőfi Sándor utca egy újabb járdaszakaszának  felújítására 

3. Orvosi eszköz beszerzésére kiírt pályázat keretében defibrillátor beszerzésére. 

 

Az esküvőkre kérhető a borsodi lakodalmas fonott kalács 
A lakodalmi kalácsot településünk értéktár bizottságának kezdeményezésére 2016-ban felvették a 

megyei értéktárba is, egy évvel később a megyenapon különdíjban is részesült. Akik eddig Arnóton 

kötöttek polgári házasságot, a szertartás keretében az önkormányzat ajándékaként kaptak egy-egy szív 

alakú kalácsot. Emellett a jövőben lehetővé tesszük a kalács igénylését azoknak is, akik nem 

településünkön mondják ki a boldogító igent. Az igénylés feltétele az, hogy legalább az egyik 

házasulandó félnek bejelentett állandó vagy ideiglenes tartózkodási hellyel kell rendelkeznie 

községünkben.  

Az igényt a polgármesteri hivatalban kell bejelenteni legkésőbb a tervezett házasságkötést megelőző 

10. napig (személyesen vagy 46/200-560 telefonszámon vagy az arnot@arnot.hu e-mail címen). Az 

igényt akkor tekintjük elfogadottnak, ha azt a polgármesteri hivatal munkatársai visszaigazolják a fenti 

kommunikációs csatornák valamelyikén.  

Lehetőség van a kalács ízének megválasztására is. A hagyományos mézes-cukros íz mellett lehet 

választani a levendulás, szilvalekváros, diós, káposztás ízek közül is, az igény leadásánál ezt is kérjük 

pontosan megjelölni.  

A kalács a lakodalomban akár a násznéppel megkóstoltatható, a vőfély, a ceremóniamester azt fel is 

„konferálhatja”. A kalács átvételére az önkormányzati konyhán van lehetőség (Alkotmány u. 1.)  az 

esküvőt megelőző legutolsó munkanap 12.00 óráig Zselenákné Szabolcsi Rita élelmezésvezetőtől. 

Bízunk abban, hogy sok arnóti házasulandó él majd a lehetőséggel, hozzájárulva ezzel az esküvőjük, 

lakodalmuk színesebbé tételéhez.  
 

Lobogjon az „Arnót” zászló a foci EB-n! 
Önkormányzatunk rendelkezik egy „ARNÓT” feliratú piros-fehér-zöld színű,  1 méter hosszú, 80 cm 

széles összetekerhető zászlóval. Ha valaki a futball Európa Bajnokság budapesti mérkőzéseire rendelkezik 

belépőjeggyel, számára önkormányzatunk szívesen átadja használatra a zászlót. Hadd lássa, olvassa 

ország-világ a futballmérkőzések közvetítése alkalmából településünk nevét!  

Érdeklődni a polgármesteri hivatalban lehet. 
 

 

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

Az aktuális önkormányzati információk az Arnót Önkormányzata Facebook oldalon olvashatók. 

mailto:arnot@arnot.hu

