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Aszfaltozás és útlezárás az Alkotmány utcában  

október 14-én és 15-én 
 

Önkormányzatunk sikerrel szerepelt két, útfelújításra irányuló pályázaton is. Az egyiket a 

Belügyminisztérium hirdette meg, (ez 3,5 millió forint saját forrást is igényel), a másikat a Magyar 

Falu Program keretében nyertük meg. Így tovább tudjuk folytatni az Alkotmány utca aszfaltozását, 

amelyet már tavaly megkezdtünk a Postától a Móricz Zsigmond utca sarkáig. Most a teljes útfelületen 

új aszfaltszőnyeget kap az Alkotmány utcának a Móricz Zsigmond utca sarkától az Alkotmány utca 

végéig (a buszfordulóig) terjedő szakasza.  
 

Az előkészítő munkák (útcsatlakozás bontása) már 2021. október 13-án, szerda reggel 8 órától 

megkezdődnek.  Ez valamennyi csatlakozó utcát érinti, ám a közlekedés az alábbi zsákutcákban a 

legproblémásabb: Árpád u., Jókai u., Bem u., Mikszáth u., Rákóczi u., Kazinczy u., Deák F. u. Az 

útcsatlakozás felbontásra kerül. Különösen a felmarás következtében keletkezett szintkülönbségek 

miatt kérjük a lakosságot, hogy óvatosan közlekedjenek.  
 

Október 14-én (csütörtök) és 15-én (péntek) 8 órától 24 óráig útfelújítási munkálatok miatt az alábbi 

korlátozások lépnek életbe a Móricz Zsigmond utca sarkától az Alkotmány utca végéig (a 

buszfordulóig): 
 

1. A személy és az engedélyezett tehergépjármű forgalom vonatkozásában: 

- Csütörtökön és pénteken az új aszfaltréteg bedolgozásra kerül; az útszakasz két végén ideiglenes 

forgalomirányító fényjelzés kerül kihelyezésre, melynek segítségével váltakozó irányban, 

félpályán halad a forgalom. 

- A COOP-bolt parkolója nem használható, mindkét napon lezárásra kerül. 

- A COOP bolt Móricz Zsigmond utca felőli belső udvara parkolás céljából a felújítási 

munkálatok alatt használható. 

2. A Volánbusz járatait az alábbiakban befolyásolja az aszfaltozás: 

- Arnót Iskola új autóbusz-forduló irányú megállóhelye áthelyezésre kerül a Coop üzlet 

parkolójába. 

- A Lévay úti megálló lezárásra kerül, nem használható. 
 

A szemétszállításban az alábbi változások lesznek:  

Mivel pénteken a szelektív hulladék elszállítása aktuális, a 7 zsákutcában és az Alkotmány utcában 

kérjük reggel 6 órára a hulladék edényzetek kihelyezését. A cég reggel 6 órakor ezekben az utcákban 

kezdi az elszállítást, így 8 órára várhatóan be is fejezi.  
 

Mindhárom napon (szerda, csütörtök, péntek) a 3-as számú főútról településünk egyátalán nem 

közelíthető meg, egész nap (0-24 óráig).  
 

Csapadékos időjárás esetén a kivitelezés konkrét időpontjáról a későbbiekben tájékoztatjuk 

lakosainkat.   

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

az ügyben, bizalommal forduljon a kivitelezőhöz (Wille Stefán: 20/317-09-66), illetve a hivatalhoz 

vagy közvetlenül a polgármesterhez (20/946-50-10).  
 

Mobil Kormányablak települ ki Arnótra október 22-én  
Ügyfélfogadási helye, ideje: Arnót,  Polgármesteri Hivatal parkolója, 2021. október 22. (péntek) 8.00-

11:30 óra között. A Mobil Kormányablakban személyi okmányok (személyazonosító igazolvány, 

vezetői engedély, útlevél) igénylésére, pótlására, lakcímkártya pótlására, cseréjére, diákigazolvány 

igénylésére, valamint ügyfélkapu regisztrációra lesz lehetőség. 



Eddig már 10 pályázatot nyertünk meg ebben az évben 
Önkormányzatunk minden alkalmat megragad arra, hogy a pályázati forrásokat kihasználjuk, ezáltal is 

szebbé, komfortosabbá tegyük lakóhelyünket, otthonunk környezetét. Ebben az évben az alábbi nyertes 

pályázatokról kaptunk hivatalos értesítést. 
 

1. A Belügyminisztérium pályázati kiírására a Pázsit utca újraaszfaltozására  - kivitelezés a jövő évben  

2. Az Agrárminisztérium által meghirdetett Hungaricum pályázat keretében a  helyi értékek 

bemutatótermének létrehozására, népszerűsítése céljából kiadvány megjelentetésére, és rendezvény 

megszervezésére 
 

3. Magyar Falu Program pályázat által a felújított óvoda udvarára egy új játszóudvar létrehozására 

4. A Magyar Falu Program keretében közösségszervező munkatárs bérének finanszírozására  

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

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

6. Kommunális eszközfejlesztésre, kistraktor megvásárlására -  ezt már be is szereztük 

7. A Petőfi Sándor utca egy újabb járdaszakaszának felújítására  

8. Orvosi eszköz beszerzésére kiírt pályázat keretében defibrillátor beszerzésére 

9. A Település Fásítási Program jóvoltából  30 db fát tudunk ültetni jövő tavasszal 

10. A korábbi lakossági felhívásra jelentkezettekre vonatkozólag kisállatok ivartalanítását, veszettség 

elleni oltását állatorvos közreműködésével végezzük 

MVM (Előzőleg ÉMÁSZ) hibabejelentő új számok: - Hibabejelentés: 06 80/424-377. 

Ügyfélszolgálat: +36 20/474-9999, +36 30/474-9999, +36 70 474 9999, +36 1/474-9999. 

Közvilágítási hibabejelentés: 06 80/424-344 (1-es menüpont, a nap 24 órájában hívható), e-mail: 

kozvilagitashiba@mvm.hu. Kérjük lakosainkat, hogy a közvilágítási lámpa problémája esetén a 

gyorsabb ügyintézés érdekében közvetlenül a fenti számon jelentsék be a hibát. 
 

XI. Arnóti Községi Kerékpártúra - Önkormányzatunk az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 

megszervezte a községi kerékpártúrát. Szeptember 4-én Edelény városába látogattunk, ahol 

megtekintettük a L'Huillier-Coburg Kastélyt, a Borsodi Tájházat, a Borsodi Földvárat és  a ragyogó 

napsütésben elkerekeztünk a méltán híres császtai búcsúba is. Pályázati forrásból a költségeket az 

önkormányzat finanszírozta. 
 

Önkormányzati szolgálati kerékpárok - Az önkormányzat pályázati forrásból 12 db kerékpárt 

vásárolt, amelyet az intézmények munkatársai használnak majd, szolgálati célra. 
 

A nyugdíjasaink idén Bogácson strandoltak - Önkormányzatunk ingyenes strandolási 

lehetőséget biztosított az arnóti nyugdíjasok részére a bogácsi gyógyfürdőben, 2021. augusztus 26-án. 

Ezen több mint 40 fő vett részt ragyogó napsütésben és jó hangulatban. 
 

Már LED-falon is tájékoztatjuk lakosainkat - A postával szembeni közterületen pályázati 

forrásból egy modern tájékoztató eszközt, LED-falat épített ki önkormányzatunk. Ezen minden nap 6 

és 21 óra között naprakészen tájékoztatjuk Önöket az aktuális információkról. A szintén pályázati 

forrásból készült 8 perces, településünket bemutató kisfilm minden óra elején nézhető meg.  
 

Nyugdíjasaink a miskolci filmklubban - A Hyppolit, a lakáj című klasszikus filmvígjátékot nézte 

meg 16 nyugdíjasunk a Miskolci Filmklub keretében a megyeszékheyen, a Művészetek Házában, 

szeptember 26-án. 
 

Turulfutás - 2021. október 23., program: 11 óra: futás; 12 óra: ünnepség, Historica Együttes hazafias 

rock koncertje (elhangzó dalok: Nándorfehérvár, Itthon vagyok, 1956, Pozsonyi csata stb.). Minden 

futó egy-egy pólót kap ajándékba. 

I. Arnóti Tökfaragó Verseny - 2021. november 14. 
 

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

Az aktuális önkormányzati információk az Arnót Önkormányzata Facebook oldalon olvashatók. 
 


