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Tájékoztatás szociális tűzifa igénylésről  
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 11/2021. (XI. 23.) 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). 

A támogatás iránti kérelmeket legkésőbb 2021. december 15. 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 2-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. 
 

Átvehető a Nyugdíjas Napi támogatás 
A koronavírus világjárvány elleni hatékony védekezés miatt a tavalyi évhez hasonlóan idén sem tudjuk 

megrendezni a szokásos Nyugdíjas Napi ünnepségünket.  

Értesítjük Tisztelt Nyugdíjasainkat, hogy a nyugdíjasnap alkalmából nyújtott támogatás 

(személyenként 5 ezer forint, és szaloncukor) átvételére személyesen 2021. december 15-én  

(szerdán) és 2021. december 16-án (csütörtökön) 9-11 óra között kerülhet sor a művelődési házban 

felállított átvevőponton. A megjelenés alkalmával a maszkviselés kötelező! Kérjük, hogy a másfél 

méteres távolság betartására ügyeljenek! A kézfertőtlenítésről a Polgármesteri Hivatal dolgozói 

gondoskodnak. 
 

A személyes ügyfélfogadás szünetel a Polgármesteri Hivatalban 
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a koronavírus járvány miatt az Önök és a Polgármesteri 

Hivatal dolgozói egészségének megőrzése érdekében 2021. november 29-től visszavonásig a 

személyes ügyfélfogadás szünetel. Kérjük, törekedjenek az elektronikus ügyintézésre, információ 

szolgáltatásra a telefonos és e-mailen történő kommunikációt kell használni. 

 

Békés, Áldott Karácsonyt és Egészségben Eltöltött,  

Sikerekben és Magánéleti Örömökben Gazdag Új Esztendőt  

kívánunk településünk valamennyi lakosának,  

Önnek és Kedves Családjának! 

    

 Arnót Község Képviselő-testülete nevében: 

    dr. Üveges István polgármester 



Még mindig terjed a koronavírus járvány negyedik hulláma 

Sajnos a legfrissebb számadatok is bizonyítják, hogy a koronavírus járvány negyedik hulláma 

hazánkban is még mindig terjed. Ezért arra buzdítunk minden arnóti lakost, aki eddig még nem vette 

fel az oltást, hogy éljen a lehetőséggel, hiszen már mindenki számára rendelkezésre áll a vakcina. A 12 

év feletti diákok részére is elérhető már a COVID-19 elleni védőoltás. Bízunk benne, hogy 

településünkről is sokan részt vettek, vesznek az előzetes regisztrációt nem igénylő oltási heteken.  

A média világából tudhatjuk, hogy a kormányzat minden településen ún. oltónapok megtartását tervezi, 

ha megkapjuk az erről szóló hivatalos értesítést, tájékoztatjuk lakosainkat. 

Nyár óta a megbetegedés ellen a harmadik körös oltás is elérhető. Ezt elsődlegesen a legidősebb 

korosztály számára és a krónikus betegségben szenvedők részére ajánlott beadatni, de háziorvosi 

javaslatra bármely más 18 év feletti személy számára is beadható. 
 

Gyűjtést indítunk Arnót COVID-árvája javára 
Sokan értesülhettünk novemberben a szomorú hírről, hogy a világjárványt okozó koronavírus 

fertőzésben településünk lakói közül egy 43 éves fiatalember is elhalálozott. Varholy Zoltán 

családjával tavaly költözött Arnótra, a Petőfi utcába. Felesége állami alkalmazotti beosztásban sajnos 

egyedül kénytelen nevelni a 13 éves Vincét, aki szorgalmas, tehetséges gimnáziumi tanuló. A 

családapa elvesztése anyagilag is nehéz helyzetet teremtett, a megélhetés, Vince taníttatása, a 

megkezdett épületfelújítás folytatása meghaladja az anyagi lehetőségeiket. Biztatjuk és kérjük 

lakosainkat, hogy akik megtehetik, pénzadománnyal segítsék a családot.  

Az iskola épületében működő könyvtárban Lengyelné Papczun Évike munkatársunk jövő hétfőtől  

(december 13.) péntekig (december 17.) minden nap 8 és 13 óra között várja az adományozókat. Ha 

valaki szeretné közölni a családdal az adományozás tényét és összegét, ezt is megteheti, ha valaki ezt 

nem szeretné, így is adományozhat. A felajánlott összegeket dokumentáltan juttatja el 

önkormányzatunk a családhoz. 

Tisztelettel kérjük lakosainkat, a településünkön működő intézményeket, szervezeteket, hogy 

adományozzanak, minél többen járuljunk hozzá Vince taníttatásához.  

Bármelyikünkkel bármikor bármi történhet, nem tudhatjuk, milyen lesz az egészségünk, az életünk 

holnap, akik megtehetjük, segítsünk a rászorulókon. Vince és édesanyja előre is köszönik az 

adományokat. 
 

Az önkormányzat adventi koszorúján a helyi gyülekezetek gyújtják meg a gyertyákat 
Amint azt tudhatjuk, Arnóton mind a négy történelmi felekezetnek van helyi gyülekezete (római 

katolikus, görögkatolikus, református, evangélikus). Erre alapozva a helyi önkormányzat 

kezdeményezte egy közös, községi adventi koszorú létrehozását. Pályázati forrásból egy nagyon szép 

faragott asztal került elkészítésre, rajta a négy felekezet szimbólumával és településünk címerével. A 

lelkészekkel egyeztetve a négy adventi vasárnapon más-más helyi gyülekezetben gyullad(t) meg egy-

egy gyertya a koszorún.   

Advent első vasárnapján az evangélikus templomban, a másodikon a római katolikus misén lobbant fel 

a láng. A következő alkalmak: advent harmadik vasárnapja, december 12.: református gyülekezeti ház, 

9.30 óra; advent negyedik vasárnapja, december 19., görögkatolikus: katolikus templom vagy Szent 

Erzsébet ház, 9.30 óra. Ezen a gyertyagyújtáson részt vesz Csöbör Katalin országgyűlési képviselő 

asszony is.  
 

Vágjuk le a villanyvezetékekbe felnyúló faágakat! 

Több magáningatlan előtt, az utcára, a közterületre kiültetett fák már akkorára megnőttek, hogy 

hozzáérnek a villanyvezetékhez, ezzel folyamatos balesetveszélyt idéznek elő. Több helyen a közúton 

a közlekedési táblákra való rálátást akadályozzák a gallyak, illetve a járdákra is kihajolnak a sövények. 

Kérjük az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy a fák ágainak levágásáról a téli időszakban 

gondoskodni szíveskedjenek.  

 

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

Az aktuális önkormányzati információk az Arnót Önkormányzata Facebook oldalon olvashatók. 
 


