
AZ ARNÓTI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE - 2022. JÚLIUS (2022/3) 

Földi szúnyoggyérítés július 27-én 
A katasztrófavédelmi hatóságtól kapott tájékoztatás alapján értesítjük a lakosságot, hogy településünk 

területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre. A kezelés időpontja: 2022. július 27., 

szerda, napnyugta utáni órákban. Pótnapok: 2022. július 28-29., ugyanebben az időben. Alkalmazott 

készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer, vagy Deltasect Plus 20 ULV szúnyogirtó 

koncentrátum. A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az 

érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány 

óra alatt lebomlik. A lakosság részére javasolt intézkedések: 1. A szabadban tárolt gyermekjátékokat, 

élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni 

vagy letakarni. 2. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva 

tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. 3. A kezelt 

területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. 4. A 

kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad. 5. A szabadban, fedetlenül tárolt 

vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a 

szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok 

szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket. 
 

Zöldhulladékgyűjtő edényzet osztása 
A BMH Nonprofit Kft. szervezésében második ütemben településünkön újra zöldhulladék gyűjtésére 

használatos edényzetek kerülnek kiosztásra, kizárólag azon ingatlanhasználók részére, akik a korábbi 

osztásból nem részesültek. A 240 literes űrmértékű edények kizárólag zöldhulladék gyűjtéséhez és 

szállításához használhatóak, más célra nem. A beszerzés keretein belül korábban (2020. februárban) 

kiosztott 481 db edényzet és a jelenleg a Társulás által megítélt további 195 db hulladékgyűjtő 

együttesen sem fedi le a kiosztandó edényzetek 100 %-át. Sajnos így a továbbiakban sem jut a 

szemétszállításban érintett valamennyi háztartás részére edényzet. Az ő részükre az eddigi 

gyakorlatnak megfelelően a cég továbbra is ingyenesen biztosítja a zöldhulladék elszállításra 

rendszeresített zsákokat.  

Az osztás időpontja: 2022. augusztus 1. (hétfő)     9:00 - 13:00 

 2022. augusztus 2.  (kedd)    14:00 - 18:00 
Kérjük az átvételhez hozzák magukkal személyes okmányaikat és az utolsó havi befizetett csekket.  Az 

osztás során kérjük lakosaink türelmét. Reméljük a további 195 darab edényzet kiosztásával 

érzékelhetően csökken majd a településünk határában, külterületén illegálisan elhelyezett zöldhulladék 

mennyisége.  

Ezúttal is tájékoztatjuk lakosainkat, hogy nagyobb mennyiség esetén a szikszói hulladékudvarban 

(zöldhulladék: nyesedék, gallyak, fű, lombok, egyéb fahulladékok) ingatlanonként negyedévente 250 

kg zöldhulladék díjmentesen elhelyezhető. 
 

Segítünk a hulladékgyűjtő edény szállításában az egyszemélyes háztartásoknak 
A hulladékszállítást szervező cég (BMH) felülvizsgálta az egyszemélyes háztartások 60 literes vegyes 

hulladékgyűjtő edényzetre való jogosultságát. Kiderült, hogy településünkön  több esetben az 

igénylő mellett más családtag is be van jelentve az ingatlanba állandó lakcímre. Így viszont az érintett 

igénylő nem jogosult a 60 literes vegyes hulladékgyűjtő edényzetre.  Ezért a BMH előírta számukra a 

120 literes edény használatát. Ennek a beszerzése, a régi átadása és az új elszállítása Sajókazáról az 

ingatlantulajdonos feladata. Ám önkormányzatunk segít az érintetteknek. Kérjük, hogy aki élni akar a 

lehetőséggel, telefonszám megadásával jelentkezzen a hivatalban aug. 5-ig személyesen, vagy a 

46/200-560-as telefonszámon, vagy az arnot@arnot.hu e-mail címen. Meghatalmazást kell adni az 

önkormányzatnak az átvételhez. Később, előre jelzett napon a 60 literest hozzák tisztán, 

sérülésmentesen a hivatal udvarára. Mi ezt elvisszük, és hozzuk az újat. A kiosztás időpontját telefonon 

jelezzük. 
 

 



Tovább épül-szépül településünk 
Az önkormányzat aktuális pályázatai, fejlesztései 

Önkormányzatunk sikerrel vett részt az elmúlt időszakban kiírt pályázatokon is,  ennek eredményeként 

az alábbi felújítások, beruházások aktuálisak településünkön.    

1. Pázsit utca újraaszfaltozása – hazai, belügyminisztériumi pályázati forrásból - saját, 

önkormányzati önrész: 3.529.412 Ft 

2. A csapadékvíz elvezető hálózat felújítása az Alkotmány, a Széchenyi, az Ady, valamint a Dankó 

Pista utcában – Európai Unió-s forrásból 

3. Járdafelújítás folytatása (Petőfi és az Alkotmány utca) – hazai forrásból -  Magyar Falu Program  

4. Közösségszervező bértámogatása 6 hónapon keresztül - hazai forrásból,   Magyar Falu Program 

5. Az óvodai ingatlan fejlesztése (sószoba, kerítés, internet, telefon, stb.) - hazai forrásból 

6. Óvodai játszóudvar létrehozása – hazai forrásból  

7. Óvodai sportpálya létrehozása – belügyminisztériumi forrásból - saját, önkormányzati önrész: 

2.142.857 Ft 

8. Óvoda tornaszobába klímaberendezés telepítése és bordásfal kiépítése 

9. Elhagyott ingatlan megvásárlása -a temetővel szembeni elhagyott ingatlant MFP-s pályázatból 

vásárolta meg az önkormányzat, egy másik pályázatból az épület bontása valósult meg, parkoló 

létesül az ingatlanon – hazai forrásokból 

10. Háziállatok ivartalanítása, oltása, chippelése – hazai forrás (MFP) - Már megvalósult. 

11. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatából:  „Lakodalmas hagyományok a Kárpát-

medencében” (rendezvény)  

12. A Földművelésügyi Minisztérium megnyert ún. Hungarikum pályázatából már megvalósult a 

kovácsoltvas májuskosár és a májuskosár kiállítás, még idén a helyi értékeinket bemutató 

kiadványt jelentetünk meg,  és a Tájház hátsó, eddig használaton kívüli helyiségében kiállítást 

hozunk létre  

13. A településüzemeltetést segítő Magyar Falu Program pályázatán a tavaly megnyert kistraktorra 

fülke, ipari gumi beszerzése, továbbá szárzúzó vásárlása, valamint az idén vásárolt 

kisteherautóra ponyvatartó váz és ponyva beszerzése  

14. A közmunka programban egyebek mellett billenős pótkocsit vásároltunk a kistraktorhoz  

Önkormányzatunk, ha igénylik, a helyi egyházaknak, civil egyesületeknek is segít a pályázatok 

kidolgozásában, megvalósításában. Ennek keretében a nyugdíjas egyesület egy mezőkövesdi, három 

kiállítóhelyre kiterjedő múzeumlátogatást, továbbá a felsőzsolcai nyugdíjasokkal közös két, a 

települések megismerését célzó rendezvényt nyert meg. Az evangélikus gyülekezet a ravatalozó 

előtti térkövezést valósította meg pályázatból, a görög katolikus egyházközség pedig egy urnafal 

felállítására nyert pályázatot. Az érintett szervezetek vezetőségének köszönjük az együttműködést. 

 

Közös ünneplés, fesztivál augusztus 20-án Sajókeresztúrban 
Nyolc település önkormányzata (Sajóbábonytól Felsőzsolcáig) közös rendezvények megtartását 

határozta el. Erre első alkalommal  Sajókeresztúrban kerül sor, bemutatkoznak a települések tehetségei, 

este sztárkoncert zárja a programot.  

A Sajókeresztúr közepén a Sajó-parton kialakított szép pihenőparkban  14 órától az arnótiaké a 

színpad, először Nahaj Péter és Nahaj Máté lép a pódiumra, 14.30-tól Balogh Zoénak és Balogh 

Lucának tapsolhatunk. Kiállítással is képviseltetjük magunkat, Molnár Attila festőművész és 

Gyimesiné Farkas Gabriella népi ruhavarró alkotásai tekinthetők meg. A települések közötti 

főzőversenyen is részt vesz önkormányzatunk, Arnótot a nyugdíjas egyesület főzőcsapata képviseli.  

A szórakoztatónak ígérkező nap hivatalos teljes programját önkormányzatunk honlapján, facebook 

oldalán és a ledfalon olvashatják majd.  

Ajánljuk lakosainknak, hogy minél többen látogassanak el Sajókeresztúrba, tapsoljunk együtt az arnóti 

tehetségeknek. Mindenkinek jó szórakozást, tartalmas időtöltést kívánunk! 



Az idén ballagott arnóti diákok ingyenesen megtekinthetik a répáshutai 

Csillagdát – Várjuk a jelentkezőket! 
Az arnóti lakcímmel rendelkező, idén bármely településen ballagott általános iskolásaink, 

középiskolásaink, főiskolásaink és egyetemistáink részére ingyenes kirándulást szervez az 

önkormányzat a Bükk-hegységben található, pár hónapja megnyílt répáshutai Csillagdába. (A helyi 

általános iskolából ballagott gyerekek az önkormányzat szervezésében már júniusban megtekintették a 

Csillagdát.) 

Időpont: 2022. augusztus 27., szombat, 14 órai belépés. 

Utazás: 50 fős különbusszal, amely megfelel a gyermekek szállítására vonatkozó előírásoknak is. 

Indulás: 13 órakor az iskola előtti parkolóból, regisztráció 12.30 órától. 

Hazaindulás: kb. 17 órakor, Arnótra érkezés: kb. 18 órakor. 

Minden ballagó maximum egy kísérőt vihet magával, de a kísérőnek a belépőt saját magának kell 

fizetnie. A kirándulást legkevesebb 25 ballagó diák jelentkezése esetén szervezzük meg.  

Látható: nagyméretű távcsővel a Nap megtekintése a világ legnagyobb sorozatgyártásban készült 

kupolájában, továbbá 3D-s filmvetítés a csillagrendszerről a Planetáriumban, valamint interaktív 

kiállítás, meteorit megérintése.   

Jelentkezés: legkésőbb augusztus 15-ig, a Polgármesteri Hivatal 46/200-560-as telefonszámán, vagy az 

arnot@arnot.hu e-mail címen, a név, telefonszám megadásával és kérjük bemutatni az iskola 

elvégzését igazoló bizonyítványt, diplomát, akár e-mailben. Regisztrálás a fenti dokumentáció 

bemutatását követően,  a jelentkezés sorrendjében történik.  

A buszra történő felszálláskor kérjük bemutatni a személyi igazolványt.  

Biztatjuk az érintetteket, hogy jelentkezzenek, tekintsék meg ezt a valóban párját ritkító szép, érdekes, 

tartalmas kiállítást! 

Az óvodásokról sem feledkezik meg önkormányzatunk. Az idén arnóti lakcímmel rendelkező 

bármely település bármely óvodájából ballagott óvodásainknak is szervez majd ősszel kirándulást az 

önkormányzat. A diákokhoz most azért nem tudnak csatlakozni az óvodások, mert a kisgyerekek 

részére más film kerül levetítésre. A konkrét időpontról később tesszük közzé a felhívást.  

(A helyi önkormányzati óvodából ballagott gyerekek az önkormányzat szervezésében már júniusban 

megtekintették a Csillagdát.) 
 

A ledfalon is olvashatók az aktuális hírek, információk 
Felhívjuk lakosaink figyelmét, hogy az aktuális információk (pl. áramszolgáltatás szünetelése, 

kutyaoltás, stb.) a Postával szemben elhelyezett ledfalon is olvashatók, arról bárki könnyen 

tájékozódhat az aktualitásokról. 
 

Várjuk a témajavaslatokat, fotókat a helytörténeti könyvbe 
Önkormányzatunk Európai Unió-s pályázati forrásból egy helytörténeti könyvet jelentet meg. A 

szerkesztés folyamatban van. Biztatjuk lakosainkat, hogy akinek érdekes, jó minőségű, helytörténeti 

jelentőségű fotója van a régmúltból (pl. a Buska melletti egykori kastélyról, az 1970-es évekig használt 

halottas kocsiról, stb.) az bocsássa az önkormányzat rendelkezésére. A Hivatalban ezeket digitálisan 

rögzítjük, és sértetlenül visszaadjuk a tulajdonosának.  

 

Két használtolaj leadópont létesült Arnóton – Kérjük, javasoljuk, vegyék igénybe! 
Településünk csatlakozott az országos CseppetSem! Programhoz, így nálunk is lehetőség van a 

háztartásokban keletkezett használt sütőolaj, sütőzsiradék, kókuszolaj, pálmaolaj leadására. 

Az anyagok „cseppmentesen” adhatók le: műanyag palackban vagy befőttesüvegben kérjük a gyűjtőbe 

helyezni az anyagokat. A gyűjtőedények a településen két ponton vannak elhelyezve: bölcsőde udvara 

(Petőfi S. utca 120.), valamint az általános iskolai konyha bejáratánál (Alkotmány utca 1.). Az 

intézményekben a leadás nyitvatartási időben lehetséges. 

A gyűjtőponton összegyűlt használt sütőolaj minden kilogrammja után 25 forint/kilogramm anyagi 

támogatást is kapunk, így a környezetvédelmi haszon mellett intézményünk is gyarapszik. Kérjük, a 

környezet védelme, a felnövekvő nemzedék egészsége érdekében gyűjtsék szelektíven az anyagot 

adják le a gyűjtőpontunkon! További részletek a programról a www.cseppetsem.hu oldalon találhatók! 



Az útaszfaltozásoknál miért kell „lenyesni” a padkát? 
A sikeres önkormányzati pályázásoknak köszönhetően a településen az utóbbi években több utca felújításra, 

aszfaltozásra került. Minden esetben a kivitelezés első lépéseként a felhízott padkák kerültek lenyesésre. 

Lakossági kérdésként merült fel, hogy miért szükséges ez? Miért kell elrondítani a már beállt padkát, 

zöldterületet? A válasz egyszerű: hogy lefolyhasson a burkolatról a csapadék. Ugyanis az aszfaltutak 

legnagyobb ellensége a csapadék, a burkolaton, padkán megálló víz. Mindenki megfigyelhette már, hogy az 

aszfaltos utak nem a nyári melegben vagy a száraz, fagyos téli napokon mennek tönkre. Mindig esőben, az esőt 

követően. Pontosabban nem a csapadéktól, hanem a burkolaton vagy padkán pangó víztől. A burkolaton 

megálló víz az apró résekbe, lyukakba bekerülve a gépjárművek kerekének hatására mozog, ezzel hol 

szétfeszíteni, hol összehúzni akarja az aszfaltban található zúzottkő szemcséket. S ez az idő előrehaladtával, az 

egyre több eső hatására egyre csak fokozódik.  

Másik probléma a burkolat szélen, a felhízott padka miatt felgyülemlő víz. Ez egyrészt az út szélén az aszfalt 

felületét az előzőekben leírtak szerint roncsolja, másrészt a burkolat alá szivárogva az út alapját áztatja. Ez télen 

felfagyáshoz vezethet, emellett az átázott alépítmény „rugózik”, ami hatására az aszfalt is mozogni kezd, mely 

tovább fokozza a már leírt szemcsék közötti vízmozgást.  

Összegezve tehát az aszfalt utak legnagyobb ellensége a csapadék. Ezért fontos, hogy a víz a burkolatról a 

leggyorsabban lefolyhasson. Ezért kell a burkolatnak és a padkának is lejtenie az árok vagy a zöldterület 

irányába, hogy oda folyhasson el a csapadék.  

Örülni kell annak, hogy az önkormányzat ilyen ügyesen pályázott az elmúlt években, a kivitelezés is 

elnyerhette a lakosság tetszését. Az állagmegóvás már az utcákban élők feladata is, az, hogy a víz le tudjon 

folyni az úttestről. Ehhez kell a szikkasztóárok, a kapubejárók kiépítésének engedélyeztetése. A kerítés és a 

padka valamint az úttest közötti terület rendben tartása, fűnyírása, télen a járdáról a hóeltolás az 

ingatlantulajdonos feladata.  

Kérjük a lakosság, az érintettek megértését és együttműködését.    Cserpák Gábor tervezőmérnök  

 

A kapubejárók kialakításához, felújításához engedély szükséges! 
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 39. §-ában foglaltak alapján az önkormányzat kezelésében lévő 

utakhoz történő csatlakozás – kapubejáró létesítése – az önkormányzat előzetes engedélyezése alapján 

történhet. Az engedélyezés során az önkormányzat meghatározza az útcsatlakozás kialakításának és annak 

kivitelezésének feltételeit. A tulajdonosnak a tulajdonában lévő ingatlan körüli területen található padkán és 

árkon végzett munkálatokat, járműbehajtó - átereszépítést és átalakítást annak megkezdése előtt a Polgármesteri 

Hivatallal egyeztetnie szükséges. Olyan kapubejáró építése esetén, mely állami utat érint (a szomszédos 

településekre is átvezető főútvonal, Petőfi Sándor utca) az illetékes közút kezelőjétől kell az engedélyt 

megkérni (Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság; 3529 Miskolc, Soltész 

Nagy Kálmán u. 173. Telefon: 46/ 819-380.) Ezen utak esetében is szükséges az önkormányzattal, mint az út 

tulajdonosával való egyeztetés. Kizárólag a tulajdonosi hozzájárulás birtokában lehet az út kezelőjétől az 

engedélyt megkérni.  

Közterületen bárminemű burkolat felbontása csak az önkormányzat, az országos közúthálózatba tartozó utak 

tekintetében az illetékes közút kezelőjének hozzájárulásával lehetséges.  

Az engedélyezési eljáráshoz szükséges a „Kérelem kapubejáró kialakítás, felújítás engedélyezéséhez” című 

nyomtatvány kitöltése.  A kérelem letölthető honlapunkról (www.arnot.hu), valamint átvehető a Polgármesteri 

Hivatalban – ügyfélfogadási időben. 

A hozzájárulás nélkül történő építési tevékenység szankciókat von maga után. A közlekedési hatóság az 

útcsatlakozás tulajdonosát/kezelőjét annak elbontására vagy átépítésére, útügyi hatósági eljárási díj 

megfizetésére kötelezheti, az összes belterületi önkormányzati út esetében.           Makranczi Zoltán jegyző 

 

A kivitelező cégek köszönete a lakosságnak 
A településünkön az útfelújítást és a csapadékvíz elvezető árkok felújítását végző cégek vezetői megkérték 

önkormányzatunkat, hogy tolmácsoljuk a köszönetüket a lakosság, az érintett utcákban élők felé a kivitelezési 

munkák során tanúsított pozitív hozzáállásukért, megértésükért, a felmerülő problémák megoldásában való 

kompromisszumkészségükért. Szinte mindenkivel elég könnyen sikerült szót érteniük, megtalálni azt a műszaki 

megoldást, amely minden fél javát szolgálja, legyen szó az útpadka tömörítéséről vagy akár a kapubejárók 

átépítéséről. Ez a lakossági hozzáállás is szükséges a pályázatok megvalósításához, községünk fejlődéséhez. 

Köszönjük!   

 

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

Az aktuális önkormányzati információk az Arnót Önkormányzata Facebook oldalon olvashatók.  


