
AZ ARNÓTI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE - 2022. SZEPTEMBER (2022/4) 

A Kormány felméri a lakosság barnakőszén igényét – Várjuk az adatokat! 

A Belügyminisztériumtól az alábbi tartalmú megkeresés érkezett önkormányzatunkhoz.  

A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor 

a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a 

lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.  

A Kormány az önkormányzatok közreműködésével fel kívánja mérni a háztartások barnakőszén 

igényét a 2022/2023. évi fűtési szezonra. A háztartás alatt az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő. Egy háztartással 

összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve 

bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás. Az egy háztartás által bejelenthető maximális 

barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag 

mennyisége lehet mázsában mérve. Az igényfelmérés egyrészt vizsgálja, hogy hány háztartás 

rendelkezik barnakőszén tüzelésére alkalmas fűtőberendezéssel, másrészt felméri a háztartások 

2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozó – várhatóan felhasznált - barnakőszén mennyiségét.  

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, 

nem jelent későbbi automatikus támogatást! 
 

Kérjük, amennyiben az Ön háztartása rendelkezik barnakőszén tüzelésére alkalmas fűtőberendezéssel, 

az igényfelmérő lapot (átvehető: polgármesteri hivatal, könyvtár) töltsék ki és 2022. szeptember 29. 

(csütörtök) 13.00 óráig adják le: 

1. az iskola épületében működő könyvtárba személyesen aláírva, vagy két tanú által is aláírt 

meghatalmazás által; Lengyelné Papczun Éva munkatársunk hétfőtől (szeptember 26.) 

csütörtökig (szeptember 29.) minden nap 8.00 és 13.00 óra között várja az ügyfeleket.  

2. A www.arnot.hu oldalról is letölthető az igényfelmérő lap, ezt kitöltve az arnot@arnot.hu címre 

elektronikusan kérjük megküldeni. 
 

Tájékoztató a hatósági áras lakossági tűzifa vásárlásáról 
Az Északerdő Zrt. honlapján található információik alapján tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az állami 

cég által szervezett Tűzifa program keretében háztartásonként maximum 10 köbméteres tűzifa-

alapanyag vásárolható. Az állami erdőgazdaságoknál a hengeres tűzifa egységes maximált forgalmi 

adót is tartalmazó ára tűzifa fafajtacsoportonként, erdei köbméterenként az alábbi: 

keménylombos: 30 000 Ft, lágylombos: 19 000 Ft, fenyő: 19 000 Ft. 

A Tűzifaprogramban a 10 köbméteres mennyiségbe beleszámít az állami erdőgazdaságoknál 2022. 

május 1. után vásárolt tűzifa mennyisége. 

A vásárlás a lakcímkártya bemutatásával előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet az Önhöz 

legközelebb álló erdészeti igazgatóságok székhelyén személyesen tud megtenni.  
 

Arnót a következő erdészeti igazgatósághoz tartozik: Bódvavölgyi Erdészeti Igazgatóság, 3780 

Edelény Borsodi út 51/C (Tel: 30/586-8371; 48/460-007; bodvavolgy@eszakerdo.hu). 
 

A regisztrációt követően az erdészeti igazgatóságok a rendelkezésre álló készleteik függvényében 

telefonon vagy e-mailben értesítést küldenek a faanyag átadásának várható idejéről, mennyiségéről, 

helyéről, rendelési azonosítóról, valamint a megvásárolni kívánt tűzifa vételára előre történő 

megfizetésének módjáról. 

A tűzifa szállításának díját az ár nem tartalmazza, az átvételi pontról a felhasználási helyre, azaz a 

háztartásokig történő szállításról, illetve a fa feldolgozásáról a vásárlónak kell gondoskodnia. 

A részletes tájékoztató az önkormányzat facebook oldalán olvasható illetve papír alapon is kérhető a 

hivatalból és a könyvtárból. 

 

 

 

mailto:bodvavolgy@eszakerdo.hu


 

Tájékoztatás az étkezési díjak emelkedéséről 
Arnót Község Önkormányzata Képviselő testületének a települési támogatás, az önkormányzat által 

nyújtott egyéb szociális ellátások, valamint a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 4/2015.(II.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2022. (VII.29.) önkormányzati rendelete alapján az 

étkezési térítési díjak a következőképpen változnak - az élelmiszer- és energiaárak növekedése miatt:  

- a napi egyszeri szociális étkezés helyben fogyasztás esetén amennyiben a kérelmező jövedelme 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem éri el (42.750 Ft) 2022. 

szeptember 1. napjától 335 Ft/nap személyi térítési díj, szociális étkezés kiszállítással 425 Ft/nap 

személyi térítési díj 

- a napi egyszeri szociális étkezés helyben fogyasztás esetén amennyiben a kérelmező jövedelme 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át eléri vagy meghaladja (42.750 Ft) 

2022. szeptember 1. napjától 665 Ft/nap személyi térítési díj, szociális étkezés kiszállítás 755 Ft/nap 

személyi térítési díj.  

- a vendégebéd díja 2022. szeptember 1. napjától 1.190 Ft/nap, kiszállítással 1.390 Ft/ nap/lakás.  

Az árak az áfát tartalmazzák. 

A térítési díj emelkedése az önkormányzati konyhánk szolgáltatásának valamennyi igénylőjét érinti, a 

gyermek, a szociális alapú és a munkahelyi étkeztetést egyaránt. 

Makranczi Zoltán jegyző 

 

Szüreti felvonulás szeptember 30-án 
 

Sok szeretettel meghívjuk és várjuk a község lakosságát 2022. szeptember 30-án pénteken 

 az ARNÓTI ÓVODÁSOK hagyományőrző szüreti felvonulására. 

Gyülekező: 14 órától 

Indulás:     14 óra 30-kor a Központi Óvodától (Dózsa Gy. út 1 sz.) 

A gyermekek és a szülők, felvonulását színesíti: 

- Kisbíró köszöntése 

- LÁRMAFA zenekar népzenei kísérete, 

- a Szinvavölgyi Prücskök néptánc csoport 

- az óvodások néptáncos előadása 

- az óvónők éneke,  

- lovasok, feldíszített szekerek 

Községünk mindkét temploma előtt a helyi lelkészek hálaadó imát mondanak a szüretért. 
 

Az óvodások műsora megtekinthető: 

- 14. 45- kor a Gyógyszertár előtt, Petőfi út, 

- 15.30- kor az Általános Iskola előtt, Alkotmány út, 

- 16.10- kor a Posta előtt, Petőfi út. 

Útvonal: Dózsa Gy. út – Petőfi út – Kisfaludy –Alkotmány út – Petőfi út 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Barcsák Pálné óvodavezető 

 

Turul-futás október 23-án 
2022. október 23-án gyülekező 10.45 órától az Arnót, Alkotmány út és a 3-as számú főút 

találkozásánál - 11.00 óra bemelegítés - 11.10 óra: indulás. Minden futó egy-egy pólót kap ajándékba. 

12 óra: ünnepi megemlékezés. 

 

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

Az aktuális önkormányzati információk az Arnót Önkormányzata Facebook oldalon olvashatók. 


