
AZ ARNÓTI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE - 2022. NOVEMBER (2022/5) 

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 9/2022.(X.27.) önkormányzati rendeletét. Ez alapján szociális célú tűzifát biztosít 

annak a fával tüzelő személynek/családnak, aki 

a) települési lakhatási támogatásra jogosult, vagy 

b) aktív korúak ellátásában részesül, vagy 

c) időskorúak járadékára jogosult, vagy 

d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 

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), vagy 

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 2022. 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 1-től személyesen a polgármesteri hivatalban. 

Nyugdíjas igénylők esetén a kérelemhez jövedelemigazolás 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. 
 

A Nyugdíjasnapi támogatásról 
Kérjük azon személyek jelentkezését, akik 2022. évben kerültek nyugdíjazásra, vagy nyugdíjszerű 

ellátásban részesülnek, valamint azokat a lakosokat, akik ebben az évben költöztek nyugdíjasként Arnótra, 

hogy legkésőbb 2022. november 22-ig szíveskedjenek ezt jelezni a Polgármesteri Hivatalban a 

nyilvántartás kiegészítése céljából, mert csak abban az esetben tudnak részesülni a nyugdíjasnap 

alkalmából biztosított támogatásban.  

A nyugdíjasnap alkalmából nyújtott támogatás (személyenként 5 ezer forint és szaloncukor) átvételére 

személyesen 2022. november 23-án (szerdán) és 2022. november 24-én (csütörtökön) 9-11 óra között 

kerülhet sor a művelődési házban felállított átvevőponton. Rendezvény megtartására idén nem kerül sor. 
 

Új orvosi ügyelet: december 1-től Miskolchoz tartozik Arnót  

2022. december 1-től a Miskolcot és több környező települést is ellátó Pannon Paramedic Szolgáltató  

Kft. biztosítja Arnóton is az éjjeli és a hétvégi orvosi ügyeleti szolgáltatást, a képviselő-testületünk 

döntése alapján.   

Szükség esetén a Felnőtt Központi Háziorvosi, továbbá a Központi Házigyermekorvosi Ügyelet az 

alábbi címen vehető igénybe: 3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 25. (Avas, II. ütem)  

Az orvosi ügyeleti ellátást kizárólag az alábbi időszakokban lehet igénybe venni: 

Felnőtt ügyelet (14. életévét betöltött személyek részére): Munkanapokon 16:00 órától másnap 08:00 

óráig; pénteken 16:00 órától szombat 08:00 óráig; hétvégén és munkaszüneti napokon 08:00 órától 

következő munkanap 08:00 óráig); 

Gyermek ügyelet (14. életévüket be nem töltött személyek részére): Hétfőtől-csütörtökig 16:00 órától 

másnap 08:00 óráig; pénteken 16:00 órától szombat 08:00 óráig; hétvégén és munkaszüneti napokon 

07:00 órától következő munkanap 07:00 óráig) 

Ügyeleti hívószám: 46/477-104, Mentőszolgálat/mentési hívószám: 104. Bízunk abban, hogy a 

szolgáltatóváltás problémamentesen végbemegy, az új cég tevékenysége elnyeri lakosaink 

megelégedését. 



Meghívó közmeghallgatásra (falugyűlésre) 
Arnót Község Képviselő-testülete tisztelettel meghívja községünk lakosságát a 2022. évi 

közmeghallgatásra. Ideje: 2022. november 23., szerda, 17.00 óra. - Helye: Általános Iskola, könyvtár. 

Napirendi pontok: 1) Polgármesteri beszámoló; 2) Lakossági kérdések, felvetések, javaslatok.  

Bízunk benne, hogy sokan fontosnak érzik településünk sorsának alakulását, mindennapjaink jobbá, 

szebbé tételét! A közmeghallgatásról videó felvétel készül, mely később megtekinthető lesz a 

kábeltelevízióban és www.arnot.hu honlapunkon. 
 

A tájház megtekinthető november 23-án  
A közel 500 db kiállítási tárgyat tartalmazó, nagyon gazdag tájházunk (Petőfi u. 60.) november 23-án, 

szerdán 15:30-tól 15:50-ig ingyenesen megtekinthető Darnyiné Kövesdi Erzsébet tájházvezető 

kalauzolásával. 
 

Meghívó az Arnót Helytörténetéért Díj átadási ünnepségére 
Ideje: 2022. november 23., szerda, 16 óra. Helye: Arnót, Községi Könyvtár (az iskola épületében), 

Alkotmány u. 1.  Program:  

- dr. Bodnár Mónika, a B.-A.-Z. Megyei Honismereti Egyesület titkára köszöntője  

- dr. Üveges István polgármester: A múltunk értékei megőrzésének és bemutatásának aktualitásai 

Arnóton  (pályázati forrásokból új helytörténeti könyv, retro és helytörténeti kiállítás, helyi értékeink 

bemutatóterme és kiadványa)  

- Nahaj Péter az „Arnót” – című szerzeményét adja elő  

- ifj. Makranczi Zoltán szavalata – Bányai Mária: Szülőföldem  

- az emléklapok átadása. 
 

Arnót Község Képviselő-testülete a 82/2022. (X. 26.) számú határozatával, megköszönve a 

településünk múltjának feltárásáért és megőrzésért végzett pótolhatatlan tevékenységüket az Arnót 

Helytörténetéért Díj-at  adományozta: 

- posztumusz néhai Molnár Béla Úr (1930-2014) részére az 1998-ban megjelent helytörténeti könyv 

anyaggyűjtéséért, megírásáért, szerkesztéséért,  

- posztumusz néhai Tóth Pál Úr (1921-1990) részére a II. világháború utáni hadifogságba 

kerülésének, több arnóti férfitársával együtt Szibériába hurcolásának, az ottani kényszermunka 

táborban átélt borzalmaknak az utólagos, 1990-ben történt leírásáért, közel 40 oldalas 

megörökítéséért, 

- Barcsák Pálné részére az Arnót története című, 1998-ban megjelent, 280 oldalas átfogó 

helytörténeti könyv megjelentetésében való aktív közreműködéséért, az ezt részint lehetővé tevő 

pályázat beadásáért, menedzseléséért,   

- Darnyiné Kövesdi Erzsébet részére a 2019-ben az Arnót, Petőfi u. 60. szám alatt megnyílt Tájház 

közel 500 darabos kiállítási anyagának összegyűjtéséért, rendszerezéséért, a kiállítás 

berendezéséért, a mindenkori látogatók szakszerű és lelkes tárlatvezetéséért.  

Önkéntes feladatvállalásukat példaképként állítjuk az arnóti lakosság, a mindenkori generációk 

számára. Ünnepségünkre szeretettel hívjuk és várjuk községünk lakosságát.  
 

Gyertyagyújtás az adventi vasárnapokon   
Amint azt tudhatjuk, Arnóton mind a négy történelmi felekezetnek van helyi gyülekezete (római 

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

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 meg egy-egy 

gyertya a koszorún.   

Advent első vasárnapján a görögkatolikus misén, a másodikon az evangélikus templomban lobban fel a 

láng. A református gyülekezeti házban advent harmadik vasárnapján, míg a negyedik vasárnapon a 

római katolikus misén gyújtjuk meg önkormányzatunk és településünk közös adventi koszorúján a 

gyertyát. 



I. Arnóti Községi Mikulásnap 
Önkormányzatunk 2022. december 2-án, pénteken, 17 órai kezdettel Mikulásnapi ünnepséget 

szervez iskolánk tornatermében, melyre szeretettel várja településünk apraját-nagyját, a más 

települések óvodáiba és iskoláiba járó gyermekeket és szüleiket is. Program:  

- Az általános iskola udvarán tábortűz és egy pulyka megtekintési lehetősége várja a rendezvényre 

érkezőket  

- Arnóti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde gyermekeinek műsora  

- Szent Miklós életének rövid ismertetése 

– Rúz Anna és Rúz Andrea énekesek Mikulásváró fellépése  

- A Télapó egy-egy apró édességet hoz minden gyermeknek. 

Az önkormányzat az ünnepségre érkező gyerekeknek egy kis harapnivalóval kedveskedik (meleg tea, 

vajas kenyér), a felnőtteknek pedig forralt borral.  

Bízunk abban, hogy minél többen részt veszünk ezen a szép, első alkalommal, hagyományteremtő 

szándékkal meghirdetett közösségépítő összejövetelen!  Mindenkit szeretettel hívunk és várunk! 
 

Tisztelt Betegek! 
1) Ha Önnek van ügyfélkapus regisztrációja, ott be tudja állítani, hogy az általam (vagy bárki által) 

felírt receptek a telefonján, számítógépén megjelenjenek, arról azonnal értesítést kapjon. Feltétel: 

ügyfélkapus regisztráció! 

2) A beállítás néhány lépés, nagyon rövid, kevés idő alatt Ön vagy megfelelő ismerettel rendelkező 

családtagja, barátja el tudja végezni. 

3) Az alábbiakban bemutatom az egymást követő lépéseket, aminek alapján el tudja végezni a 

szükséges beállításokat. Ennek birtokában bármikor, bármely számítógépen, bárhol a világban látni 

fogja, ha a kérésének megfelelően elvégeztük a receptek feltöltését az EESZT-be (Egészségügyi 

Elektronikus Szolgáltató Tér). 

1. Keresőbe be kell írni: www.eeszt.hu 2. A megjelenő ablakban válassza ki a „Lakossági Portált” 3. 

Ügyfélkapujával (név, jelszó) be kell jelentkezni 4. Megjelenik a „Főoldal” 5. Válassza a „Digitális 

önrendelkezést” 6. Válassza az „Értesítések beállítása” rubrikát 7. Itt megjelölhető: Recept 

Dr. Molnár Imre főorvos 
 

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 és az utcanév táblákra való rálátást akadályozzák a gallyak, illetve a járdákra is 

kihajolnak a sövények. Kérjük az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy a fák ágainak levágásáról még a 

téli időszakban gondoskodni szíveskedjenek. 
 

Az ingatlantulajdonosok köztisztasági kötelezettségei 
Minden ingatlan tulajdonosának feladata a telekhatár és az úttest széle közötti sáv rendezettségének, 

gondozottságának biztosítása. Ezen munkákhoz tartozik a terület szemét- és gyommentesítése, illetve a 

járda felületén a hó eltakarítása (téli síkosságmentesítés) is. Az ingatlantulajdonos 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. 

Makranczi Zoltán jegyző 

  

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 témajavaslata, vagy jó 

minűségű, 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. 



Zöldhulladék edényzet átvétele 
A korábban meghirdetett zöldhulladékgyűtő edényzet átvételére az utolsó lehetőség 2022. november 

30. Aki még nem vette át a 240 literes edényzetet, az lakcímkártyával és a BMH Nonprofit Kft. által 

kiállított csekkel veheti át. Amennyiben ez nem történik meg, az esetlegesen megmaradt edényeket 

vissza kell szállítanunk Sajókazára és a továbbiakban az önkormányzat nem tud segítséget nyújtani. 
 

Az önkormányzat energiamegtakarítási tervei 
A 2022 február végén kirobbant orosz-ukrán háború következményeként előállott energiaválság sajnos 

érzékenyen érinti településünket, önkormányzatunkat is. Magánemberként is érzékelhetjük a gáz és a 

villamos energia árának drasztikus emelkedését. Képviselő-testületünk több alkalommal tárgyalta a 

kérdéskört, településvezetőként megpróbáljuk felelősen kezelni a fennálló helyzetet. Több szakmai 

megbeszélést, helyszíni bejárást tartottunk az intézményvezetőkkel, a műszaki munkatársakkal, a 

sofőrökkel, az egészségügyi alapellátást nyújtó helyi szolgáltatókkal, továbbá kértük egy külső 

energetikai szakember segítségét is.  

Az elmúlt évek épületfelújításainak köszönhetően nem teljesen felkészületlenül  érte 

önkormányzatunkat az energiaválság, hiszen pályázati forrásból valamennyi érdemi épületünket 

leszigeteltük, új nyílászárókat és gázkazánokat szereltettünk be, illetve napelemek és napkollektor is 

felszerelésre került. Ugyanakkor jelentősebb saját bevétel hiányában érdemleges, több millió forintos 

újabb energiamegtakarítási beruházást nem tudunk finanszírozni. Megpróbáljuk a fokozatosság és a 

szükségesség elvét alkalmazni, vagyis csak akkor és olyan mértékű intézkedéseket kívánunk 

foganatosítani, amelyekre az önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében feltétlenül 

szükség mutatkozik.  Az egyébként is forráshiányos önkormányzatunk a feladatellátása során 

megpróbálja a tevékenységét a kötelező, a törvényben előírt feladatokra csökkenteni. Ennek jegyében 

nagyobb kiadással járó rendezvényeket nem kívánunk tartani, így a korábbi években ősszel 

megrendezett lakodalmas napot, vőfélytalálkozót sem szerveztük meg. Szerencsére a megvalósítás alatt 

lévő beruházási és kulturális pályázataink 100 %-os támogatottságúak, így ezek nem terhelik a 

költségvetésünket.  

Képviselő-testületünk valamennyi önkormányzati épület, intézmény vonatkozásában tételesen 

megnevezett olyan megtakarítási lehetőségeket, amelyek azonnal, illetve vészhelyzet esetén 

bevezethetőek. A művelődési házban semmilyen rendezvényt nem kívánunk tartani, a hidegebb 

időszakban csak temperáló fűtés lesz. Ez sajnos érinti a lakosságot is az esetleges halotti torok 

megtartása vonatkozásában. Kérjük a gyászoló családok, az érintettek megértését! Az iskolai épületben 

működő községi könyvtárunkat is - egyezteve a megyei könyvtárral - bezártuk. A lehetséges tervek 

között szerepelnek további bezárások, összevonások elrendelése is.  

A villanyárammal való ellátottságunk vonatkozásában a közvilágítási szerződésünk meghosszabbításra 

került 2023. június 30-ig, sajnos a korábbi négyszerese árán. Az egyes épületeinknél az érvényben lévő 

szerződések jövő év június 30-ig szólnak. A földgázellátás vonatkozásában közbeszerzési eljárás 

lefolytatására kötelezett önkormányzatunk, ennek a megindítása megtörtént, várjuk a cégek ajánlatait. 

Nem tudhatjuk, hogy januártól milyen mértékben emelkedik majd a földgáz ára. 

Ahol tudunk, takarékoskodunk. Ennek jegyében a környező települések polgármestereivel egyeztetve 

karácsonyi díszkivilágítást nem tervezünk, csak a posta előtt állítjuk fel a községi karácsonyfát. 

Tárgyalásokat folytatunk a közvilágítás korszerűsítéséről is.  

Az elmúlt bő tíz év a fejlődésről, a beruházásokról, épületfelújításokról, újraaszfatozásokról, a 

közösségteremtő rendezvények sokaságáról szólt Arnóton. Most, ebben a sajnálatos történelmi 

helyzetben leginkább a túlélésért kell küzdenünk.  

Közös összefogással sikerült úrrá lennünk a településünket korábban rendszeresen elért szúrós,  

kellemetlen szaghatás megszüntetésében, továbbá az elmúlt két évben a mindennapjainkat alapvetően 

befolyásoló  koronavírus járványon egyaránt. Minden tőlünk telhetőt megteszünk az energiaválság 

leküzdése érdekében is. Bízunk abban, hogy a háború hamarosan véget ér és így az energia árak 

csökkennek. Kérjük az intézményeinkbe járó gyerekek, szülők, ügyfeleink, lakosaink megértését!   
 

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

Az aktuális önkormányzati információk az Arnót Önkormányzata Facebook oldalon olvashatók. 


