AZ ARNÓTI ÖNKORMÁNYZAT AKTUÁLIS HÍREI – 2015. április
Megnyert pályázatok: térfigyelő kamerák és napelemek
Önkormányzatunk újból sikeresen pályázott, ezúttal térfigyelő kamerák valamint napelemek beszerzésére
kínálkozott lehetőség. Összesen 10 db kamera pásztázza majd településünk útjait, közterületeit, hozzájárulva a
közbiztonság növeléséhez és az illegális hulladéklerakás megakadályozásához. Napelemeket négy önkormányzati
épületünkre tudunk majd felszerelni, a Nap melegét összegyűjtve és felhasználva az önkormányzati
villanyszámlánk jelentős csökkenését várhatjuk ettől a beruházástól. A konkrét építési munkálatok még ebben az
évben megvalósulnak.

Költészet Napja ünnepség április 10-én
Április 10-én, pénteken, 18 órai kezdettel a művelődési házunkban tartjuk meg a rendezvényt, idén immár ötödik
alkalommal. Fellépnek az arnóti iskola jelenlegi és volt diákjai, Horváth Judit színjátszókör-vezető,
önkormányzati képviselő vezetésével. A műsor jellegét tekintve a magyarság, hazaszeretet témája köré épül, de a
kedvenc versek kategóriájába bármi bekerülhet a műsor második részében.
Az ARAMISZ felnőtt színjátszó-kör vasárnaponként 16 órától tartja próbáit a művelődési házban, szeretettel
hívják és várják a színjátszás iránt érdeklődő felnőtteket.
A lakosság tavaszi ruha-lomtalanítása április 13-14-én
Önkormányzatunk a lakosság részére ruha-lomtalanítási akciót szervez. Ha bárkinek az otthonában általa már
nem használt, de jó minőségű ruhája, cipője, kabátja, stb. van, most könnyen megszabadulhat tőle. A kitisztított,
kimosott ruhákat a művelődési házban április 13-án, hétfőn és 14-én, kedden, 10 és 18 óra között
önkormányzatunk munkatársai átveszik, díjmentesen. Kérjük, hogy csak kitisztított, jó minőségű ruhákat
hozzanak átadásra. Az idősektől önkormányzatunk mikrobusza beszállítja a művelődési házba az előzetesen
kitisztított, jó minőségű ruhákat. Akik a beszállítás lehetőségével élni kívánnak, kérjük, jelezzék ezt a szociális
gondozóknak vagy a hivatal felé.
Használt ruhaosztás a rászorulók részére
Április 15-én és 16-án, szerdán és csütörtökön, szintén 10-től 18 óráig településünk rászorulói részére
lehetővé tesszük, hogy az előző két napban bevitt ruhákból ingyenesen válogassanak, „turkáljanak”, saját
használati céljukra. Biztatjuk a rászorulókat, hogy bátran éljenek ezzel a lehetőséggel. Ami nem kerül
szétosztásra, azt önkormányzatunk pénteken átadja egy textil szelektív hulladékgyűjtő cég részére.
„A hivatal házhoz megy!” – Polgármesteri utcabejárások
Önkormányzatunk, a polgármester és a jegyző vezetésével egy új fórumot kíván biztosítani településünk lakói
részére, hogy elmondhassák kisebb-nagyobb közérdekű gondjaikat, javaslataikat, ötleteiket. Az utcabejárásoknak
is nevezhető alkalmak során előre meghirdetett időpontokban várjuk az adott utcákban élőket, hogy közvetlenül
az önkormányzat vezetőinek mondhassák el a felvetéseiket, kéréseiket. Az első utcabejárásra április 15-én,
szerdán kerül sor. A Rákóczi utca lakóit 16.00 órakor, a Kazinczy utcában élőket 16.20 órakor, a Deák utcaiakat
pedig 16.40 órakor várjuk. Biztatunk mindenkit, bátran éljenek ezzel az új lehetőséggel, beszéljük meg az
aktuális problémákat. Településünk más utcáin későbbi időpontokban tartjuk meg ezt a fórumot. A konkrét
időpontról a következő községi szórólapokon tájékoztatjuk majd az érintetteket.
Hová teheti a lakosság a kerti zöldhulladékot?
Április 20-tól a lakosság részére lehetővé teszi az önkormányzat, hogy a kerti zöldhulladékot az
önkormányzati termőföld melletti, jelenleg használaton kívüli területen helyezze el. (A termőföld Arnót és
Sajópálfala között, a jobb oldalon, a műúttal párhuzamosan fekszik, a „vasház” mellett, a fémhulladékgyűjtő telep előtt.) Csak kimondottan égethető kerti növényi hulladékot, fűnyesedéket, a metszésből
származó gallyakat veszünk át. Az őr minden más hulladék átvételét megtagadja. Az összegyűlt és kiszáradt
zöldhulladékot az önkormányzat rendszeresen, engedéllyel elégeti majd. Biztatjuk lakosainkat, hogy vegyék
igénybe ezt az új önkormányzati szolgáltatásunkat.
Még lehet a májusi erdélyi útra jelentkezni
Az önkormányzatunk által szervezett, május 21-25. közötti, személyenként 40 ezer forintba kerülő erdélyi
kirándulásra, a csíksomlyói búcsún való részvételre még néhány üres hely erejéig bárki jelentkezhet. Várjuk a
nem arnóti lakosok érdeklődését is.

Beiratkozás az iskolába és az óvodába - Ovikukkantó
Az általános iskolai beiratkozás ideje: 2015. április 16. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között, és április 17. (péntek)
8.00-18.00 óra között. A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímkártya,
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.
A hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor kell megtennie a szülőnek.
Az óvodai beiratkozásra április 22-23-24-én, 8 és 17 óra között kerül sor. Az óvoda vezetősége szeretettel várja
az érdeklődőket, a szülőket az intézmény mindennapi életébe bepillantást engedő „ovikukkantó” elnevezésű
összejövetelre, április 16-án, 16.00 és 17.30 óra között.
Lakossági tájékoztató az szja bevallásáról
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal településünk lakossága részére tájékoztató fórumot tart a személyi jövedelemadó
bevallásáról, az igénybe vehető kedvezményekről. Ideje: 2015. április 20., hétfő, 11-től 12.30 óráig; helye:
művelődési ház.
Községi májusfa-állítás
A Posta előtti téren április 29-én, szerdán, 11 órai kezdettel állítjuk fel településünk május-fáját, az óvodások
műsora kíséretében. A hagyományteremtő szándékkal megrendezendő összejövetelre várjuk községünk lakóit is.
Május 15-én községi szemétgyűjtés
Önkormányzatunk idén is csatlakozott a Te szedd! elnevezésű országos szemétgyűjtési akcióhoz. Május 15-én,
pénteken 9.00 órára az iskola elé várjuk mindazokat, akik szívesen részt vennének közterületeink
rendbetételében, az eldobott hulladékok összeszedésében. A munkához zsákot és kesztyűt biztosítunk. A
szemétszedésbe bekapcsolódnak iskolánk diákjai is.
Idén is elültetjük az újszülött csecsemőink és ballagó iskolásaink életfáját
Negyedik éve rendezzük meg az immár hagyományosnak is nevezhető faültetést. Erre május 4-én, 15 órai
kezdettel kerül sor a gyógyszertár előtt, az egykori kerítés helyén. Ünnepségünkre szeretettel hívjuk községünk
lakóit is.
Községi kerékpártúra június 6-án
Önkormányzatunk az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megszervezi a községi kerékpártúrát. Útirány:
Alsózsolca, Sajópetri, Kistokaj, Mályi (a Mályi-tónál a résztvevők egy-egy bográcsgulyást is elfogyaszthatnak).
Indulás az iskola előtti parkolóból 9 órakor. Mindenkit szeretettel várunk!
I. Arnóti Férfiak Napja június 27-én
A márciusi nőnapi ünnepség sikerén felbuzdulva képviselő-testületünk a fenti elnevezésű rendezvény megtartását
határozta el. A program összeállítása folyamatban van, egy fiatal, szép, csinos énekesnő fellépése, hastáncos-nők
bemutatója, és egy felsőbb osztályban szerepelő csapat elleni, barátságos, ingyenesen megtekinthető
futballmérkőzés szerepel majd valószínűleg a programban. Természetesen a férfiak mellett településünk teljes
lakosságát, a hölgyeket is, életkortól függetlenül, szeretettel hívjuk és várjuk a délutáni rendezvényre.
Június 30-án a gázszolgáltatás szünetel
A Tigáz Zrt. tájékoztatja a község lakosságát, hogy 2015. június 30-án 6.00 órától 22.00 óráig a földgáz
betáplálás szünetel. A gázszünet ideje alatt kérik, hogy a fogyasztók a földgáz használatával ne kísérletezzenek,
a főelzárót tartsák zárt állapotban a vezetékben lévő minimális nyomás megtartásának érdekében.
Baranyi Györgyné védőnői kitüntetése
2015. március 7-én az Országos Védőnői Szolgálat létrejötte 100 éves évfordulójának megünneplésére került sor
a Miskolci Egyetemen, ebből a jeles alkalomból Baranyi Györgyné (Ági) községünk védőnője kitüntetésben
részesült. Az elismerést az 1991 óta végzett védőnő szakos hallgatók gyakorlati oktatásáért kapta, így
településünk „Minta gyakorlóhely” minősítést kapott. Gratulálunk Baranyi Györgyné védőnőnknek, és további
eredményes szakmai munkát kívánunk!
Baba-börze
Használt gyerekruhák, játékok és egyéb apróságok adás-vétele, cseréje. Viszonteladókat nem áll módunkban a
rendezvényen fogadni. A börzét előreláthatólag minden hónap első szombatján tartjuk meg, 9-12 óra között. A
pontos időpontokról előre tájékoztatjuk a lakosságot, a legközelebbi börze kivételesen 2015. május 16-án
(szombat) kerül megrendezésre. Helye: általános iskola. Szervező: Oroszné Szövérfi Alexandra, elérhetősége:
30/ 983 70 69.

Új szociális ellátási formák
Új szociális támogatásokról is döntött a testület a 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet megalkotásával.
Eszerint csak az állami támogatás keretében kifejezetten erre a célra rendelt összeget használja az önkormányzat
segélyezésre, szociális ellátásra, a saját bevételekből egyetlen forint sem kerül kiosztásra 2015-ben. Általános
feltétel, hogy bármilyen ellátásra csak akkor válnak jogosulttá a kérelmezők, ha a lakókörnyezetüket
folyamatosan rendben, tisztán tartják. A testület a korábbinál igazságosabb elosztásra törekszik, ezáltal minél
több személyt, családot kíván támogatni.
Települési lakhatási támogatás – az eddigi állami lakásfenntartási támogatásra való jogosultsági feltételek
alapján jár; fontos változás, hogy a jövőben ebből az összegből kötelező megfizetni a szemétszállítás díját
Rendkívüli települési támogatás - csak rendkívüli élethelyzet, pl. elemi kár, súlyos műtét, stb. esetén jár, ha a
családban az egy főre jutó jövedelem 37.050 Ft-ot, egyedül álló esetén 42.750 Ft-ot nem haladja meg
Temetési támogatás – aki a családtagját eltemetteti, 20 ezer forintos támogatásban részesül, ha a családban az
egy főre jutó jövedelem a 114 ezer forintot nem haladja meg
Hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók tankönyv támogatása - ha a családban az egy főre jutó
jövedelem az 57.000 Ft-ot nem haladja meg, és ha a családnak nincs vagyona
Hátrányos helyzetű középiskolás tanulók támogatása – ha részt vesz az országos Arany János
Tehetséggondozó Programban
Középiskolás tanulók menetrendszerinti tömegközlekedés igénybevételét biztosító támogatása - akinek a
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 37.050 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén
az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 42.750 Ft-ot
Középiskolás tanulók étkeztetési támogatása - akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja
meg a 37.050 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő szülőnél a 42.750 Ft-ot
Elsőszülött gyermek után járó támogatás – a jövőben, azok az arnóti anyák, akik az első gyermeküket szülték,
a testületi döntés értelmében egyszeri alkalommal 10 ezer forintos támogatásban részesülnek
Gyógyszertámogatás
Gyógyszertámogatás állapítható meg annak, akinek:
a.) a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 200 %-át (57.000 Ftot), egyedülálló esetén annak 250 %-át (71.250 Ft-ot), és
b.) a szociális törvény alapján közgyógyellátásra nem jogosult és
c.) krónikus betegségre tekintettel a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapban – rendszeresen szedett
gyógyszereinek költsége a háziorvos és a gyógyszertár által igazolt havi átlagköltsége eléri a 6000. Ft-ot.
A támogatás egy év időtartamra állapítható meg, melynek összege havi 3500.- Ft
Időskorúak támogatása – azok a 60. életévüket betöltött nyugdíjasok jogosultak, akiknek az ellátása nem éri el
a havi 71.250 Ft-ot
A házasságot kötő új párok támogatása - azok az arnótiak, akik házasságot kötnek a jövőben, a testületi döntés
értelmében egyszeri alkalommal 10 ezer forintos támogatásban részesülnek
A rendelet teljes szövege megtalálható a polgármesteri hivatalban, továbbá a www.arnot.hu honlapon, valamint
az Arnót Önkormányzata Facebook oldalon.
Kérelemnyomtatvány a polgármesteri hivatalban kérhető, illetve a fenti elérhetőségeinkről letölthető.

Bajnoki focimeccsek Arnóton!
Önkormányzatunk és a sajósenyei önkormányzat megállapodást kötött egymással egy közös finanszírozású és
működtetésű csapat indításáról. Ennek értelmében a megyei II. osztályban jelenleg is eredményesen szereplő
Sajósenye csapata tavasszal minden második hazai meccsét nálunk, az arnóti pályán játssza, az őszi szezont pedig
valószínűleg már közös név alatt kezdjük meg. Így újra bajnoki meccseken szurkolhatunk a focistáknak. A
felnőtt játékoskeretben jelenleg négy arnóti sportoló is szerepel.
A bajnokság eddigi eredményei: Sajósenye-Mezőnagymihály: 2:1 (gólok: Hankó Iván); ifi: 1-6
Bükkzsérc-Sajósenye: 1:1 (gól: Bastyúr P.); ifi: 3:0
Sajósenye-Emőd: 3:3 (gólok: Spisák Z., Kelemen K., Hankó K.); ifi: 1:0
Aszaló-Sajósenye: 1:0; ifi: 3:0
Sajósenye-Alsózsolca: 1:2 (gól.:Verebélyi); ifi:0:6
Sajóvámos-Sajósenye: 1:1 (gól: Verebélyi); ifi: 6:0
A további sorsolás:
2015. ápr. 12., vasárnap, 16.30:Sajósenye-Tiszakeszi (Arnóton)

ápr.18.,szombat,17.00: Szirmabesenyő-Sajósenye
ápr. 26., vasárnap,17.00: Sajósenye-Cserépfalu
máj.2., szombat,17.00 :Vatta-Sajósenye
máj.17. , vasárnap, 17.00: Nyékládháza-Sajósenye
máj.24. , vasárnap, 17.00: Sajósenye-Sajószöged
máj.31., vasárnap, 17.00: Sajósenye-Mezőcsát (Arnóton)
jún.7., vasárnap, 17.00: Harsány-Sajósenye
A Sajósenyén megrendezendő meccsekre a nagycsapat kezdése előtt 1 órával az iskolánk előtti parkolóból az
arnóti önkormányzat mikrobusza az érdeklődő drukkereket ingyenesen átszállítja Sajósenyére. Az idegenbeli
meccsekre a játékosokat szállító autóbuszra az érdeklődő arnóti lakosok is felszállhatnak, az iskola előtt.

dr. Üveges István polgármester
Mikor lehet a kerti növényi hulladékot elégetni?
1. Kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladék égetése tilos, büntetést von maga
után.
2. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat 2015. március 5-ei hatályba lépése továbbra sem érinti a kerti grillezést
és a tűzön történő sütés-főzést, azonban mint minden égetéssel összefüggő tevékenység során, itt is be kell tartani
a tűzgyújtás általános szabályait.
3. Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet lehetővé
teszi. Képviselő-testületünk a 11/2014. (V. 30.) számú önkormányzati rendelettel szabályozza az avar és a kerti
hulladékok nyílttéri égetését.
Eszerint a kerti hulladék nyílttéri égetése a nyári időszámítás szerinti időszakban 11 és 20 óra között, valamint a
téli időszámítás szerinti időszakban 10 és 17 óra között engedélyezett. Vasárnap és ünnepnapokon tilos az égetés.
A hatóságilag elrendelt általános (országos) tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.
A rendelet teljes szövege megtalálható a polgármesteri hivatalban, továbbá a www.arnot.hu honlapon, valamint
az Arnót Önkormányzata Facebook oldalon.
4. A külterületi szabadtéri égetést minden esetben előzetesen, 10 nappal korábban engedélyeztetni kell a miskolci
katasztrófavédelmi kirendeltség tűzvédelmi hatóságával. Cím, elérhetőség: 3501 Miskolc, Pf. 18.; Tel.:(+36-46)
502-962; E-mail:borsod.titkarsag@katved.gov.hu
Fontos előírás, hogy általános (országos) tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a
tűzgyújtás, ha arra megvan a katasztrófavédelmi engedély!
Büntetést kapnak az illegális szemételhelyezők
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szabályozza többek között az illegálisan elhelyezett hulladék
kezelésének és szankciójának szabályait. A jogszabály értelmében, aki közterületen bárhol bármilyen hulladékot
illegálisan elhelyez, azzal szemben hatósági eljárás keretében bírság kerül kiszabásra. Ennek összege az 50 ezer
forintot is elérheti.
Tartsuk tisztán a kerítések előtti közterületeket!
Az építésügyi és városfejlesztés, valamint egészségügyi miniszter 1/1986 (II. 21.) együttes rendelet előírásának
megfelelően felszólítom a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy kötelezően gondoskodjanak az ingatlanok előtti
járdaszakasz és a meglévő vízelvezető árkok folyamatos takarításáról, tisztántartásáról, a zöldsávban a fű
lenyírásáról.
Kutyákat csak kerítésen belül!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. előírja, hogy az állattartónak kötelessége
gondoskodni – többek között - az állat szökésének megakadályozásáról. A jegyző, mint állatvédelmi hatóság, az
állatvédelmi és állattartási szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy az
abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok védelme érdekében. Mindezeken túl, aki tevékenységével vagy
mulasztásával az állatok védelmére vonatkozó jogszabályokat megsérti, állatvédelmi bírságot köteles fizetni. A
törvényi előírások maradéktalan betartása érdekében kérem, hogy az állatok (különös figyelemmel az ebekre)
kóborlásának, szökésének megakadályozásáról gondoskodni szíveskedjenek.
Szarka Tamás jegyző

