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Tisztelt Tiszainokai lakosok!

Tiszainoka
Község
Önkormányzatának
képviselő testülete
nevében
egészséges,
vírusoktól, nehézségektől mentes, boldog,
családjaik körében töltött újévet kívánok
Önöknek.
Nehéz évet hagytunk magunk mögött, de az
Önök fegyelmezettségének, kitartásának és
odafigyelésének köszönhetően sikerült nagyobb
probléma nélkül átvészelni. Reméljük, hogy az a
néhány lakos is teljesen felépült, akiket sajnos
elért a vírus, és mára már teljes egészségnek
örvendenek. Nem vagyunk még a végén, de
bízunk benne, hogy ezután is elkerül bennünket
a nagyobb probléma. Továbbra is szükség van a
nagyfokú odafigyelésre, egymás támogatására,
segítésére.
A jövőben is kiemelt figyelmet fordítunk az
intézmények, a dolgozók, a bent lakók, a
lakosok egészségének megőrzésre.
Továbbra is fontos, hogy ha bárkinek szüksége
van segítségre, jelezze felénk, mi minden tőlünk
telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy
senki ne szenvedjen hátrányt a nehéz helyzet
miatt.
Önkormányzatunk az idei évben komoly
nehézséggel találja szembe magát, anyagi
lehetőségeinket erősen korlátolják a különböző
támogatások elvonásai. Teljesen újra kell
gondolni a működést, komoly átgondolást,
alkalmanként
átcsoportosításokat
kell
végrehajtani, hogy a működést tudjuk
biztosítani.
Mi mindent megteszünk, hogy sikerüljön.
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Szociális célú tüzelő
Megkezdtük a szociális célú tüzelő kiosztását és kihordását. Az önkormányzat
155 mázsa szén vásárlására kapott támogatást, melynek a szállítási költségeit
önerőből vállaltuk. A beadott igényeket a kialakult helyzetben a polgármester
asszony a szociális bizottság elnök asszonyával egyeztetve vizsgálta meg és
adott engedélyt a támogatás megítélésére. Így minden igénylő 3 mázsa szén
támogatásban részesült. Bízunk benne, hogy a jelenlegi enyhe télben, ha mégis
néhány keményebb hideg nap jönne, jól jön majd a szén. Használják fel
átgondoltan, tartalékolva. Öröm számunkra, hogy tudtunk segíteni.

Játszótéri munkálatok
A Magyar Falu Programnak köszönhetően sikeres volt a közterületi játszótér
pályázatunk. A 2009-ben újjáépített játszótér sajnos 11 év alatt teljesen elavult, a
karbantartás ellenére is tönkrementek a fenyőfából készült játék elemek.
A 2020-ban kiírt pályázat sajnos nem túl nagy összegű volt, de arra
törekedtünk, hogy időtálló anyagból készült elemek gazdagítsák a teret. Így
kevesebb játékelem lesz az új játszótérben, de azok acélszerkezetből lesznek,
amik reményeink szerint évtizedekig is bírják majd. 2009-ben sajnos ez nem
volt engedélyezve. Most örülünk annak, hogy ez lehetséges lesz. Bízunk benne,
hogy a későbbiekben tudjuk majd még több játék elemmel bővíteni a teret.
A régi, balesetveszélyes játékok bontása zajlik, áprilisban telepítésre kerülnek az
újak!

START
Megtörtént a tavalyi évi Start munka program ellenőrzése. Dobozi tábornok Úr a Munkaügyi
Központ vezetővel áttekintette a dokumentumokat és az adminisztrátor kolléganővel végig
ellenőriztek mindent. Az ellenőrzés során ismét megállapítást nyert, hogy a program
adminisztrációja kiemelkedően példa értékű, köszönet Bruzsa Julianna munkájának. Az
elvégzett feladatok is elfogadásra kerültek. Természetesen a rosszabb eredmények senkinek
nem öröm, de nagyon sok befolyásoló tényezővel kellett számolni. Köszönjük a dolgozók
közreműködését, akik lelkiismeretesen végezték a munkájukat. Bízunk benne, hogy idén is
megkapjuk a támogatást és tudunk munkát biztosítani néhány embernek. A pályázat elkészült,
várjuk a pozitív elbírálást.

Előre tekintő

Tisztelt Tiszainokai lakosok!
Az előttünk álló év láthatóan és érezhetően nehéz lesz. Sok lesz a kihívás, a
megoldandó feladat. A vírus helyzet még nem zárható le, továbbra is
vigyáznunk kell magunkra és egymásra.
Mindemellett mi szeretnénk, ha a település mindennapjai ismét kicsit
visszatérhetnének a megszokott kerékvágásba. Amint lehet, igyekszünk ismét
élettel tölteni a hétköznapokat és a hétvégéket is. A rendezvényeket
mindenképpen pótolni szeretnénk, olyan formában, mely nem ellentétes az
elvárásokkal, szabályokkal.
Az önkormányzati fejlesztések sem állnak meg. Szerencsések vagyunk, hiszen
nyertes pályázatok várják a megvalósítást, így például a fentebb említett
játszótér felújítás kezdődik áprilisban, terveink szerint ugyanekkor az orvosi
rendelő felújítása is megkezdhető lesz. A nyári óvodai szünet idejére tervezzük
az óvoda nyílászáró cseréjét, fűtés korszerűsítését, belső festését.
Minden igyekezetünkkel azon dolgozunk, hogy az idei pályázati kiírásokra is
tudjunk benyújtani elképzelést. Keressük a lehetőséget a Gondozási Központ
felújításra, ami nagy vágyunk. Eddig sajnos nem volt rá lehetőség, mert nem
kötelező önkormányzati feladat. Polgármester asszony folyamatosan keresi a
lehetőséget és az országgyűlési képviselőn keresztül próbál támogatást szerezni
rá.
Jó hír, hogy a megye uniós forrásból jelentős öszeget kap, amit operatív program
keretén belül lehet pályázni. Talán ott lesz erre lehetőség, ahogyan más
fejlesztésekre is.
A hivatal épületének tetőszerkezet javítása is a kitűzött célok közé tartozik,
valamint tovább szeretnénk folytatni a belterületi utak felújítását. Régi álmunk a
templom előtti főtér felújítása. Ismét be szeretnénk nyújtani a Művelődési Ház
épületének szigetelését és külső homlokzatának felújítását, és a közterületek
karbantartását segítő eszközpark bővítését szolgáló pályázatainkat.
Tovább kívánjuk folytatni a temető kerítésének felújítását.
Természetesen majd a kiírások figyelembe vételével fognak elkészülni a
pályázatok. Bízunk abban, hogy sokféle kiírás jelenik majd meg, amire
beadhatjuk majd pályázatainkat.
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