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Ingyenes

Magyar Falu Program

Örömmel tájékoztatom a tisztelt lakosságot,
hogy a Magyar Falu Program keretében
megvalósuló egyes program elemekkel
összefüggő intézkedések végrehajtásáról,
valamint azok 2019. évben szükséges
támogatásáról szóló 1669/2018. (XII.10)
Korm. határozatban foglalt kormányzati
szándékkal összhangban a Magyar Falu
Program keretében meghirdetett, A nemzeti
és helyi identitástudat erősítése című, MFPNHI/2019 kódszámú pályázati kiírásra, 2019.
05.
08-án
benyújtott
pályázatunkat
támogatásra érdemesnek ítélte a kormány.
Ennek keretén belül 14.999.886 Ft vissza
nem térítendő támogatást kapunk, mely
összegből a művelődési házunk fűtés-hűtés
korszerűsítése és festése-mázolása történik
meg. Köszönet a bírálóknak és a
támogatóknak, hiszen így egy régen
dédelgetett álmunk válik valóra, ezután már
télen is tudjuk majd a házat rendezvények
lebonyolítására használni.
A munkálatokat igyekszünk minél hamarabb
elkezdeni.
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Tisztelt Lakosok!
Ahogy azt bizonyára Önök is látják, gőzerővel zajlik a községi konyha felújítása. Kívül-belül megújul
az épület, valamint új, modern és hasznos eszközök érkeznek, ami hatékonyan segíti a főzést a
dolgozóknak.
Hosszú évek óta húzódott ez a projekt, ami sajnos anyagi okok miatt gördített akadályokat elénk.
Önkormányzatunk mindent megtett annak érdekében, hogy végül mégis meg tudjon valósulni a
projekt. Többször éreztük úgy, hogy lehetetlen lesz a kivitelezés, de Országgyűlési Képviselő Úr és a
Kivitelező hatékony közreműködésével végre sikerült megkezdeni a munkát.
Sajnos több dologról le kellett mondanunk. Az évek alatt
tizennégy alkalommal kellett
kezdeményeznünk a kincstárnál a támogatási szerződés módosítását..
Mostanra letisztázódott, hogy mi is valósulhat meg. Külső szigetelés, nyílászáró csere, belső
felújítások, eszközök cseréje, elszívó berendezés cseréje, hűtőkamra telepítés, autó beszerzés, és
udvarburkolás.
Bízunk benne, hogy a korszerűsítés után is zökkenő mentesen folyhat majd tovább a munka.
Sajnos közben a törvényi előírások és a jogszabályok a dolgozóinkat is érintették.
Szeretném Önöket tájékoztatni a kialakult helyzetről.

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.)
EMMI rendelet 2016. december 8-i módosítását követően kimondta, hogy 2019. július 1-től
az élelmezésvezetőnek főiskolai szintű dietetikus képesítéssel, az Országos Képzési
Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló
kormányrendelet szerinti élelmezésvezető szakképesítéssel vagy államilag elismert
élelmezésvezető szakképesítéssel kell rendelkeznie.
Idén az áprilisi testületi ülésen önként, saját döntése alapján Konyha Vezető Asszony lemondott mind
a megbízott vezetői feladatáról, mind a közalkalmazotti jogviszonyáról. A konyhán végzett
eredményes, lelkiismeretes munkáját a testület megköszönte és további sok sikert kívánva köszönt el
tőle.
Önkormányzatunknak így gonoskodni kell megfelelő végzettségű szakemberről. Jelenleg ez a
folyamat zajlik. Átmenetileg megoldást találtunk a cibakházi élelmezés vezető személyében, aki
megbízási szerződés keretén belül koordinálja a tiszainokai konyha feladatait. A dolgozók
lelkiismeretetesen, minden erejükkel végzik a dolgukat, melyért köszönet illeti őket, így fennakadás
nem volt a feladat ellátásban.
Polgármester asszony felvette a kapcsolatot a munkaügyi központ foglalkozatatási osztályával, hogy
sikerüljön találni valakit a betöltetlen állásra. A képviselő testület pedig pályázatot írt ki az állás
betöltésére, mely a közigállás.hu oldalon jelenik meg augusztus 5-től.
Bízunk benne, hogy születik megnyugtató megoldás, és a zavartalan működés biztosított lesz.

Falunap és elszármazottak találkozója

Strand fesztivál
Júliusban megtisztelő felkérésnek tettünk eleget, a Kisújszállási Kumánia- Gyógy és
Strandfürdőben megrendezésre kerülő Strandfesztiválon.
Szabó Csaba nótaénekes szervezésében nyugdíjas Klubok mutatták meg tehetségüket,
szorgalmukat egy fesztivál keretén belül.
Polgármester asszony a rendezvény fővédnökeként nyitotta meg a fesztivált, minden klubnak
jó egészséget, vidámságot, erőt, kitartást kívánva.
A település vezetőt a Tiszainokai Szőke Tisza Nyugdíjas klub két tagja kísérte el.
Remek hangulatú rendezvény volt, reméljük lesz hagyománya és folytatása ennek az
eseménynek.

Esküvő
Júliusban is színesítette településünk életét egy esküvő.
Egy volt Tiszainokai fiatalember mondta ki párjával a boldogító igent.
Sok boldogságot, hosszú, végtelen szeretetben töltött házaséletet kívánunk Farkas Pálnak és
Farkasné Bulzán Klaudia Ágnesnek.
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