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Tisztelt Tiszainokaiak!
Tiszainoka község önkormányzata, képviselő
testülete és minden dolgozója nevében kívánok
olyan boldog új évet, melyben egészség, szeretet,
béke, egymás iránti tisztelet, jólét és nyugalom a
meghatározó!
Kiss Erzsébet Eliza
polgármester

 Start pályázat

Önkormányzati hírek, évértékelés
Kedves Lakosok!
Miután folyamatosan beszámoltunk Önöknek, bizonyára mindenki nyomon
tudta követni önkormányzatunk életét 2018-ban is.
Visszatekintve örömmel gondolhatjuk végig, mi minden történt kis községünk
életében. Önkormányzatunk a tavalyi évben igyekezett minden lehetőséget
kihasználni pályázatok útján a fejlesztésre. Jó évet tudhatunk magunk mögött,
hiszen több pályázatban volt lehetőségünk részt venni. Voltak, amik meg is
valósultak s van, ami még folyamatban van. Ezekről a krónikában folyamatos
tájékoztatást kapott a lakosság.
A testület folyamatosan ülésezett, s a lehető legkedvezőbb döntéseket igyekezett
meghozni minden ügyben, ami az önkormányzatot, vagy a lakosokat érintette. A
szociális támogatásokkal igyekeztünk a rászorulók élethelyzetén javítani. Az
intézmények működését zavartalanná tudtuk tenni, bár szinte mindenhol voltak
gondok, nehézségek, személyügyi változások. Szerencsére az intézményvezetők
jól végezték dolgukat így ezeken a nehézségeken is úrrá tudtunk lenni. A
Községi Konyhán a Start programban termelt javak minőségi felhasználása és
raktározásának koordinálása, a közmunka programban való közreműködés, a
rendezvényeken való segítségnyújtás, a Tiszavirág Óvoda leleményes részvétele
pályázatokban, mellyel fontos fejlesztésre nyílt lehetőség, a település
rendezvényein való részvétel, a Gondozási Központ ellátó rendszere, a
szemfüles megoldások megtalálása a saját erős fejlesztésekre, a település
időseinek figyelemmel kísérése, a Művelődési Ház és Könyvtár közreműködése
a kulturális életben és a hivatal, ahol mindezek koordinálása, segítése történik.
Köszönet és tisztelet az intézmények vezetőinek és a dolgozóknak, hogy
hatékony, hozzáértő munkájukkal segítik falunk fejlődését.
Említésre méltó a Szőke Tisza Nyugdíjas Klub és a Polgárőr Egyesület
munkája, mely önkéntes és nélkülözhetetlen számunkra.
Külön köszönet a Start programban dolgozóknak is, akik valóban odaadóan
végezték a tavalyi évben a rájuk bízott feladatokat.
A Roma Önkormányzat a roma hagyományok őrzésének, ápolásának jegyében
vitte végig az évet.
Meg kell említeni a jegyző Úr segítségét, aki komoly szaktudásával,
hozzáértésével és segítő készségével nagy segítség számunkra. A cibakházi
dolgozók munkáját is köszönet illeti, hiszen kiveszik részüket az inokai
feladatok ellátásából.
Köszönet a saját és velünk kapcsolatban álló vállalkozóknak, akik szintén
komoly segítség számunkra.
Összességében elmondható, hogy a falunk életében sokan segítettek, sokan
vették ki a lakosok közül is részüket, melynek eredményeképpen elmondható,
hogy a tavalyi évben stabilizálódott az önkormányzat anyagi helyzete és az
intézmények működése. Bízunk abban, hogy ez így maradhat és minél több jó
eredmény elérésével tehetjük szebbé, jobbá a kis községünk életét. Köszönet
mindenkinek, aki tolja Inoka szekerét.

Szociális célú barnakőszén és téli rezsicsökkentéses tüzifa
Megérkezett önkormányzatunkhoz a 2018 évi szociális célú barnakőszén , valamint a 2017
évi kiegészítő támogatásban szétosztandó szén és a téli rezsicsökkentéssel érintett igényelt
tüzifa. Bízunk benne, hogy ismét sokaknak nyújt komoly segítséget a támogatás. A héten
megkezdjük a kiosztást.

Polgárőr Egyesület fejlesztés
Örömteli eseményről számolt be az egyesület elnöke a testületnek. A Polgárőr Egyesület
járműparkját sikerült egy jó állapotban lévő személyautóval bővíteni. Az autó a helyi
járőrözési szolgálatot, valamint az egyesület mindenkori megjelenését, valamint idősek
segítését hivatott szolgálni. Elnök úr tájékoztatása szerint az autó kifogástalan állapotú,
rendkívül kedvező árfekvésű volt. Az elnök levélben kérte az önkormányzat támogatását a
vételhez, melyhez a testület döntése alapján száz ezer forintegyszeri, rendkívüli támogatással
tudott hozzájárulni.

Start program 2019
Idei évben is megterveztük a Start munkaprogramot. A brigádvezető ismét alaposan és
precízen megtervezte az engedélyezett feladatokat és létszámot. Így idén a testület döntése
szerint 8 fővel és hasonló feladatok megjelölésével terveztük meg a projektet, mint ahogy az
előző évben volt. Bízunk pályázatunk kedvező elbírálásában.
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