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Ingyenes

Pályázati Hírek
Tisztelettel
tájékoztatom
a
lakosságot
az
önkormányzat újabb nyertes pályázatairól.
Értesítést kaptunk a Magyar Államkincstártól, hogy
a Magyar Falu Program keretében meghirdetett,
Temető Fejlesztése című MFP-FFT/2019 kódszámú
pályázati
kiírásra
benyújtott
pályázatunkat
támogatásra alkalmasnak ítélték, 1 995 773Ft vissza
nem térítendő támogatásból a temető utcafronti
kerítését fogjuk felújítani.
Szintén sikeres lett az Óvoda Udvar című, MFPOUF/2019 számú pályázat, melyben 4 996 180 Ft
támogatásból
óvoda
udvari
kinti
játékok
beszerzésére nyílik lehetőség.
Nagy öröm számunkra, hogy a beadott Falu és
tanyagondnoki szolgálat támogatása című,MFPTFB/2019 számú pályázatunkat is sikeresnek ítélték,
így a falugondnoki busz cseréjére 9 871 500 Ft
vissza nem térítendő támogatást nyertünk el.
Az építéses pályázatokat jövő tavasszal fogjuk
megvalósítani, a kisbusz cseréjét pedig amint lehet,
megkezdjük.
A napokban egyeztettünk a térségünk országgyűlési
képviselőjével, ahol a jövő évi pályázati
lehetőségekről is esett szó. Bízunk benne, hogy a
sikeres Magyar Falu Program folytatódni fog, és
további fejlesztési elképzeléseket is meg tudunk
majd valósítani.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat polgármester
asszony segítségével pályázatot nyújt be a 2020-as
év Roma Napi rendezvény keretén belül

kulturális rendezvény megvalósítására a
Belügyminisztériumhoz ROMA-NEMZ-KUL20 számú kiírásra.
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Testületi hírek
Tiszainoka Község Önkormányzatának képviselő testülete november 22-i ülésén szó volt
többek között a Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról. Erre azért van
szükség, mert január 1-jétől a Községi Konyha beolvad a Gondozási Központba, így egy
intézmény vezető irányításával végezheti munkáját a két intézmény. Az ülésen döntött a
testület az óvoda vezetői pályázat kiírásáról és arról, hogy a sikeres pályáztatás lezárásáig
Kendefi Orsolya óvónőt bízza meg a vezetői feladatok ellátásával.A testület tájékoztatást
kapott az önkormányzat III.negyedéves gazdálkodásának helyzetéről, valamint módosította a
2019 évi költségvetését. Döntött a belső ellenőrzési tervről is. A helyi adók vonatkozásában is
meghallgatta a testület a beszámolót és felülvizsgálta a helyi adórendeletet. Szó esett arról,
hogy a jövőben felülvizsgálásra kerül a rendelet, megvizsgáljuk annak lehetőségét, milyen, a
lakosok számára kedvező változást lehetne benne eszközölni.
A testület újból, kötelezően felülvizsgálta a Cibakházával fenntartott közös hivatal működését
és további együttműködési szándékát fejezte ki.
Az újabb ciklusra a polgármester asszony kapott ismét felhatalmazást arra, hogy
településünket a kistérségi társulásban képviselje.
Felülvizsgálatra került a polgármester asszony és a hivatal között több éve kötött megbízási
szerződés is,melyet a testület ismét meghosszabbított a hivatal és az önkormányzat javára
ellátott
többlet feladatokért. Az önkormányzat tulajdonában álló, pályázaton nyert
személyautó használatáról is szükséges volt határozni, a használattal a polgármester asszonyt
bízta meg a testület. Félreértések elkerülése végett tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
személyautó az önkormányzat tulajdona, az önkormányzati és intézményeihez kapcsolódó
feladatok ellátását segíti, nem kizárva a lakosok igényeinek figyelembe vételét. Végezetül a
testület elfogadta a jövő évi munkatervet.
Halloween-2019
Október utolsó napján megrendeztük a szokásos Halloween partinkat. Az idei rendezvény is
nagy sikert aratott, ismét sokan vettek részt az esti mulatságon. Nagyon sok kiváló ötlettől
vezérelt ijesztő jelmezes érkezett, ahol ismét a szokásos cukorka keresés, majd forró teázás,
virsli fogyasztás fokozta a hangulatot.
Az est későbbi részében mindenki átvonult a Gondozási Központba, ahol együtt
fogyasztottunk a lakókkal finomságokat. Nagy sikert arattak a bevonuló jelmezesek. Ezt
követően egy igazán finom sült tök falatozás várt mindenkit, majd közösen, hatalmas ricsajt
csapva lementünk a focipályára, ahol hatalmas máglyát gyújtottunk a Halottak Napja és a
Mindenszentek ünnepének előestéjének tiszteletére.
Köszönjük a konyha és a Gondozási Központ közreműködését,a gyerekek érdeklődését és a
kollégák, segítők részvételét. Jövőre folytatjuk.

Szociális Munka Napja
Idén a Szociális Munka Napja alkalmából ismét rendeztünk egy családias hangulatú vacsorát,
ahová a polgármester asszony minden intézmény dolgozóját meghívta. A vacsorát az
eddigiekhez hasonlóan maga főzte bográcsban. Köszönet a közreműködő segítőknek.
Vacsora előtt néhány szóval köszöntötte a polgármester asszony a meghívottakat, kiemelve az
intézményben dolgozók kitűnő, nélkülözhetetlen munkájának fontosságát.
A vacsora után lehetőség nyílt egy kötetlen beszélgetésre is, ahol megismerhették az új
kollégákat, és az ifjúsági program dolgozóit.
Köszönet illet minden dolgozót, hiszen munkájuk a településünk fennmaradásának záloga, az
itt élők komfortérzetének, mindennapi életének segítői. Isten áldása kísérje munkájukat a
továbbiakban is.

Tájház projekt
Ahogy azt bizonyára néhányan látják a faluban közlekedők, gőzerővel zajlik a Tájház
építkezés. Reményeink szerint az idén tető alá kerül a kis épület, ami nemcsak azért lesz
fontos, mert a régi, romos ház helyére kerül egy gyönyörű, felújított, hasonló küllemű épület,
hanem végre méltó helyre kerülhetnek a faluból összegyűjtött eszközök, melyek a múltunk
örökségei. Ha teljesen elkészül a ház, szeretettel fogadjuk azokat az eszközöket kiállításra,
melyek itt-ott még lehet, hogy megbújnak pincékben, padláson.

Művelődési Ház fűtéskorszerűsítése-belső felújítása
Vége felé közeledik a Művelődési ház Fűtéskorszerűsítése program is. A közösségi házunk
végre komoly fűtéssel lesz ellátva, melynek során talán alkalmunk nyílik a téli időszakban is
többbször használni majd az épületet.
Megújulnak a belső terek is, festés, mázolás teszi ismét csodálatossá az impozáns épületet.
Reméljük, hogy jövőre a mellette lévő épületrészt is fel tudjuk újítani, hogy külső állagát
óvhassuk.

Hirdetés
Figyelem
Akciós Farsangi jelmez és kellék vásár szolnokon a Széchenyi Lakótelepi Piac mögötti Dávid
Jelmez Szaküzletben./Széchenyi krt 127/
Óriási a választék: bölcsis, ovis, iskolás és felnőtt méretű jelmezek kaphatók.
Nyitva: Minden nap 9-18 óráig.
Mottójuk: „Farsang-akkor Dávid jelmez Szaküzlet óriási választékkal”.
A tetőn fagyi tölcsér látható a belső sétálón. Olcsó árak jellemzőek.
Várják szeretettel a kedves vásárlókat.
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