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Ingyenes

Pályázati Hírek
Tisztelettel tájékoztatom a lakosságot az
önkormányzat
jelenlegi
pályázatokkal
kapcsolatos híreiről.
Ebben az évben szerencsésnek mondhatjuk
magunkat, hiszen igen sok eredményes
pályázatot tudhatunk magunkénak.
Folyamatosan halad a konyha felújítás
projekt, október 31-ig várható a befejezés.
Támogatást kapott a beadott Tájház felújítási
kérelmünk, melynek munkálatai szeptember
végén megkezdődtek. A Művelődési Ház
fűtéskorszerűsítése és teljes belső felújítása
is ősszel kezdődik.
Ebben a hónapban benyújtásra kerültek a
Magyar Falu program keretében a
pályázatok: Az óvoda udvari játékokkal való
felszerelése, a temető utcafronti kerítésének
felújítása, a Béke út zúzott kővel terítése és a
falugondnoki kisbusz cseréje.
Szeptemberben lehetőség nyílt pályázni a
Művelődési Ház javára korszerű, nagy
teljesítményű hangtechnikai berendezések
beszerzésére.
Büszkén
mondhatjuk,
hogy
önkormányzatunk idei éve pályázati
szempontból is igen sikeres, kis településünk
fontos fejlesztéseket tudhat magának.

Szeptemberi számunk
tartalmából

 Pályázati hírek

 Visszatekintő-összefoglaló

 Esküvő

 Tiszai Hal Napja

 Lakó-Hozzátartozó találkozó

Visszatekintő-Összefoglaló
Tisztelt Lakosok!
Szeretném pár gondolatban összefoglalni az elmúlt 5 év eseményét, hiszen eltelt ez a ciklus,
amelyet önkormányzatunknál a polgármester és a képviselő testület munkája alapján lehet
értékelni. Egyúttal meg szeretném köszönni magam és a képviselő testület tagjai nevében a
bizalmukat, támogatásukat az elmúlt 5 évben.
Településünk szerencsésnek mondhatja magát, hiszen az európai uniós és a hazai források
megpályázásából is szép számmal sikerült fejlesztést idehozni. Polgármesterként igyekeztem
minden lehetőséget megragadni, amely községünk számára az előrejutást, a fejlődést
garantálta. Az elképzeléseket a képviselő testület támogatta, így a pályázatok beadásra és
megvalósításra kerültek.
Munkánkra jellemző , hogy minden döntésünkben legfőbb szempont az volt, hogy az a
települést, a lakosok érdekeit szolgálja, segíteni tudjunk vele az itt lakóknak. Sajnos vannak
olyan megoldásra váró feladatok, melyek rajtunk kívül álló okok miatt nem tudnak
megvalósulni. Ilyen például a megromlott állagú játszótér felújítása, melyre sajnos több
próbálkozás után sem tudtunk pályázati lehetőséget találni.
Igyekeztünk kihasználni minden olyan lehetőséget, ami a munka nélkül élő lakosságnak
segített, ezért indítottuk és minden évben újítottuk a Start mezőgazdasági programot. Bátran
mondhatjuk, hogy községünkben nincs munkanélküliség, hiszen akinek nem volt munkája,
őket mind tudtuk foglalkoztatni valahol. Ebben az évben már nehéz is volt feltölteni a keretet
létszámmal, mert nincs több nyilvántartott munkanélküli lakos. A közmunka programra
viszont nagy szükség van, hiszen a település feladatainak ellátásában komoly szerepük van a
dolgozóknak.
Az elmúlt 5 év több változást is hozott a község életében, hiszen körjegyzőséget kellett
kialakítanunk, mert a kormány az 500 lakos alatti településeken nem engedélyez hivatali
alkalmazottat,köztisztviselőt foglalkoztatni. Egyenlőre szerencsések vagyunk, mert a
cibakházi önkormányzat dolgozói több feladat ellátásában is segítenek nekünk. Az inokai
hivatal adminisztratív feladatainak ellátásában sokat segítenek azok a dolgozók, akik helyileg
a hivatal épületében tartózkodnak, de nem a körjegyzőség alkalmazásában állnak.
Közalkalmazotti jogviszonyban és közmunka programban látják el azokat a feladatokat,
amivel a polgármester, a jegyző, vagy a testületi tagok megbízzák őket, amire az
önkormányzatnak nagy szüksége van.
Az önkormányzatra nagy felelősség hárul az intézmények fenntartásában is. Gondoskodni
kell a dologi és személyi kiadások előteremtéséről, valamint a megfelelő szakemberek
alkalmazásáról. Az utóbbi időben ez bizonyult a legnehezebbnek, hiszen sajnos községünkben
nincsenek olyan végzettségű szakemberek, akiket az intézmények vezetésével meg lehetett
volna bízni. Ezért volt szükséges más településekről idehívni dolgozókat, akik rendelkeznek a
szükséges iskolai végzettséggel. A megfelelő végzettség jogszabályi előírás, nem egyedi
jegyzői vagy polgármesteri döntés lehetősége.
Több gondot is okozott településünkön a kóbor állatok ügye is. Az ezzel kapcsolatos
lehetőségekről és kötelezettségekről a Krónika mellékleteként olvashatják a jegyző Úr
összefoglalóját. Mindenképpen szükséges nyomatékosan felhívni a lakosok figyelmét arra,
hogy saját állatát mindenki kerítésen belül kell tartsa, nem megengedhető az állatok
belterületi utcákon szabadon való tartózkodása. Mindenkinek saját felelőssége ez, kérjük
Önöket, vegyék ezt figyelembe és tartsák be kötelezettségeiket.!
Települési önkormányzatunk a lehetőségeihez mérten igyekszik azokat a közfeladatokat
ellátni, amely a mindennapi élethez szükséges. Ehhez központi támogatást csekély mértékben
kapunk, a befolyt adókból kell kiegészítenünk. A beszedett adó összege sajnos nem túl magas,
hiszen csekély az iparűzési adó mértéke is, és a nem kötelező feladatokat is ebből kell
finanszírozni. Önkormányzatunk viszont több olyan feladatot is ellát, ami nem kötelező, de
érdekünkben áll fenntartani, ezért igen komoly odafigyelést és takarékos gazdálkodást kell
folytatnunk.
Önkormányzatunk büszkén vallja, hogy a mai nehéz világban, egyre szigorodó körülmények
között is megállta eddig a helyét, a kiadásokat úgy tudtuk kezelni, hogy leküzdve sok
nehézséget és anyagi problémát az idei évben pozitív egyenleget mutat a mérleg.

Minden erőnkkel azon fáradozunk, hogy ez így maradjon és még az idei évben ki tudjuk
fizetni a dolgozóknak járó egyéb juttatást, mint például a munkaruha támogatást is.
Úgy gondolom,hogy a megvalósult fejlesztésekkel és az önkormányzat eszközparkjának
bővítésével, a dolgozói létszámok rendezésével magunknak tudhatunk egyfajta stabilitást és a
jövő elképzeléseivel pedig újabb fejlődést.
Összegezve elmondható, hogy a Tiszainokai önkormányzat a 2014-2019-es ciklust
megnyugvással, jó szívvel zárhatja le. Bízunk benne, hogy a továbbiakban sem szakad meg ez
a lendület, a következő vezetés is ezen értékek mentén tudja majd képviselni és tovább
fejleszteni szeretett községünket.
Mint azt mindenki tudja, október 13-án vasárnap önkormányzati választások lesznek.
Tiszainokán is polgármestert és képviselő testületet válasz ismét a falu. Ezzel kapcsolatban
szeretném néhány fontos dologról Önöket tájékoztatni.
Tiszainoka községben egy polgármester és négy képviselő alkotja a jövőben is a képviselő
testületet. A tagokat Önök válsztják, szavazás útján. Nagyon fontos tény, hogy szánjanak rá
aznap egy fél órát, mert csak annak a jelöltnek van esélye bekerülni a testületbe, akinek a
neve mellé aznap a szavazó lapon X-et helyeznek. Nincs olyan, hogy aki nem megy szavazni,
annak a szavazata az éppen testületi tagra, vagy polgármesterre száll. Tehát rendkívül fontos
elmenni szavazni, mert csak abban az esetben lesz olyan vezetése a falunak, amit a többség
szeretne. Egy szavazat is számít, megváltoztathat döntéseket. Kérem Önöket, jól átgondolva,
végig tekintve az eddigi eredményeken, végiggondolva a jövő lehetőségeit, gondolják meg
jól, kinek a neve mellé teszik az X-et, hiszen a következő 5 évét határozzák meg annak a
falunak, amelyben Önök is élik mindennapjaikat.Kérem, ellenőrizzék, hogy érvényes legyen a
személyi igazolványuk, mert csak abban az esetben lehet szavazni. Bízom benne, hogy
minden jelölt célja a szorgos tenni akarás Tiszainokáért, az igaz, felelős, lelkiismeretes
munkavégzés. Önök pedig döntsenek. 4 polgármesterjelölt és 15 képviselő jelölt neve
található a szavazó lapon, kérem , keressék ki a választás napján a kapott szavazólapon azokat
a neveket, akiket a falu vezetésében szeretnének látni.
Fontos tudni, hogy aki nem tud a hivatalba aznap elmenni, mert valamiért akadályoztatva van,
az bátran kérjen mozgó urnát. A szavazás napján a bizottság néhány tagja házhoz fogja vinni
az urnát és a szavazólapot. Így tehát senki nem maradhat le a szavazásról. Ez iránti igényüket
a hivatalban jelezzék.
Segítségül leírom, milyen sorrendben lesznek a nevek majd a szavazólapon.
Polgármester jelöltek:
1. Gácsi Jánosné
2. Tóthné Futás Andrea
3. R.Kiss Imre
4. Kiss Erzsébet Eliza

Képviselő jelöltek:
1. Kiss Erzsébet Eliza
2. Farkas Pál
3. Lakatos Gusztáv
4. Dudás Krisztina
5. Gácsi Jánosné
6. Kalló Levente
7. Pfeffer Ferenc
8. Kupeczki Krisztina
9. Kalló Mercédesz Enikő
10. Dr.Sinka Iván
11. Kasza Mónika
12. R.Kiss Imre
13. Mrázik Szilvia
14. Nagy János
15. Lovas Anita

Kérem, figyelmesen olvassák el a listán szereplő neveket és az Önök választottjának
neve mellé írjanak X-et!
Tisztelettel: Kiss Erzsébet Eliza polgármester

Szeptember hónap sem múlt el csodálatos családi esemény nélkül. Vlasics Anikó és Vlasics
Ferenc kötöttek házasságot anyakönyvi hivatalunkban. Gratulálunk nekik, legyenek boldogok
életük végéig!

Nagy megtiszteltetésben volt része kis településünknek, meghívást kaptunk a Szőke Tisza
Nyugdíjas Klubbal a Szolnoki Tiszai Hal Napjára. Az egész napos rendezvényen a klubtagok
az isteni finom, különleges lángosukkal nyűgözték le a rendezvény résztvevőit. Köszönjük a
meghívást, nagyon jól éreztük magunkat.

Szeptember hónapban rendezte meg a Gondozási Központ a lakó- Hozzátartozó találkozót. A
rendezvény nagyon sikeres volt, a meghívott vendégek remekül érezték magukat. A
dolgozóink szorgalmának és odaadó munkavégzésüknek köszönhetően finom vacsorát,
süteményt, üdítőt kapott mindenki, majd izgalmas tombolasorsolás zárta a napot. Napközben
fantasztikus kulturális műsor tette színesebbé a programot. Köszönet az intézménynek ezért a
színes programért.

Tisztelt Tiszainokai Szépkorúak!
Engedjék meg, hogy az Idősek Világnapja alkalmából nagy tisztelettel és szeretettel
köszöntsem Önöket magam és a képviselő testület nevében. Kívánok mindenkinek jó
egészséget, hosszú, boldog éveket!
Kiss Erzsébet Eliza polgármester
Tiszainoka Község időszakos közéleti lapja. Szerkeszti: Kiss Erzsébet Eliza polgármester. Kiadja Tiszainoka Község Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala. 5464. Tiszainoka, Kossuth út 2. Telefon: + 36/56/319-001, Email: tiszainoka@tiszainoka.hu Készült: 160
példányban. Terjeszti a kiadó.
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