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Tisztelt Tiszainokai lakosok! 

 

Korábban már tájékoztattuk Önöket, hogy a 

szennyvíz szállítás módja megváltozik 

községünkben. 

Tiszainoka területéről 2023. február 16-tól a 

Katasztrófavédelmi Igazgatósággal egyeztetve, és az 

önkormányzat képviselőtestületével megkötött 

közszolgáltatási szerződés alapján a szennyvizet a 

Lakiteleki VésVA Kft szállítja!  (képviseli: Varga 

Lajos) 
 

Az igényeket a várt szippantás előtt legalább 72 

órával kell bejelenteni, melyet a vállalkozó a 

bejelentés sorrendjében teljesít.  Kizárólag 

munkanapokon történik a szolgáltatás. 

 

A fizetés utalással vagy készpénzzel lehetséges, a 

számla megérkezése után. 

 

Telefon: 06/70-6388347 /8-16 óra között/ 

 

Árak:  (lakossági bruttó) : 3.175 forint/ m3   

 

5m3-es tartállyal rendelkezik a gépjármű, mindenki 

annyit fizet, ahány köbméter szennyvizet szállítanak 

el tőle. 

 

Köszönjük a megértésüket. 
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Szociális tüzelő 

 

Tiszainoka község önkormányzatának Szociális és Ügyrendi Bizottsága február 

elején ülésezett, és a beérkezett barnakőszén támogatás iránti igényeket bírálta 

el. 

Ahogyan azt már előző lapunkban megírtuk, az idei évben sajnos a kiugróan 

megemelkedett energia árak miatt a megszokott mennyiség felét sikerült 

beszerezni. 

Mi ennek is nagyon örültünk. A településünkről 52 háztartás adott be rá igényt. 

Ez megközelítőleg a fele az Inokai családoknak. A bizottság komoly kihívás elé 

nézett, hiszen az elnyert összeg 76,8 mázsa vásárlására volt elég. A beadott 

igények szinte mind jogosultak voltak a támogatásra, ezért úgy döntöttek, 

véleményünk szerint helyesen, hogy minden igénylő részesüljön támogatásban. 

Így sajnos elég kis mennyiség, kb. 1,5 mázsa jutott minden igénylőnek. Mi úgy 

gondoltuk, hogy igazságosabb, ha kevesebbet ugyan, de mindenki kapjon 

támogatást, mintha csak 5-6 igénylőnek osztották volna el. 

Sokan hangot adtak elégedetlenségüknek, amit sajnálunk, hiszen a mai 

rendkívül nehéz energia válságos helyzetben, ha kicsit tudtunk is csak segíteni, 

mégis sikerült sok háztartásnak csökkenteni a terheket. Úgy gondoljuk, mivel az 

időjárás nagyon kegyes volt eddig hozzánk, éppen jókor sikerült kiosztani, 

hiszen a hidegfront betörése idejére kaphatta meg mindenki a szenet. A 

kiszállításban idén csak azoknak tudtunk segíteni, akik egyáltalán nem tudták 

megoldani, hiszen önkormányzatunk is komoly anyagi gondokkal küzd.  

Összességében mi örülünk annak, hogy idei évben is tudtunk támogatást 

nyújtani, és nemcsak a tüzelőre gondolunk. Reméljük a jövőben is lesz rá 

lehetőségünk. 

 

 
 



Temető 

 

Önkormányzatunk a tél vége felé igyekszik nagy gondot fordítani arra, hogy a 

településünk rendezett állapotban legyen.  

A közmunka programban dolgozók igyekeznek az intézmények udvarain és a 

közterületeken rendet tartani, február közepére a temetőt rendezték, takarították, 

hogy méltó legyen a hely jellegéhez. 

Tavasszal a temető fa kerti eszközei is le lesznek festve, a padok ki lesznek 

javítva. Bízunk benne, hogy tudunk anyagi és emberi forrást biztosítani hozzá. 

 

 

            
 

Tavaszra készülve 

 

Községünk várja a tavaszt, elkezdtük a falu rendezését.  A focipálya környékét 

tettük rendbe, majd az óvoda udvar került sorra. A későbbiekben a Start bázist 

kellett teljesen kiüríteni és fertőtleníteni, mert a program február 28-án lejárt. 

Márciustól már nem ebben  a formában fogunk tovább dolgozni, hanem hosszú 

távú közmunka programot pályáztunk. Terveink szerint a település köztisztasági 

feladatainak ellátása mellett a falu alatti földünkben sütőtököt szeretnénk 

termeszetni,hogy ősszel tudjunk  segíteni vitaminhoz jutni. 

 

 

 

   
 

 

 

 

 



Testületi hírek 

 

 
Az önkormányzatoknak minden év február 15-éig be kell terjeszteni az egész éves 

költségvetésről szóló anyagát. Intézményeink szigorúan átgondolt ,takarékos 

hozzáállással készítették el a 2023-as évre szóló költségvetést,amely tartalmazza a 

kirívóan megemelkedett rezsiköltségeket, a megemelt minimál béreket és a garantált 

bérminimumot. Az idei évtől emelt összegű útiköltség térítést  kell adni a bejáró 

dolgozóknak. Ezek a költségek annyira megemelték a kiadásokat, hogy több millió 

forint hozzájárulást igényelnek. A tervezéskor még nem látszik, hogy ezekhez kapunk 

e állami támogatást, csak bizakodni tudunk, hogy év közben segítik majd az 

önkormányzatokat. A bérekhez nem, de a rezsi fizetéséhez van ígéret az idei évre. 

Ezekkel számolunk, és úgy készítettük a költségvetést, hogy  a várható támogatásokkal 

kerüljön egyensúlyba. 

Ahogyan már többször jeleztük,sajnos a szennyvíz szállítás körül kialakult gondok is 

nehezítik önkormányzatunk életét. A kormány a lakossági rezsi emelését nem 

engedélyezi, viszont a Kft által fizetendő különböző díjak  óriási mértékben 

emelkedtek. Ez okozta azt a kiugróan súlyos problémát, hogy a szippantási bevételek 

már nem fedezték a kiadásokat. Egy igen szembetűnő példán tudjuk ezt érzékeltetni: a 

nem lakossági szippantások után tavaly köbméterenként 219 forintot kellett fizetni a 

szennyvíztelepen a Kft-nek, ez idén már 2066 Ft-ra emelkedett. Tehát egy 4 

köbméteres tartály után csak a leürítési díj 8000 Ft. Ez csak az a díj, hogy a telepre 

lehessen engedni a szennyvizet. Ehhez számolni kell a duplájára nőtt gázolaj költséget, 

a béreket és a járulékokat, amiből egyértelműen látható, hogy ebben a formában nem 

tudna fennmaradni a településünkön ez a szolgáltatás, még akkor sem, ha olyan jármű 

állna a rendelkezésünkre, amelyikre nem kellene költeni. A jelenlegi (IFA típusú ) 

gépjármű szerkezet olyan mértékben ment tönkre, mely meghibásodás miatt már 

forgalomba nem mehet. A teljes felújításra, esetleges cserére sajnos anyagi fedezet 

nincs. Ezen  rajtunk kívül álló okok miatt kerültünk olyan helyzetbe, ami a szolgáltatás 

megállását eredményezték. Rendkívül sajnálatos, hogy így alakult, de ebben a 

helyzetben a legnagyobb erőfeszítéseink ellenére sem tudjuk tovább fenntartani  ezt a 

tevékenységet. A legfontosabb feladatunk most az, hogy rendezni tudjuk azokat a 

kiadásokat, melyek a Kft-nél keletkeztek. 

Községünk az elmúlt időszakban a lehető legtöbb takarékossági intézkedést meghozta, 

a legszükségesebb dolgokat sem tudjuk sokszor beszerezni, a gázfűtést a hivatalban , 

óvodában, művelődési házban és a konyhán teljesen leállítottuk. Sajnos még így is 

komoly kihívás az intézmények működtetése. Folyamatosan jelezzük az országgyűlési 

képviselőnek a gondjainkat, bízva abban, hogy sikerül valamilyen segítséget kapni a 

működéshez. Sokkal takarékosabban ennél már nem lehet, többlet bevételekre nincs 

esély, így sajnos nehéz lesz az idei év. 

Kérünk mindenkit, legyenek türelemmel és megértéssel, hiszen mi mind azon 

dolgozunk, hogy a nehéz helyzetben a lakosság a legszükségesebb dolgokban ne 

szenvedjen hiányt.  

Igyekszünk a munka lehetőségeket is kihasználni, legfőképpen azokat, amiket a 

kormány száz százalékban támogat. 

Bízunk abban, hogy a kis települések fennmaradásához többlettámogatást nyújt a 

kormány, mert mindenkire szükség van. 
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