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Boldog Új Évet Kívánunk! 

 

Tisztelt Tiszainokai lakosok! 

 
Ismét eltelt egy év, továbbra is repülnek a hetek, 

hónapok, évek. Az elmúlt év hasonlóan sok gonddal, 

problémával, feladattal, de sok örömteli eseménnyel is 

telt. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen az 

embert próbáló nehézségek ellenére fenn tudtunk 

maradni, minden intézményünk zökkenőmentesen 

működött, tudtunk segíteni a hozzánk fordulóknak. 

Természetesen volt olyan is, hogy nem sikerült minden 

maradéktalanul, de büszkén mondhatjuk, hogy az nem a 

mi hibáink miatt, hanem rajtunk kívül álló okok miatt 

történt. A jövőben továbbra is azon fogunk dolgozni, 

hogy minél több jó dolgot meg tudjunk valósítani. Azt 

azért látjuk, hogy egyre nehezebb világban élünk, egyre 

több olyan problémával kerülünk szembe, amit sajnos 

nem tudunk befolyásolni. Sajnos továbbra is számolnunk 

kell az anyagi nehézségekkel, a csökkenő lélekszámmal 

és az általa okozott hiányosságokkal. Minden nap új 

terveket kell szőnünk, hogy ezeket a problémákat 

áthidaljuk. Reménykedünk, hogy előbb-utóbb vége lesz 

ennek a nehéz időszaknak és visszaállhat a régi rend, a 

béke, nyugalom és biztonság. Ehhez kívánunk 

mindenkinek jó egészséget, türelmet, kitartást, megértést! 

  

 

 

        

 

          Januári számunk tartalmából 

 

 

 

 

 

 Boldog Új Évet! 

 

 

 

 

 

 Szociális barnaszén 

 

 

 

 

 

 Visszatekintő 
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 Lehetőségek és feladatok 

 

 

 



Szociális tüzelő támogatás 

 

 
Önkormányzatunk a tavalyi évben pályázatot nyújtott be szociális tüzelő támogatásra. 

Pályázatunk kedvező elbírálásban részesült, közel ötszázezer forint támogatást kaptunk.  

Sajnos azonban mire megkaptuk a támogatást és mire az igényünket benyújthattuk a szén 

vásárlásra, addigra az árak igencsak elszabadultak, és ez az összeg 76 mázsa szén vásárlására 

volt elegendő. Kétséges volt a szén beszerzése is, hiszen az energia válság idején komoly 

fennakadás volt az önkormányzatok kiszolgálásában. Szerencsére azonban januárban mégis 

megérkezett a szén, amihez az önkormányzat 150 ezer forint támogatást adott, a szállítási 

költség címén. A lakossági igényfelmérés után a szociális bizottság dönt a beérkező 

kérelmekről.Bízunk benne, hogy a lakosok megelégedésére szolgál majd a megítélt 

támogatás. 

Az idei évben is nagy segítségünkre volt a szén lepakolásásban Pfeffer Gábor, ezúton is 

tisztelettel köszönjük a gyors és hatékony segítséget. 

 

                                     

 
 

 

 

 
 

Inoka-2000 Kft 
Sajnos a 2023-as év a Kft életében nem túl szerencsésen indult. Előre nem látott probléma 

merült fel a szippantó gépjárműnél, sajnos úgy hibásodott meg, hogy ki kell vonatni a 

forgalomból. Ez azt eredményezi, hogy a szennyvíz szállítást a továbbiakban nem tudjuk 

folytatni, mert sajnos egy olyan gépjármű beszerzése, ami megfelelő lenne, 8-10 millió Ft. 

Erre sajnos nincs fedezetünk. Kérelemmel fordultunk az önkormányzati államtitkárhoz, de 

sajnos nem tudott nekünk segíteni. A feladat ellátására megkértük a katasztrófa védelmet, 

akinek a közbenjárásával felvettük a kapcsolatot a Lakiteleki vállalkozóval. Szerencsére 

vállalja  a településünkön a szennyvíz szállítást, folyamatban van vele a szerződés megkötése, 

és az engedélyek beszerzése. Amint minden elrendeződik, mindenkinek megadjuk az 

elérhetőségét. A közeljövő nagy kihívása, hogy a Kft további működését újra gondoljuk. 



Visszatekintő 

 
2022 az egyik legnehezebb évünk volt, de szerencsére voltak jó és szép pillanataink. Idézzük 

fel pár képben a legszebb családi pillanatokat, az esküvőket. 

 

 
 

 
 

                     

 

 
 

 



               
 

 

 
 

Lehetőségek és feladatok 

 

2023-ban sajnos egyelőre nem sok pályázati kiírásról van még hírünk, így még nem tudjuk, 

milyen fejlesztési lehetőségre kapunk esélyt. A Vidékfejlesztési program előzetes felmérése 

megtörtént, az már biztos, hogy csak jövő januárban lesz lehetőség pályázni, természetesen 

szeretnénk élni a lehetőséggel. Főtér rekonstrukció, Tájház udvarban vizesblokk és Falunapi 

rendezvény támogatása a célunk. 

A Magyar Falu Program még nem indult, de amint megnyílik, azonnal keressük a lehetőséget 

a fejlesztésre. Belterületi utak javítása továbbra is célunk, folyamatos tervünk a Gondozási 

Központ épületének energetikai korszerűsítése, szeretnénk a hivatal épület tetőszerkezetét újra 

cserélni, és a csapadékvíz elvezető rendszert felújítani. Folyamatosan figyeljük a csatornázási 

lehetőséget is. 

Tiszainoka Község Önkormányzatának legfontosabb feladata 2023-ra a működőképesség 

megtartása, az energia válság túlélése, a zökkenőmentes működés biztosítása. Reméljük, hogy 

kapunk hozzá megfelelő segítséget és támogatást, mert ami a mi lehetőségünk, azt mind 

megtesszük. Jelen pillanatban a nehéz helyzet ellenére is rendezettek a számláink, nincs 

adósságunk, tartozásunk, tudnak az intézményeink üzemelni. Természetesen a nagyon szigorú 

megtakarítások betartása továbbra is kötelező mindenkinek. Folyamatosan, naprakészen 

vizsgáljuk a lehetőségeket, amik segíthetnek a működésben. Köszönöm mindenki türelmét és 

megértését. 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: tiszainoka5464@gmail.com Készült: 140 példányban. Terjeszti a kiadó. Engedély szám: 

163/0764/1/2007. 

mailto:tiszainoka5464@gmail.com

