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 Továbbra is lehet jelentkezni védőnői népegészségügyi 

méhnyakszűrésre Baranyi Zoltánné-nál személyesen 7275 

Igal, Farkas János utca 4. Védőnői Tanácsadóban vagy 

telefonon a +36 82/573-032 telefonszámon. 

 Előnevelt csirkék, kacsák, libák írathatók, ugyanitt táp, 

takarmány rendelhető. Érdeklődni: Oláh József - Igal, 

Táncsics telep 14. – Telefonszám: +36 30/639 8399 vagy 

+36 82/ 372-12 

 2018. évi baromfiszállítás: napos csirke, napos kacsa, napos 

liba, előnevelt csirke, előnevelt kacsa kapható. Érdeklődni: 

7275 Igal, Dózsa telep – Telefonszám: +36 82/372-952 

vagy +36 30/604-8340. 
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IGALI-HÍRMONDÓ Közérdekű Információs Havilap, 
Felelős kiadó: Obbás Gyula polgármester 

Felelős szerkesztő: Arany János Művelődési Ház 
Postacím: 7275 Igal, Szent István u. 89. 

Web: http://www.igal.hu E-mail: ikszt@igal.hu, 
Mobil: +36 70 682 4440 Telefon: 82/333-403 Fax: 82/333-402 

Következő szám várható időpontja: 2018. március, Lapzárta: február 28.

 Megszületettek: 
Makai Zorka – Január 11-én. 
Péczeli Dávid – Január 19-én. 

Kovács-Karai Luca – Február 8-án. 
Isten hozta őket! 

Elhunytak: 

Csik Gyuláné - Élt 80 évet. 

Takács Ilona Rózsa – Élt 60 évet. 

Isten nyugosztalja őket! 

Köszönet nyilvánítás 

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni 

mindazoknak, akik férjem, édesapánk, testvérem 

és rokonunk elhunyt Tancz János búcsúsztatóján  

 fájdalmunkat részvétükkel, virágokkal enyhítették! 

https://maps.google.com/?q=7275+Igal,+Farkas+J.+u.+4&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=7275+Igal,+Farkas+J.+u.+4&entry=gmail&source=g
http://www.igal.hu/
mailto:ikszt@igal.hu
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Tisztelt Igali Polgárok! 

Költségvetések elfogadása: 

2018. január 25-én megtartotta Igal és Környéke 

Köznevelési Intézményt fenntartó Társulás ülését, ahol 

elfogadásra került az óvoda 2018. évi költségvetése. A 

normatíván felül ebben a költségvetési évben az intézményt 

fenntartó önkormányzatoknak minden egyes óvodába járó 

gyermek után 182.151,- Ft-ot szükséges hozzátenni. Az óvoda 

teljes éves költségvetése 69.962.401,- Ft. 

Ugyanezen a napon megtartottuk az Igal és Környéke 

Alapszolgáltatási Központot Fenntartó Társulás tanácsülését is, 

ahol a fenntartó 25 önkormányzat elfogadták az 

Alapszolgáltatási Központ 2018. évi költségvetését, a 

Központhoz tartozó feladatkörök a következők: családsegítés 

és gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkezés, 

időskorúak nappali intézményi ellátása. Ezen feladatokhoz a 25 

fenntartó település a normatíván felül lakosságszám és 

ellátottak számának arányosan összességében 12.745.747,- Ft-ot 

tesz hozzá. Az éves teljes költségvetés így az Alapszolgáltatási 

Központot tekintve 158.156.325,- Ft. 

Igal Város Önkormányzatának képviselőtestülete testületi 

ülést tartott 2018. február 12-én 14:00-kor, ahol elfogadásra 

került Igal Város 2018. évi költségvetése. A költségvetés 

főösszege a következő: 1.291.723.885,- Ft, mely tartalmazza az 

Önkormányzat és az intézményeinek éves működési költségeit, 

amely a dologi és a személyi bérköltségek összessége, továbbá a 

felhalmozási bevételeket. A működési kiadások számszerűen 

487.896.931,- Ft, továbbá 803.826.954,- Ft-ot felhalmozásra, a 

beruházásokra és felújításokra fordítja. A költségvetés a más 

nyertes és támogatási szerződéssel (támogatói okirattal) 

rendelkezős pályázatok pénzösszegeit is tartalmazza mind 

bevételi mind kiadási oldalon. 

Pályázatok: 

VP kisiskola: Örömmel számolunk be arról, hogy a VP-6-7-

4.1.1-16 kódszámon megjelent pályázati felhívásra beadott 

támogatási kérelmünk pozitív elbírálása után és az előkészítés 

befejeztével, a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 

elkezdtük a régi kisiskola épületének külső és belsőfelújítását és 

korszerűsítését. Elkészült már tetőszerkezet cseréje és 

héjazatcsere, jelenleg a villany, víz és szennyvíz alapozási 

munkálatok zajlanak, továbbá az épületet rákötöttük a település 

szennyvízcsatorna rendszerére.  

Az Önkormányzat 32 640 113 Ft összegű támogatási 

forrásra számíthat az Európai Unió Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapjából. A támogatás 85 %-os intenzitású, 

tehát a projekt további költségeit az Önkormányzat saját 

költségvetéséből támogatja. 

Szociális tűzifa: 

Ezen a télen az állami szociális tűzifa pályázaton 121 m3 fát 

kaptunk. Ezen felül az Önkormányzat további 20 m3 tűzifát 

biztosított a rászorulók illetve az igénylők részére.  

Szerencsénkre az idei tél nem volt olyan kemény, így nem 

volt indokolt több fa kiosztása.  

Közmunka program: 

A 2017-es év közfoglalkoztatási programja 2018. január 

végével lejárt. Az idei évre, sajnos nem kapjuk meg a szükséges 

20 főt, hanem csökkentett létszámot, maximálisan 10 főt 

engedélyezett a Munkaügyi Központ. Remélhetőleg a 

szezonjellegű munkálatokat, mely takarja a településen a 

fűnyírást és közterületek rendben tartását és emellett a 

gyümölcsösök rendezését, a fólia és egyéb kertészeti munkákat 

is, el tudjuk végezni ezzel a létszámmal is. Várhatóan március 

elején indítható a hosszú időtávot felölelő program. Az is 

nehézséget jelent, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően a 

programban résztvevőket közvetlenül a Munkaügyi Központ 

közvetíti a településre. 

A fenti okból kifolyólag a városüzemeltetésben az esetleges 

kisebb-nagyobb fennakadásokért a Polgároktól ezúton is előre 

elnézésüket kérjük. 

Igal, 2018. február 21.   Obbás Gyula   

      polgármester 

 

Az igali Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület ezúton 

kéri a Tisztelt Igali Állampolgárokat, hogy amennyiben 

munkájukkal, célkitűzéseikkel egyet értenek, úgy 

szíveskedjenek adójuk 1 %-ával segíteni egyesületük 

működését. Adószám: 18767940-1-14. 

Köszönettel, Igal ÖTE 
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MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 

Az Arany János Művelődési Házban már a második 

számítógépes tanfolyam indult.  A képzés fő célja pozitív 

attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában, valamint a 

digitális kulcskompetencia fejlesztése. A tanfolyam végén a 

résztvevők - az európai közösség digitális irányelveit is teljesítő- 

tanúsítványt kapnak. 

A nagy érdeklődésre tekintettel 2018. március 07-én újabb 

tanfolyam indul. 

 

Idén is óriási sikere volt az Arany János Művelődési Házban 

rendezett „Farsangi disconak”. A felső tagozatos diákok már 

nagyon várták a zenés - táncos délutánt. A gyerekek jelmezbe 

bújva, vidám hangulatban, zeneszó mellett, tánccal búcsúztatták 

a telet. Czeider Ákos, városunk könyvtárosa szolgáltatta a 

zenét, aki kiváló mai slágerekkel fokozta a hangulatot. 

A mulatság közben pedig a szülők által készített 

finomságokkal, süteményekkel és üdítővel  olthatták szomjukat 

és éhségüket a diákok. 

 

 

 

 

Az Együtt Igal Városért Egyesület ezúton kéri a Tisztelt 

Igali Állampolgárokat, hogy amennyiben munkánkkal, 

célkitűzéseinkkel egyet értenek, úgy szíveskedjenek 

adójuk 1 %-ával segíteni egyesületünk működését. 

Adószám: 18001343-1-14 

Köszönettel, Együtt Igal Városért Egyesület 
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IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI 

 

Ünnepi hosszú hétvége az Igali-Gyógyfürdőben 

Programok: 

2018. március 17. (szombat) Nyitva tartás 9:00-19:00 óráig 

 11:00 és 14:00 órakor Aquafitness 

 13:30, 14:30, 16:00 órakor Szauna-szeánszok  

 14:00 - 18:00 óráig zenés fürdőzés a külső termál 

medencékben  

 15:00 órakor SZTÁRVENDÉG: PETER 

SRÁMEK  

 

2018. március 18. (vasárnap) Nyitva tartás: 9:00-19:00 óráig 

 11:00 és 14:00 órakor Aquafitness 

 14:00, 15:00, 16:00 órakor Szauna-szeánszok 

 11:00 -16:00 Kézműves foglalkozás gyermekeknek 

 15:00 -18:00 óráig Zenés fürdőzés a külső termál 

medencéknél a SENIOR EGYÜTTESSEL  

A programváltozás jogát fenntartjuk!  

 

HIRDETÉSEK 

 


