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IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI 

Az Igali-Gyógyfürdőben a járványveszély miatti kötelező 

szünetben sem áll meg az élet. Ugyan zárt kapuk mögött, 

de továbbra is folyamatosan karbantartási és 

területrendezési munkákat végzünk a fürdőben, mindezt 

azért, hogy a nyitásra minél szebb, tisztább és 

barátságosabb környezettel várjuk a vendégeket. 
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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: 2020. május. Lapzárta: Április 30.

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 

Az Igali Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület 

ezúton kéri a Tisztelt Igali Állampolgárokat, hogy 

amennyiben munkánkkal, célkitűzéseinkkel egyet 

értenek, úgy szíveskedjenek adójuk 1 %-ával segíteni 

egyesületük működését. Adószám: 18767940-1-14. 

Köszönettel, Igal ÖTE 

Az Igal Sportegyesület ezúton kéri a Tisztelt Igali 

Állampolgárokat, hogy amennyiben munkánkkal, 

célkitűzéseinkkel egyet értenek, úgy szíveskedjenek 

adójuk 1 %-ával segíteni egyesületük működését. 

Adószám: 19946412-1-14. 

Köszönettel, Igal SE 

 Megszületett: 

Soltész Nóra – Március 27-én. 

Isten hozta őt! 

Elhunytak: 

Fekete Ferenc - Élt 73 évet. 

Rothbarth Norbert Werner – Élt 74 évet. 

Isten nyugosztalja őket! 

http://www.igal.hu/
mailto:ikszt@igal.hu
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Tisztelt Igali Polgárok! 

Koronavírus 

Mint az mindenki előtt köztudott, a COVID-19 az egész 

világot, köztük hazánkat is elérte. A védekezés módját, 

lehetőségeit mindenki láthatja a médiában, internetes 

felületeken. Nem szeretném ezeket a fajta segítségnyújtási 

ismereteket ismételni, csak féltve a helyi lakosok 

egészségét, arra kérem Önöket, hogy tartsák be azokat az 

előírásokat, kéréseket, melyeket a különböző 

hírcsatornákon eljuttatnak Önökhöz, vagy esetleg kezelő-, 

körzeti orvosuk ad az Önök számára.  

Ebben, a vírussal teli vészterhes időben, ha vigyázunk 

egymásra és betartjuk a szabályokat, az ilyen vidéki kisebb, 

viszonylag zárt közösségben alacsonyabb a lehetősége a 

vírus terjedésének az emberek között. Végezetül csak 

annyi a kérés Önök felé, hogy tartsuk be a szabályokat és 

mossunk kezet. 

Ezen időszak nem csak az egészségügyben és az 

életmódunkban hoz gyökeres változást, hanem sajnos a 

gazdasági életben, munkahelyeinken is, mely negatív 

kimenetelű. Senki számára nem előnyös, ugyanis anyagi 

bizonytalanságot és állástalanságot szül. A gazdaság teljes 

illetve részleges leállása begyűrűzött a vidéki 

kistelepülésekre, így hozzánk is. Nemcsak a 

magántulajdonban lévő kis- és középvállalkozásokat sújtja 

a gazdasági leállás, hanem az Önkormányzat tulajdonában 

lévő KKV-kat is; esetünkben, az Igal Fürdő Kft.-ről és az 

Igal Szolgáltató Kft.-ről van szó. A kialakult válsághelyzet, 

gazdasági szempontból pont a legsérülékenyebb 

helyzetben érte el vállalkozásokat, köztük miénket is. A tél 

végi időkben, mikor a karbantartási munkák, a teljes 

személyi állomány bére, a személyi járulék is terheli, ezzel 

szemben a bevételek minimumra majd nullára csökkentek. 

A március eleji időszakról azt lehet mondani, hogy mind a 

Termál Panzió, mind a Fürdő bevételei lenullázódtak. A 

két egység összesen mintegy 70 dolgozót alkalmaz. Ennyi 

család jövedelme, megélhetése került ezen gazdasági 

helyzet miatt veszélybe. Mivel mindkét esetben a 

tartalékok végesek, a Termál Panzió, a dolgozók 80 

százalékát kénytelen volt munkanélküli ellátásra irányítani. 

A Fürdő, áprilistól a szerződéses dolgozókat megtartva, 

azokat 4 órás csökkentett munkaidővel tudja alkalmazni. 

Azonban, ha külső pénzforrást nem sikerül megfelelő 

időben találnunk, és ezeket a szervezeteket megtámogatni, 

úgy május végével mindkét egységet be kell zárni, és arra 

sem lesz elegendő pénzforrás, hogy a hónapok múlva 

esedékes esetleges megnyitásra a pénzügyi fedezet 

rendelkezésre álljon. Azt tudja mindenki, ha nem is 

üzemelnek az egységek, vízkészlet használati díjat, 

elektromos áramot, karbantartást folyamatosan fizetni 

kell.  

Négy bankot keresett meg Önkormányzatunk, akik 

úgymond évtizedes kapcsolatot ápolnak, mind 

Önkormányzatunkkal és gazdasági szereplőinkkel, élén az 

OTP-vel, Budapest Bankkal, és a K and H Bankkal, 

mindegyikről „lepattantunk” azt nyilatkozták, hogy 

felsőbb vezetői utasításra nem adhatnak áthidaló hitelt az 

idegenforgalommal, vendéglátással foglalkozó 

vállalkozásoknak a pillanatnyi helyzetben. Jelenleg még a 

Takarék Bankkal tárgyalunk, ott sem túl rózsás a 

helyzetünk. Elgondolkodtató, hogy ezek a bankok 

évtizeden keresztül Önkormányzatunk és szervezeteinek 

pénzforgalmát bonyolították évente több 100 millió 

értékben, és a reklámokban az olvasható hogy a bajban 

segítenek, sajnos a valóság nem ezt tükrözi.  

Tovább folytatva a Fürdő helyzetét, januári számunkban 

utaltunk arra, hogy amennyiben külső pénzforrást nem 

tudunk bevonni, a fürdő egyensúlya felborulhat; a 

kiadásokat-bevételeket tekintve, valamint a szükséges 

fejlesztésektől is elesünk a politikai akarat és a tőke hiány 

miatt. Most sajnos eljött az az idő, előbb, mint gondoltuk, 

így hogy a Fürdőt, illetve Termál Panziót ne veszítsük el 

egy csődeljárás folytán, egy fillér nélkül, a bankokkal való 

tárgyalással párhuzamosan keressük az Önkormányzat 

részére külső befektető lehetőségét. Amennyiben találunk 

olyan befektetőt, aki ebben a vészterhes időben is a piaci 

árnak megfelelő összeget kínál résztulajdonért, akkor úgy 

gondolom, hogy ezt kihagyni felelőtlenség lenne. 

Ellenkező esetben, a már említett csődeljárást 

választhatjuk, amelynek folyományaként Igal elvesztheti 

ezen értékeit. Nyilván nem ez a cél, minden erőnkkel, 

munkatársunkkal azon dolgozunk, hogy ebből a 

kedvezőtlen helyzetből a dolgozók megtartásával 

kilábaljunk. 
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Önkormányzatunknál sem túl rózsás a helyzet, mivel a 

közös teherviselés kapcsán a megmaradt gépjárműadónkat 

be kellett fizetni a közös alapba, nyilván az 

idegenforgalom leállásával, idegenforgalmi adók és az 

ebből adódó adónemek nem folynak be hivatalunkhoz. 

Az üzemek részleges, illetve teljes leállásával az iparűzési 

adók is drasztikusan csökkeni fognak, az építményadót és 

kommunális adót is akkor fizetik be a lakósok, 

amennyiben egzisztenciális problémáik nincsenek. Így, a 

fentiekből következtethető hogy ebben a szektorban sem 

jó a jelenlegi gazdasági helyzetünk. Ahogy, az 

Önkormányzat gazdasági társaságainál az egyéb 

Önkormányzati egységeknél is szükségszerű a gazdasági 

„karcsúsítás”. A Művelődési ház dolgozói májustól 4 órás 

munkarendre fognak átállni, míg az Óvoda dolgozói 

jelenleg éves szabadságukat töltik, a folyamatos ügyelet 

tartása mellett. Reméljük, hogy megfelelő állami 

finanszírozásokkal a jelenlegi „üzemi szintet” az 

Önkormányzat működésében és az intézmény fenntartó 

társulások nevében is fent tudjuk tartani ebben a 

járványhelyzetben. 

Pályázatok 

A „Bölcsőde kialakítása Igalba” TOP-1.4.1-19 című 

pályázatunk kapcsán annyit tudunk közölni, hogy a hónap 

végével a közbeszerzéshez szükséges kiviteli 

tervdokumentumok és a hozzá kapcsolódó költségek 

elkészülnek, és remélhetőleg május hónapban a 

közbeszerzés megindulhat.  

A Zöld város TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00007 című 

pályázatunk kapcsán említendő, hogy a Fürdő előtti 

parkoló, út és járda valamint sétányrendszer kiépítése a 

térburkolást tekintve 90 százalékos készültségben van. Ezt 

fogja követni az aszfaltozási munka, mely a keverőüzemek 

indulása után várható. Úgy számolunk a kivitelező céggel, 

hogy május végére a parkosítással, füvesítéssel, 

aszfaltozással 100 százalékban elkészülnek, ami még azt a 

munkaterületet érinti: szökőkút, vizesblokk és a 

játszóterek kialakításai lesznek folyamatban. Ezzel 

párhuzamosan a másik munkaterületen, ami a régi temető 

kegyeleti parkká alakítását célozza, a munkálatok 40 

százalékos készültséget értek el, értem ez alatt a járda, 

lépcsők kialakítását, tereprendezést. A közeljövőben a 

parkosítási, fásítási munkák megkezdése lesz folyamatban.  

Magyar Falu Program kapcsán bruttó 2.000.000,- Ft 

értékben orvosi, fogorvosi műszerek segédeszközök, 

számítógépek beszerzésére 2020. április 23-án nyújtottunk 

be pályázatot, melynek várjuk pozitív elbírálását. 

Tűzgyújtás 

Belterületen a nyesedék égetése szeptember 01-től május 

31-ig hétfőn, szerdán és szombaton 07:00 - 19:00 óráig. 

Június, július és augusztus hónapokban tilos az égetés. Az 

engedélyezett égetés kizárólag száraz, zöld nyesedékre 

vonatkozik, nem szemétre, hulladékra.  

Külterületi égetést a Somogy Megyei Katasztrófa 

Védelmi igazgatósághoz kell bejelenteni, bővebb 

tájékoztatás az Igazgatóság honlapján található. 

Igal, 2020. április 24. Obbás Gyula 

     polgármester 

HÍRDETÉSEK 

 



 

Igali Hírmondó - Igal város Önkormányzatának díjtalan, közérdekű információs lapja 

2020. Április, IX. évfolyam 4. szám 

 

 


