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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Tisztelt Igali Polgárok! 

Köszönetnyilvánítás 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik a 

karácsonyi műsorhoz szervezéssel, falajánlásokkal, munkájukkal 

hozzájárultak és közösen egy sikeres rendezvényt szerveztek. 

Köszönjük a Batthyányi Károly Általános Iskola és Margaréta 

Óvoda felkészítő pedagógusainak és gyerekeinek a műsorát. 

Továbbá köszönet a Művelődési Ház dolgozóinak és az Igal 

Szolgáltató Kft. dolgozóinak is fáradozásukért. 

 

Pályázatok 

Ismételten köszöntöm Önöket új év alkalmából Igal Város 

Önkormányzat Képviselő testülete nevében, kívánok minden 

igali állampolgárnak sikerekben gazdag, boldog új évet és az élet 

kihívásaihoz jó erőt és egészséget. 

Örömmel hozzuk mindenki tudomására, hogy a TOP-2.1.2.-

15-SO1-2016-00007 szám alatt futó Zöld város című 

pályázatunk három év előkészítés után, a kivitelezést tekintve 

végre megindult. A napokban zajlik a közbeszerzés 

nyertesének, a barcsi székhelyű HM-BAU Kft.-nek a 

munkaterület átadása, majd ezután a cég elkezdi a gépek, 

berendezések leszállítását és az alapanyag depók kialakítását. 

A munka első ütemében a fürdő előtti parkolók kialakítása, a 

fürdő előtti közlekedő utak illetve a parkoló és a fürdő közti 

járda kiépítése szerepel. Mindez azért került előtérbe, hogy a 

május végi szezonkezdésre ezek a területek használhatóak 

legyenek, és a fürdő életét ne befolyásolják.  

A következő munkaterület a fesztiválpark és annak 

környékének zöldítése, sétányok kialakítása lesz, majd a régi 

temető területén, a kegyeleti park kialakítása szerepel a 

programban. A felsorolt munkálatok igen feszes ütemben kell, 

hogy haladjanak, mivel a három év előkészülethez képest, a 

tényleges munkálatokra tíz hónapot kaptunk. 

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00118 Humán szolgáltatások 

fejlesztése Igal és Környékén című Európai Uniós pályázatunk 

a végéhez közeledik, a pályázatban megvalósuló képzések 

lezajlottak valamint egy rendezvénysorozat kivételével a 

rendezvények is a projekt végével megvalósultak. A pályázatból 

beszerzett marketing eszközök szállítása is folyamatban van. A 

környék jellemzőiről íródott tanulmány utolsó simításait végzik. 

Remélhetőleg, a projektet az ütemezés szerint tudjuk zárni. 

TOP -3.2.1-15-SO1-2016-00022 Épületenergetika 

korszerűsítés pályázatunk, Szent István utca 100. felújítása is 

elkészült. Az akadálymentesítés utolsó fázisa után a projekt 

zárása következik. A beruházás alkalmával a fűtés és a 

villamosság energetikailag korszerűsítésre került, úgymint, az új 

kazánok, napelemek beüzemelése megtörtént. Az épület külső 

nyílászáróit cserélték, hőszigetelt nyílászárók kerültek 

beépítésre. Továbbá az épületben akadálymentes vizesblokkot 

alakítottunk ki, valamint megvalósult a projekt arányos 

akadálymentesítés is az épületben. Ehhez hozzátartozik egy 

személy beemelő beépítése, a kerekesszékkel közlekedők 

részére. 

Közvilágítás korszerűsítése 

Mivel a közvilágítás hibái kapcsán, a KÖZVIL Zrt. éveken 

keresztül nem áll a helyzet magaslatán, a bejelentett hibákat 

csak nagyon nagy késéssel, esetenként egyáltalán nem javították 

ki. A telefonos ügyfélszolgálatuk sokszor nem továbbította a 

bejelentéseket, így a lakók sokszor úgy érezték, hogy ügyükben 

nem történik előrelépés. Ez az évek során egyre romló 

tendenciát mutatott, ezért Önkormányzatunk Képviselő 

testülete úgy döntött, hogy Igal Város világításának 

korszerűsítését közbeszerzésre bocsátja. Erre azért is volt 

szükség, mert a KÖZVIL Zrt. „szolgáltatásaitól” csak úgy 

tudunk megszabadulni, ha a közbeszerzés kapcsán új 

lámpatesteket, - melyek energiatakarékosak -, szereltetünk fel, 

így a KÖZVIL Zrt. tulajdonában lévő lámpatesteket az eddigi 

szolgáltatásért felelős szervezetnek kötelessége leszerelni és 

elszállítani.  

Ezen lámpatestek megváltási ára 10.000.000,- Ft felett lett 

volna, mely irreálisan sok lenne Önkormányzatunk számára. 

Ezért választottuk az előzetesen vázolt megoldást, melynek 

előnye a közbeszerzésen résztvevő környékbeli szolgáltató, -  

E.ON Zrt. - szolgáltatásainak igénybe vétele, így nem kell 100 

km-ről megoldani a javítás logisztikáját, mint ez idáig. A 

KÖZVIL Zrt-.vel való szerződésünk, pedig 20 évről 

visszamenőleg maradt ránk, és ebből a szerződésből, mint 

Önkormányzat, pénz kifizetése nélkül így tudunk kiszállni. 
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A világításkorszerűsítés beruházása előre láthatólag 2020. II. 

negyedévében fog realizálódni, ezáltal Városunk egy 

energiatakarékos, kevésbé sérülékeny rendszerhez jut, amelynek 

karbantartása is a kiépítő cég feladata lesz; így egy kézbe kerül 

az ellátás illetve az üzemeltetés is. 

Szállásvadász díj 

Örömmel tudatjuk a tisztelt érdeklődőkkel, hogy Thermal 

Panziónk a felújítás után megkapta a szakma egyik elismerését, 

melynek másolatát itt mellékeljük. A Panzió minden 

dolgozójának gratulálunk, és további sok sikert kívánunk 

munkájukhoz.  

 

Szociális tűzifa 

A szociális tűzifa kapcsán, aki az ebben a fűtési szezonban 

igényelt és megkapta az 1,5 köbméter tűzifát, kérjük, ne nyújtsa 

be újbóli kérelmét ugyanezen fűtési szezonban. A jövőre nézve 

a Szociális Bizottság a kérelmek elbírálásakor szigorúan veszi 

annak tényét, hogy egy helyrajzi számon lakó személyek közül 

csak egy személy jogosult a szociális tűzifát megigényelni. A 

nyugdíj illetve az egyéb jövedelemigazolások nélkül nem 

kerülnek elbírásra a beadott igények. Az igénylés határideje 

2020. január 31. Önkormányzatunk eddig 140 köbméter fa 

kiosztásáról gondoskodott a kérelmezők részére, melyből a 

településnek megítélt támogatás 118 köbméter. A különbözetet 

az Önkormányzat önerőből biztosította. Még további 32 

köbméter fa vár kiosztásra. 

A jövőben kérjük a kérelmezőket, hogy a fenti információkat 

vegyék figyelembe a kérelem beadásakor. 

Tájékoztatás  

Az Igali Gyógyfürdő eladással kapcsolatban nagyon sok 

pletyka kering a köztudatban. Ezeket szeretnénk ezúton 

tisztázni; az alább leírtak már elhangzottak a 2019. december 

02. 15:00-i közmeghallgatáson is. Előjáróban szeretném 

leszögezni, hogy az Igali Gyógyfürdő nincs eladva! Arról 

beszéltem a közmeghallgatáson, hogy a Fürdő jelen adottságai 

mellett a mostanihoz hasonló árszínvonal által generált 

árbevétel kapcsán nem tud a jelenlegi szinttől feljebb lépni. Mit 

is jelent ez: A mostani és az utóbbi 5-6 év éves adózás utáni 

árbevétele tükrében elmondhatjuk azt, hogy a tiszta nyereség az 

Igal Fürdő Kft.-nek 70 millió-100 millió között mozog. Ez az 

árbevétel arra elég, hogy a szezonon kívüli időszakban a kisebb 

árbevételt kiegészítve a fürdő zavartalan működését biztosítsa, 

továbbá az esetleges karbantartási munkákat fedezze, és a 

következő szezonra való felkészülést elősegítse. A tartalékként 

fennmaradó 10-40 millió forint (évjárattól függően) egy 

biztonsági tartalék; mely a pályázati önerőhöz kevés, illetve saját 

beruházáshoz sem elegendő.  

A fentiekből azt hiszem mindenki számára világos, hogy 

ebből a gazdasági helyzetből feljebb lépni egy magasabb 

kategóriába csak külső segítséggel lehetséges. Ez lehet a 

politikai döntéshozók szintje, magyarul több milliárdos elnyert 

pályázat, melyre a reális viszonyok között nincs lehetőség, vagy 

külső gazdasági erőt lehet még bevonni a fejlesztésbe, vagyis 

eladni a Gyógyfürdőt. Fürdőnk jelenlegi becsült piaci értéke 2-3 

milliárd Forint között mozog. Amennyiben ilyen összeget 

bármilyen gazdasági szereplő hajlandó kifizetni, ez biztosíték 

lenne arra, hogy a befektetett pénzt kamatoztatni fogja, tehát a 

Gyógyfürdő részesülhet további fejlesztésekből. Miért is lenne 

jó ez Igal lakóinak? Jelenleg Önkormányzatunk a Fürdő 

bevételeiből nem tud és nem is akar kivenni. Amióta 100%-os 

tulajdonosként jelentünk meg a Fürdőn, minden bevételt 

visszaforgattunk fenntartásra és fejlesztésre. Az eladásból 

származó bevétel egy része is elég lenne ahhoz, hogy a 

településen élők számára jobb közérzetet biztosítsuk; 

lakhatóbbá, élhetőbbé tegyük Igalt. Gondolok itt az utak, járdák 

közterületek megújítására, az elavult közfunkciójú épületek 

megújítására (ravatalozó, szolgáltatóház stb.) Ezáltal úgy 

gondolom, mindenki élvezhetné ezt a fajta bevételt, míg a 

másik fele egy biztonsági tartalék, illetve önerős biztosíték 

lehetne az Európai Uniós pályázatokhoz. Ha azonban idáig 

jutna Képviselő testületünk a döntésben, akkor ehhez a 

településen lakó állandó lakosok véleményét szeretnénk 

elsődlegesen kikérni és ennek függvényében meghozni a 

végleges döntést. Ez azt jelentené, hogy mindenki szavazhatna 

igennel vagy nemmel az előbb felsorolt érvek alapján. Úgy 

gondolom, hogy a Fürdő ügyét nem teljes körűen, de mindenre 

kiterjedően kitárgyaltuk jelen cikkben, így talán az alaptalan 

pletykák táptalaját megszüntettük.  

 

Igal, 2020. január 17.    Obbás Gyula 

      polgármester 
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IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI 

Idén újra felező szerda az Igali-Gyógyfürdőben! A 

vendégek körében méltán népszerű akciót 2020-ban is 

megtartjuk! 

 

Valentin napi romantikus hétvége az Igali-Gyógyfürdőben 
2020. február 15-16. 

Valentin nap alkalmából különleges programokkal és 
kényeztető csomagajánlattal kedveskedünk a hozzánk ellátogató 

vendégeknek. A pihenést aquafitness órákkal, romantikus 
szauna szeánszokkal, élő zenés fürdőzéssel valamint Weisz 
Viktor és Sipos Tomi (Irigy hónaljmirigy tagja) duett műsorával 

tesszük még felejthetetlenebbé. Bővebb információ: 
www.igal.hu 

 

 

Örömmel számolunk be róla, hogy az elmúlt 5 évben 

rekordszámú, több mint 1 millió vendég látogatott el 

hozzánk!  Büszkeséggel tölt el minket, hogy az elmúlt években 

ilyen sokan a gyógyvizéről híres Igali-Gyógyfürdőt és Somogy 

megye egyetlen minősített gyógyhelyét, Igalt választották 

kikapcsolódásuk helyszínéül. 2019-ben is rendkívül jó évet 

zártunk, hiszen közel rekordszámú, 215.554 vendéget fogadott 

a fürdő. A jó eredményen belül külön pozitívum, hogy szinte az 

összes tavalyi rendezvényünk megdöntötte az előző évek 

látogatottságát. Bízunk benne, hogy az előttünk álló év is 

hasonlóan sikeres és eredményes lesz!   

Gellért Attila  

marketing vezető 

EGYÜTT IGAL VÁROSÉRT EGYESÜLET 

 

 

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 

http://www.igal.hu/

