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-------------------------------------------------------------------------------

Igalban  megnyíló  Allianz  ügyfélszolgálati  irodába
keresek egy fő munkatársat. Elvárás érettségi, diploma
előnyt  jelent.  Jelentkezni  lehet  telefonon:  +36 30  /
5979-383 - Pásti Zoltán hálózati igazgató

-------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

DJI Phantom 3 drón eladó. Új, dobozban tartott, nem
repült még. Érdeklődni: +36 20 / 353-6795
-------------------------------------------------------------------

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: 2020. augusztus. Lapzár-

ta: Július 31.

Elhunytak:
Gyugyi Józsefné - Élt 94 évet.
Kovács Gyula – Élt 64 évet.

Isten nyugosztalja őket!

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

Tisztelt Igali Polgárok!

Örömmel  tájékoztatjuk  Tisztelt  Újságolvasóinkat,
hogy  a  Gyógyfürdő  és  a  Termál  Panzió  is  jól
prosperál,  folyamatosan  nő  a  vendégek  száma.
Ezúton reméljük, hogy még egy bezárásra nem kerül
sor,  ugyanis sajnos beláthatatlan következményekkel
járhat mindkét esetben. 

A  Koronavírus  „2.  hullámára”  való  tekintettel
aggódunk szervezeteink jövőjéért és munkahelyeiért.
Bízunk,  az  emberek  fegyelmezettségében,  hogy  el
tudjuk  hárítani  a  leállás  2.  fázisát  és  az  azzal  járó
gazdasági  válságot.  Ezúton  is  tisztelettel  kérünk
mindenkit, a higiéniás szabályok betartására. 

Tűzgyújtás rendjének változása

Ezúton  értesítjük  Önöket,  hogy  módosításra
került  az  Önkormányzat  tűzgyújtással
kapcsolatos rendelete.

Ennek értelmében tájékoztatjuk Önöket, hogy

„Igal  Város  belterületén avar,  zöldhulladékok
égetése július 20-tól május 31-ig terjedő időszakban –
ünnepnapok kivételével - engedélyezett hétfői, szerdai
és szombati napokon reggel 7 óra és 19 óra között.
Igal  város  belterületén  háztartási  hulladékot,  illetve
egyéb hulladékot égetni tilos.”

Kérjük a Lakosságot a fenti szabályozás figyelembe
vételére!

Jelen szabályzat 2020. 07. 20-án lépett életbe.

Közvilágítás korszerűsítése

Örömmel  tudatjuk  Olvasóinkkal,  hogy  a  régi,
elavultnak  mondható  közvilágítási  rendszerünk
korszerűsítésre  kerül.  Az eddigi  karbantartási  illetve
fenntartási  céggel,  amely  a  Közvil  Zrt.-hez  köthető
sem  a  lakosság  sem  az  Önkormányzat  nem  volt
megelégedve. A hibajavítások esetlegesen hónapokat
csúszva kerültek elvégzésre, nem beszélve arról, hogy

négy  cég  fele  kellett  Önkormányzatunknak
különböző díjakat fizetni az üzemeltetés fenntartása
érdekében.  Más  cég  volt  az  energia  beszerző,  a
rendszer  karbantartó,  a  rendszertulajdonos,így  a
rendszer fenntartása nehézkesebb és költségesebb is
volt. A Közvil Zrt.-vel a szerződést megszüntettük, és
ismételten az E.ON égisze alatt folyik  a karbantartás
és az egész rendszer fenntartása a továbbiakban. Így,
egyszerűbb  és  hatékonyabb  lesz  a  közvilágítás
fenntartása  és  nem  utolsó  sorban
költséghatékonyabb.  Ennek  megfelelően  az  E.ON
szakemberei  megkezdik  nyertes  pályázatuk
eredményeként 2020. 07. 24-ével az igali közvilágítási
hálózat  felújítását,  amely  a  hálózat  aktív  és  passzív
elemeinek  felújításával  jár  (lámpák,  lámpatartók,
kábelek, vezérlés cseréje). Az eddigi régi lámpatestek
helyett új,  modern,  energiatakarékos,  nagy fényerejű
LED-es  lámpák  lesznek  beépítve,  továbbá  a
lámpatestek  száma  is  sűrítve  lesz.  Az  eddigi  450
lámpatest helyett majdnem 200 lámpatesttel több lesz
felszerelve  a  hálózatra.  Kérjük,  a  Tisztelt  Lakosság
megértését és türelmét a kivitelezés során felmerülő
kellemetlenségek okán.

Pályázatok

Bölcsőde kialakítása

A „Bölcsőde kialakítása Igalba” TOP-1.4.1-19 című
pályázatunkkal  kapcsolatosan,  a  meghívásos
közbeszerzés  elindult,  előre  láthatólag  2020.
augusztus  közepére  tudunk  eredményt  hirdetni,  és
akkor  már  látni  fogjuk,  hogy  a  pontos  kezdése  a
kivitelezésnek  mikorra  datálható.  Szeretnénk  ebben
az  évben az épületet  szerkezetkész állapotba hozni,
azzal a tartalommal, hogy a szerkezet teherhordó fala,
a  tető,  födém  héjazása  elkészüljön.  Ezt  követően
megfelelő  téliesítés  mellett,  a  belső  munkálatok
fognak folytatódni. A kezdéstől 12 hónap áll majd a
kivitelezők rendelkezésére. 
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Országfásítás

Az  Agrárminisztérium  által  kezdeményezett
Településfásítási Program kapcsán pályázatot adtunk
be településen belüli fásításra, amelynek keretén belül
24 darab konténeres díszfát kapunk, 2021. évi tavaszi
ültetéssel. 

Igal, 2020. július 25. Obbás Gyula
polgármester

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
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IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI

HÍRDETÉSEK
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