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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Tisztelt Igali Polgárok! 

Kedves Szépkorúak! 

Mint tudják, a hazánkat is sújtó vírus miatt 

korlátozták a rendezvények, ünnepségek tartását. Így 

sajnos, nem volt lehetőségünk összejövetelt tartani, 

ahol lehetőségünk lett volna Önöket felköszönteni. 

Azonban nem szerettük volna, hogy megemlékezés 

nélkül teljen ez az év, ezért minden 65. életévét 

betöltött, igali lakost, aki életvitel szerűen a 

településen tartózkodik, élelmiszerutalványban 

részesítettünk. Ugyanakkor a jövőre nézve reméljük, 

hogy a 2021. évi majális alkalmával lehetőségünk lesz 

vendégül látni Önöket. 

Közvilágítás korszerűsítése 

Korábbi számunkban említettük, hogy az 

E.ONEnergiamegoldások Kft. végzi a közvilágítás 

üzemeltetését és karbantartását is, a jobb szolgáltatás 

reményében. Bízunk benne, hogy magasabb 

színvonalú szolgáltatásban részesítik településünket, - 

akár a lakossági bejelentések, korszerűség, továbbá a 

környezettudatossági szempontok tekintetében - mint 

a KÖZVIL Zrt. tette hosszú időn keresztül. A 2020. 

október 21-én megkötött szerződés 180 hónap 

üzemeltetési időre szól, és 547db LED közvilágítási 

lámpatestet foglal magában a korábbi 443 db helyett, 

ezáltal a korábbi állapothoz képest jobb lefedettséget, 

illetve egyenletesebb fényt és üzembiztosabb 

működtetést tesz lehetővé. A közvilágítás szolgáltatási 

díj a teljes időszakra vonatkozólag, amit az 

E.ONEnergiamegoldások Kft. megelőlegezett, bruttó 

101.824.105,- Forint. 

Minden hibát, mely a háztartási villamosenergiával és 

a közvilágítással kapcsolatos, az alábbi telefonszámon 

lehet bejelenteni:  

+36 80/205-020  

Ezen telefonszám díjmentesen hívható. 

Közmunka program 

Jelenleg két közmunkaprogram fut, melynek 

keretein belül összesen 11 fő dolgozik, melyből 3 fő 

férfi és 8 fő női közterület takarító munkakörben 

foglalkoztatott segédmunkás. Ezen program célja a 

város rendezett tisztántartása; a parkok, közterek 

folyamatos kaszálása, virágosítása, virágágyások 

téliesítése, átereszek tisztítása, lehulló lomb 

összetakarítása, fák metszése. A most induló program 

már áthúzódik a téli időszakra, így a 

csúszásmentesítésre és hólapátolásra is fel kell 

készülnünk. Feladatuk továbbá a szociális tűzifa 

kihordása is, mely 196 m3-t jelent.  Jelen program 

2021. február 28-ig tart. Támogatás mértéke 100%; 

ami azt jelenti, hogy a Somogy Megyei 

Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal fizeti ezen 

munkavállalók bérét. 

Tűzifa 

Az idei évben pályázott szociális tűzifa mennyisége 

133 m3. A kérelmek benyújtására várhatóan 

november közepétől lesz lehetőségük. A kiosztandó 

tűzifa mértékéről, a kiosztásáról, a beérkezett 

kérelmek függvényében, továbbra is a Szociális 

Bizottság fog dönteni. A szociális tűzifa támogatás 

fűtési időszakonként egy alkalommal, igényelhető. Az 

azonos lakóingatlanban élő személyek közül - 

függetlenül az ingatlanban lévő személyek és 

háztartások számától – csak egy kérelmező részére 

állapítható meg a támogatás. A benyújtott 

kérelmekhez csatolni kell az egy háztartásban élők egy 

havi nettó jövedelemigazolását. A kérelem 

nyomtatványon felül az igények elbírálásához 

kötelező igazolások benyújtása is szükséges (pl.: 

munkáltatói jövedelem igazolás, nyugellátás 

összegéről szóló igazolás, MÁK határozat családi 

pótlék, GYES, GYED, CSED). A tűzifa házhoz 

szállításáról az Igal Szolgáltató Kft. dolgozói 

gondoskodnak. 
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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. 

 

Megalakult a helyi értéktár. Tagjai: Magyarfi  Valéria, 

Nádorfalvi Nándorné, Varga Istvánné. Feladatunk a 

helyi értékek feltárása és megőrzése az utókor 

számára. Talán még nem késő, hogy összegyűjtsük  a 

még meglévő régi használati tárgyakat: pl. bútor, 

háztartási eszköz, szőttesek, szerszámok, iparos 

kellékek, Igalról szóló újsághírek, régi fényképek, stb. 

Ha önöknél van ilyen, és szívesen odaadná kérjük 

juttassa el a művelődési házba! Szeretnénk az 

összegyűjtött emlékekből egy helyi értékeket mutató 

emlékszobát berendezni. Várjuk ötleteiket, 

javaslataikat is! 

A gyűjtőmunkával kapcsolatosan bővebb 

felvilágosítást Varga Istvánnétól kérhetnek a 

következő telefonszámon: +36 30/554-8696 

Igal, 2020. október 27. Obbás Gyula 

    polgármester 

 

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 

 

MOBIL KORMÁNYABLAK a Hivatal 

parkolójában az alábbi időpontokban érhető el: 

2020. 11. 12. 08:30 - 11:00 

2020. 11. 19. 08:30 – 10:30 
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„Őszi napnak csendes fénye, 

Tűzz reá a fényes égre, 

Bús szívünknek enyhe fényed 

Adjon nyugvást, békességet; 

Sugáridon szellem járjon 

S keressen fel küzdelminkben 

Az aradi tizenhárom.” 

Ady Endre 

Október 6-a, az aradi vértanúk kivégzésének 

emléknapja nemzeti gyásznap is egyben. 1849-ben 

ezen a napon végezték ki Aradon a magyar 

szabadságharc 13 honvédtábornokát, Pesten pedig 

Batthyány Lajost, az első magyar felelős kormány 

miniszterelnökét.Az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc áldozataira emlékeztünk Csobolya 

József előadásával. A Magyar Állami Operaház 

tenoristájának érzelmekben gazdag, felkavaró 

emlékműsorával méltóképpen tisztelegtünk a hősök 

előtt. 

 

REFORMÁTUS EGYMI 

Átadták a Református EGYMI Igali 

Tagintézményét 

2020. október 19-én ünnepélyes keretek között 

adták át a Református Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény új épületét Igalban, a József 

Attila utcában. A szakszolgálat nevelési tanácsadás, 

logopédia és gyógytestnevelés területén nyújt 

segítséget partnerintézményeinek.  

Az Igali Tagintézmény nyitó áhítatán Kacsora 

Szabolcs István református lelkész arról beszélt, 

milyen fontos feladatot végeznek a 

gyógypedagógusok. Munkájukra Isten áldását kérte. 

Az áhítatot követően Bori Judit, az intézmény 

főigazgatója köszöntötte a jelenlévőket, majd 

atagintézmény profiljáról, jelentőségéről, 2014-es 

indulásáról, eddigi épületéről beszélt és a helyi 

önkormányzattal, a környező nevelési-oktatási 

partnerintézményekkel kialakult jó kapcsolatot 

méltatta.  Örömét fejezte ki az új szakszolgálati épület 

átadásával kapcsolatban, majd felolvasta a fenntartó 

köszöntőjét. 

Igal város Önkormányzatának képviseletében 

Gellért Attila alpolgármester mondott beszédet, 

kiemelve az Igali Gyógyfürdővel fennálló jó 

kapcsolatot. Beszédében sok sikert és örömet kívánt 

az itt dolgozóknak a nevelési-oktatási munkához.  

Péter Cecília tagintézmény-vezető beszámolójában 

létszámadatokkal és fényképekkel mutatta be az Igali 

Tagintézmény történetét. Hálás köszönetet mondott 

mindazoknak (kollégáknak, partnereknek), akik a 

szakszolgálat eddigi működésének aktív részesei, 

alappillérei voltak a szorgos hétköznapokban. 

Az ünnepélyes szalagátvágás és lelkész úr által 

mondott áldás után az épület bejárása következett. Az 

ünnepséget az Arany János Művelődési Ház 

dísztermében rendezett állófogadás zárta. 
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