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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Covid 

Reményeink szerint, a kialakult pandémiás helyzet miatti 

szigorítások lassan enyhítésre kerülnek és a meg nem 

erősítet hírek szerint Pünkösdre a Gyógyfürdő illetve a 

Termál Hotel, ha nem is teljes kapacitással, de megnyithat. 

Hangsúlyozzuk, hogy ez még nem hivatalos, a mindenkori 

vírushelyzet befolyásolhatja. 

Mindenkinek a könyökén jön már ki a koronavírus 

miatti agitáció, ennek ellenére tisztelettel kérjük Önöket, 

hogy mindenki, aki teheti, regisztráljon és oltassa be 

magát, saját maga, szerettei, és embertársai érdekében. 

Mindegy, hogy melyik típusú oltóanyagot kapja; a 

környezetünkben is megtörtént tragédiák, arra kell, hogy 

ösztönözzenek bennünket, hogy legyen felelősségérzetünk 

mind önmagunk, mind környezetünk iránt.  

Zöldnyesedék elszállítása 

Mint azt már az adóívek kézhezvételekor látták, 

Önkormányzatunk Hivatala a 2021. márciusától érvényes 

zöld nyesedék és vágási hulladék elszállításáról küldött 

Önök számára ismertetőt. Ezen tájékoztatót múlt havi 

újságunkban mellékletkén megjelenttettük, hogy mindenki 

számára elérhető legyen. Kérjük, az útmutatót figyelmesen 

olvassák el, és aszerint igényeljék a zöldnyesedék 

elszállítását. Akinek gondot okoz interneten történő 

megrendelés, úgy Hivatalunk igény esetén segítséget nyújt. 

A fenti változtatásra azért van szükség mivel az Országos 

Katasztrófavédelmi Parancsnokság, ebben az évben már 

megtiltja az önkormányzatok és a lakosság számára a 

keletkezett zöldnyesedék, fahulladék égetését. Így, főleg a 

nyaraló övezetben keletkezett igényeket a meghirdetett 

módon tudjuk teljesíteni. 

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét. 

Tűzgyújtás rendjének változása 

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a vészhelyzet 

kihirdetéséről szóló kormányrendelet szerint, az 

Önkormányzatok tűzgyújtási rendelete 2021. május végéig 

hatályban marad. Ennek értelmében tájékoztatjuk Önöket, 

hogy: 

Igal Város belterületén avar, zöldhulladékok égetése 

2021. május végéig – 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! 2021. május végét követően közzé fogjuk tenni 

az új tűzgyújtással kapcsolatos tájékozatót. 

Pályázatok 

TOPPLUSZ forrással kapcsolatos utolsó egyeztetések 

éppen napjainkban folynak. Előzetesként annyit tudunk 

közölni, hogy ha az eddigi egyeztetések alapján 

jóváhagyják igényünket, akkor a következő megvalósítási 

ciklusban 1,1 milliárd Forintot tudunk felhasználni. Ebből 

800 millió Forintot tudnánk fordítani az Igalt a Desedával 

összekötő kerékpárútra; 110 millió Forintot energia 

hatékonysági program keretén belül az Önkormányzati 

Hivatal bővítésére illetve energetikai korszerűsítésére; 

valamint 190 millió Forintot az élhető város programban 

városunk járdáinak, útjainak, tereinek korszerűsítésére. 

Amennyiben a végső tárgyalások a fenti adatokat 

jóváhagyják, úgy részletesen be fogunk számolni a 

pályázatok tartalmáról.  

A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap pályázat 

keretén belül lehetőség nyílt használt kisbusz vásárlására, 

amely felváltaná, illetve könnyebbé tenné a több mint 20 

éves Opel Vivaro-nk „életét”. A pályázatra jogosultak 

jelen esetben az Egyesületeink, így azIgal Sportegyesület 

és az Együtt Igal Városért Egyesület. A pályázat 

összértéke5-5millió Forint, mely segítségével egy 

viszonylag fiatal és jó állapotú kisbuszt tudunk beszerezni.  

Ugyanezen pályázati felhívás keretén belül az Önkéntes 

Tűzoltó és Polgárőr Egyesület a szertárt érintő energetikai 

korszerűsítésre és belső átalakításra ad be pályázatot, 

melynek összértéke 6 millió Forint. 

Igal, 2021. április 26. Obbás Gyula 

           polgármester 
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BATTHYÁNY KÁROLY ÁLTALÁNOS 

ISKOLA HÍREI 

Aktuális események az Igali Batthyány Károly 

Általános Iskolában 

 

Április 19-én iskolánk alsó tagozatán ismét a jelenléti 

oktatás szerint zajlik a munka. A felső tagozat tanulói, 

2021. május 10-én csatlakoznak hozzánk. 

Megtörtént az első osztályos tanulók beiratkozása. Nagy 

örömünkre szolgál, hogy 28 gyermek kezdi meg nálunk 

általános iskolai tanulmányait. A leendő első osztályos 

tanulók szülei számára, szokásos szülői értekezletünk 

időpontja 2021. június 14. hétfő 16 óra 30 perc, helyszíne 

az iskola. 

A tanév programjainak további alakulását, a 

járványhelyzet határozza meg. 

Kérjük iskolánk területén továbbra is az aktuális 

járványügyi aktualitások betartását, a gyerekek számára az 

orrot-szájat eltakaró maszk biztosítását! 

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI 

 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Kormány múlt 

heti döntésének értelmében, miszerint, ha 

Magyarországon eléri a beoltottak száma a 4 millió főt, 

akkor több közösségi szolgáltatás – köztük az uszodák és 

közfürdők- is újra kinyithatnak. Ennek értelmében 

fürdőnk is hamarosan kinyithat és hosszú idő után újra 

fogadhat vendégeket. A nyitás pontos feltételeit 

tartalmazó kormányrendelet még ugyan nem elérhető, de 

az előzetes hírek szerint a kinyitó létesítmények, így 

köztük a fürdők látogatása is csak védettségi kártyával lesz 

lehetséges. Kérjük, hogy a nyitással kapcsolatos pontos 

információkért keressék fel az Igali-Gyógyfürdő Facebook 

oldalát vagy a www.igal.hu honlapot.  

HÍRDETÉSEK 

ILDIKÓ VENDÉGLŐ 
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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 

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 


