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HÍRDETÉSEK 

„Tisztítsuk meg az Országot!” projekt I. ütem 

A Támogató neve: IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

A kedvezményezett neve: Igal Város Önkormányzata 

A támogatás összege: 21 980 000 Ft 

Azonosító szám: 2021/TMOP2/0192 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az IFKA 

Közhasznú Nonprofit Kft. útján az illegális hulladéklerakók 

felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 

2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. 

(IX.21.) Korm. határozat céljainak megvalósítása érdekében 

nyilvános pályázati felhívást tett közzé megyei és települési 

önkormányzatok, egyházi jogi személyek számára. A Pályázati 

felhívás célja, hogy a Kormány Klíma- és Természetvédelmi 

Akciótervében foglaltak alapján sor kerüljön az ország területén 

elhagyott, vagy jogellenesen elhelyezett hulladék felszámolására. 

E pályázati felhívásra nyújtotta be támogatási kérelmét Igal 

Város Önkormányzata, mely támogatási kérelem pozitív 

bírálatot követően 21 980 000 Ft vissza nem térítendő 

támogatásban részesült. 

A támogatásnak köszönhetően Igalon 3 helyszínen (Igal 020/6 

hrsz, 038 hrsz, 1333/8 hrsz) kerül felszámolásra jogellenesen 

elhelyezett hulladék, melynek keretében 2021. november 

hónapban mintegy 890 m3 illegálisan elhelyezett hulladék kerül 

felszámolásra a város bel- és külterületén. A felszámolandó 

illegális hulladék építésből származó törmelék, valamint vegyes 

hulladék. 

A pályázat keretében Igal Város Önkormányzata aktív 

kommunikációs kampányt kíván elindítani az illegális 

hulladéklerakás megakadályozása és újratermelődésének 

elkerülése céljából. A folytatandó kommunikációs kampány 

megjelenési formái: szórólap, honlap kampány, helyi 

újsághirdetés, helyi online médiafelület, stb. A kommunikációs 

kampány célcsoportja a helyi felnőtt és gyermek lakosság. 

Köszönjük az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az 

IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság támogatását. 
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Igali Hírmondó – Közérdekű információs havilap 

Felelős kiadó: Obbás Gyula polgármester  

Felelős szerkesztő: Arany János Művelődési Ház 

Postacím: 7275 Igal, Szent István utca 89.  

Web: http://www.igal.hu E-mail: ikszt@igal.hu  

Mobil: +36 70/682-4440 Telefon: +36 82/333-403 

Következő szám várható időpontja: 2022. január. 

Lapzárta: december 31. 

† Elhunytak: 

Darabos István – Élt 51 évet. 

Németh Mária – Élt 85 évet. 

Szalai Jánosné – Élt 82 évet. 

Szántó János – Élt 65 évet. 

Isten nyugosztalja őket! 

Megszületett: 

Csóri Zsolt József – Október 30-án. 

Isten hozta őt! 

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

„Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, mely hivatalosan is 

a szereteté. Háromszázhatvanöt nap közül háromszázhatvannégy a 

gondjaidé, a céljaidé, munkádé, és a szereteté csupán egyetlen egy, s annak 

is az estéje egyedül. Pedig hidd el, Ismeretlen Olvasó, fordítva kellene 

legyen. Háromszázhatvannégy nap a szereteté, s egyetlen csak a többi 

dolgoké, s még annak is elég az estéje.” 

Wass Albert 

 

Tisztelt Igali Polgárok! 

Közmeghallgatás 

Immár két év eltelt, hogy újra közmeghallgatást tudtunk 

tartani, 2021. november 23-án, kedden 16:00 órai kezdettel a 

művelődési házban. A tavalyi közmeghallgatás elmaradt a 

pandémia miatt. Nagyjából a szokásos 30-40 fő jelent meg az 

éppen aktuális hangulatkeltőkkel, akik különböző 

mondvacsinált indokokkal próbáltak elégedetlenséget szítani, 

ám az ész érvekre érdemleges válaszuk nem volt. Ezúton még 

egyszer elmondjuk, hogy a településen arra tudunk pályázni és 

pénzt költeni, amire a kormányzat pályázati lehetőséget biztosít. 

Az adóerő-képesség alapján történő finanszírozás óta - amely 

hat évre nyúlik vissza - a kötelező feladatokra nem kapjuk meg 

a teljes állami normatívát, s ennek egy részét a helyi adókból 

kell pótolnunk. Ez magával hozza azt, hogy csak a 100%-ban 

támogatott pályázatokba tudunk „belépni”. Nyílván igyekszünk 

figyelembe venni az egyes emberek, csoportok érdekeit, de csak 

a kiírt témákban tudunk pályázati úton pénzhez jutni és ott is 

prioritást kell felállítani, hogy településünknek mi az, ami 

fontossági sorrendben előrébb áll. 

Tűzifa 

A szociális tűzifából a megpályázott 140 m3-ből 100 m3-t 

szállítottak ki az Igal Szolgáltató Kft. munkatársai az elmúlt 

héten. Sajnos el kell mondani azt, hogy az igénylők döntő 

többsége nem tartozna a jogosultak közé. Felmerül a kérdés, 

hogy ilyen körülmények között érdemes-e a jövőben ilyen 

mennyiségű tűzifát igényelni, melynek nyilván van az 

Önkormányzat részéről önrész vonzata is, anyagiakat tekintve. 

Az igénylők egy része nem a valós szociális helyzetéről ad 

bevallást, akik pedig anyagi és szociális helyzetük miatt valóban 

rászorulnának, azok egy részét úgy kell saját kútfőből az 

igénylők sorába írni, mert vagy a szégyenérzettől vagy más 

okból, de nem jelentkeznek a szociális tűzifára.  

Az Önkormányzat a rendelkezésére álló szociális célú tűzifa 

keretből maximum kétszeri alkalommal természetbeni 

támogatásként tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló 

személynek, aki Igal városban bejelentett lakóhellyel 

rendelkezik és életvitelszerűen Igal településen él. 

Alkalmanként maximum 1 m3 tűzifa adható. 

A kérelmeket 2021. október 21. napjától lehet benyújtani 

az Igali Közös Önkormányzati Hivatalban. 

A kérelem mellé csatolni kell minden esetben az egy 

lakcímen élők jövedelemigazolását (családi pótlék, nyugdíj 

esetén a Nyugdíjfolyósító által kiadott „nagy zöld” igazolást, 

munkabér…), továbbá a Kormányhivatal által folyósított 

támogatásokról szóló határozatokat.    

Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül 

függetlenül az ingatlanban levő személyek és háztartások 

számától csak egy kérelmező részére állapítható meg 

támogatás. 

A tűzifa kiszállítása a Szociális Bizottság döntése után 

lehetséges. 

Pályázatok 

Önkormányzatunk pályázott az illegális hulladéklerakók 

megszüntetésére, amely három helyszínre vonatkozólag bruttó 

20 millió Forintot jelent. A 038 hrsz.–ú önkormányzati 

tulajdonú földúton illetve a mellette levő 039/2 hrsz.-on levő 

területen mintegy 350-440 köbméternyi vegyes hulladékot 

tártunk fel - építési törmelék, bontott fa-, és műanyag ablakok, 

felniről levágott autógumik, hűtőszekrények, hűtőláda 

maradványokig - az illegális szemétből szinte teljes volt a 

repertoár. A „Tisztítsuk meg az országot” című pályázat 

keretén belül Önkormányzatunk szerződést kötött a DBR Dél-

Balatoni Régió Nonprofit Kft.-vel a hulladék elszállítására, 

befogadására és semlegesítésre, a Bór és Társai Kft.-vel pedig 

rakodási-, és tereprendezési munkára. Utóbbi cégnek 

alvállalkozójaként dolgozott az Igal Szolgáltató Kft. a 

kiközelítésben.  
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A 020/16 hrsz. a másik helyszínünk, mely Bonnya - Igal 

határvonal mentén húzódik, ott építési törmelék 150-200 m3 

mennyiségben volt jelen, valamint a Cserdomb 1333/8 hrsz., 

ahol 300-350 m3-nyi betontörmelék ledarálásáról volt szó. 

Utóbbi tevékenység végzését jelenleg a HM-BAU Kft. végzi. 

Ha mindezt összeszámoljuk, 900 m3-nél is több, az illegális 

hulladék, melyet semlegesíteni vagy elszállítani és semlegesíteni 

szükséges. Az említett helyszínekre, szintén pályázati forrásból 

vadkamerákat fogunk kihelyezni, hogy az illegális hulladék 

lerakásnak véget vessünk. 

A TOP Pluszos pályázatok jelenleg beadás előtti állapotban 

vannak.  Beadási határidő december elejétől január végéig szól. 

Előző kiadványunkban már hivatkoztunk az „Élhető város” 

projektekre, melyből az egyik a speciális iskola épületét bruttó 1 

milliárd Ft értékben, másik része pedig az önkormányzati 

hivatal energetikai felújítását és bővítését tartalmazza bruttó 110 

millió Ft értékben.  

Végezetül, minden tisztelt újságolvasónak és igali 

lakosnak Igal Város Önkormányzat nevében kívánunk 

áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményeken 

gazdag, egészséges boldog új esztendőt. 

Igal, 2021. december 01. Obbás Gyula 

                   polgármester 

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI 

 

Áldott békés adventi ünnepeket kívánunk minden kedves 

vendégünknek! 

Ahogy eddig is, úgy természetesen az ünnepi időszakban is 

szeretettel várunk mindenkit egy testet és lelket melengető 

fürdőzésre. A folyamatosan változó járványügyi helyzet miatt 

javasoljuk, hogy rendszeresen informálódjanak honlapunkon 

vagy Facebook oldalunkon a fürdőben aktuálisan érvényben 

lévő szabályokról. Jelenleg védettségi kártya nélkül is 

látogatható a fürdő, de a - medenceterek valamint a szaunavilág 

kivételével – a belső közösségi terekben kötelező a maszk 

viselése. 

Egészségben és szeretetben gazdag karácsonyi ünnepeket 

kívánunk minden kedves igali lakosnak a fürdő összes 

dolgozója nevében! 

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 

2021. november 06-án kiállítás nyílt Soós Tibor festőművész 

legújabb alkotásaiból az Arany János Művelődési Házban. Már 

hagyománnyá vált, hogy a művész év végén bemutatja legújabb 

festményeit. A képei minden alkalommal új és új élményt 

nyújtanak számunkra, hiszen új inspirációk ihlették azokat. 

Tibor minden ecsetvonásában benne van a személyisége, a 

képhez kapcsolódó élménye és sajátos értelmezése egyaránt. 

Ettől olyan egyediek az alkotásai. 

 

A Rippl – Rónai Múzeum „utazó múzeuma”, a Bőrönd 

Múzeum immár már negyedszer látogatott el a művelődési 

házba, hogy az általános iskola 4 - 7 osztályos diákjainak ismét 

egy felejthetetlen és tartalmas délutánt szerezzen. A 

foglalkozáson ezúttal a pásztorok és a betyárok világába 

röpítette vissza a gyerekeket Őszi Zoltán múzeumpedagógus. A 

vetítéssel kísért előadáson színes képekkel mutatták be a 

pásztorok és a betyárok életmódját, valamint a jellegzetességeit. 

Az izgalmas téma élénken foglalkoztatta a gyerekeket, 

számtalan kérdést tettek fel az előadónak, akik a betyárok 

életmódja mellett a hírhedt betyárok korabeli fegyvereit is 

megismerhették. A diákok nagyon élvezték a foglalkozást és 

várják a folytatást. 
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