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Ezen a napon, nem csak Európa egyik legjobb gyógyvizében, 
hanem a jó hangulatban is fürdünk:  

10:30 Dj. Ábel jóvoltából igazi slágerekkel kezdetét veszi a 
szilveszteri bemelegítés  

11:00 Sztárvendég: Szabó Ádám *Harmonikaművész* - aki már 
több alkalommal elvarázsolta az igali fürdőzőket, így nyugodtan 
állíthatjuk, hogy a fergeteges hangulat nem csak ígéret…  

12:00 Sztárvendég: Weisz Viktor *The Voice felfedezettje* aki a 
szilveszteri műsorunk rendszeres fellépője, így a jó hangulat nála 
is garantált :)  

13:00 órától egészen zárásig Dj. Ábel hamisítatlan Retro 
Discoval szórakoztatja majd a vendégeket  

A nap folyamán mindezek mellett a szerencsésebb vendégek 
ajándékokat és belépőjegyeket is nyerhetnek, amelyekkel 2017-
ban is élvezhetik az Igali-Gyógyfürdő szolgáltatásait. A fürdő 
2016. december 31-én, 15:00, a pénztár 14:00 óráig tart nyitva.  

Boldog Új Évet Kívánunk minden kedves vendégünknek! 
Legyen vendégünk 2017-ben is! 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Szeretnénk megköszönni elsősorban Obbás Gyula polgár-
mester úrnak, Süle Lajos esperes úrnak a támogatást, valamint 
köszönetünket szeretnénk kifejezni Igal Város Önkormányzat 
dolgozóinak és azoknak, akik bármivel hozzájárultak Adventi 
Hangversenyünk létrejöttéhez. Ezúton kívánunk áldott, békés 
Karácsonyt és boldog új évet mindenkinek. A Szent Anna 
Templom Kórusának tagjai és vezetője, Horváth Jenőné.  

 

 

HIRDETÉSEK 

Magyarországon a méhnyakrák okozta halálozás, hosszú évek 
óta lényegében nem változik (KSH). Évente mintegy 400-450 
nő hal meg méhnyakrák miatt. A méhnyak daganatos nők 65%-
a egyáltalán nem, vagy több mint három éve nem volt 
méhnyakszűrő vizsgálaton. A korai felismerés valamint a 
megelőzés céljából Védőnői méhnyak-szűrésre  lehet jelent-
kezni.  Időpont egyeztetés személyesen az Igal, Farkas J. u. 4. 
sz. alatti tanácsadóban vagy a 82/573-032- es telefonszámon 
lehet.  Számítunk jelentkezésére! 

Eladó: Igal, Orgona utca 71. (1435 hrsz.) szám alatti, 3369 m2 
beépítetlen terület. Érdeklődni: +36 70/411-6194. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Kedves Ünneplő Igaliak! 

Karácsony. E szó hallatán a Föld keresztények lakta területein 
minden ember ugyanarra gondol: karácsony az örömhír, a 
békesség, a szeretet ünnepe. Így a naptári év végéhez közeledve 
megérint mindannyiunkat a karácsony varázsa, ez a titkokkal 
övezett megható nap, amely nemcsak a kereszténység, hanem a 
család, a békesség, az életbe vetett hit ünnepe is. Az ünnep 
meghittségét, harmóniáját elsősorban magunknak kell 
kialakítani: békességet, nyugalmat teremtve a családban és a 
nagyobb közösségben egyaránt. A karácsony bíztató fénye 
mellett szorítsuk meg egymás kezét, mosolyogva bíztassuk 
egymást. Vigyázzunk családunk és saját egészségünkre, mert ha 
van egészség az ember csodákra képes! Őrizzünk meg az 
ünnepi pillanatból morzsákat az eljövendő év hétköznapjaira 
azért, hogy azokból is kicsit ünnepit, kicsit méltóságteljest, a 
hétköznapitól eltérőt varázsoljunk! E gondolatok jegyében egy 
mögöttünk hagyott  nehéz év végén, kívánok városunk minden 
lakójának békés, szent karácsonyi ünnepeket és eredményekben 
gazdag, örömtelibb boldog új esztendőt Igal Város Képviselő-
testülete és az Önkormányzati Hivatal Dolgozói nevében! 

Közfoglalkoztatás: 

Jelenleg 25 fő dolgozik közterület takarító és mezőgazdasági 
közmunka programban. Mindkét program 2017. február 28-áig 
foglalkoztatja a regisztrált munkanélkülieket. Decemberben 
indult két képzéssel párosított közmunka program, melyben 1-1 
fő regisztrált munkanélküli kapott lehetőséget sajtkészítő 
tanfolyamra és szobafestő szakma elsajátítására.  
A képzések 2017. március 31-én fejeződnek be. 

ASP rendszer bevezetése: 

A 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP 
rendszerről elnevezésű jogszabály értelmében a települési 
önkormányzatok és közös hivatalok részére biztosítani 
szükséges az ASP (Application Service Provider – alkalmazás 
szolgáltatás) rendszerhez történő csatlakozást. Ez a rendszer 
egy egységes és integrált, az elektronikus közigazgatás 
fejlesztéséhez hozzájáruló keretrendszereket integráló 
elektronikus rendszer, melynek célja, hogy az önkormányzatok 
működése egységes és átlátható legyen. Az alkalmazás folytán a 
Magyar Államkincstár teljes betekintést kap az önkormányzati 
ügymenetekbe és adatokba így segítve és ellenőrizve a hivatali 
ügyintézést. Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésének 
lényegi eleme az önkormányzatoknál folyó, lényegében a teljes 
lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai 
eszközökkel történő támogatása. Az önkormányzati 

feladatellátás egységességének biztosítása érdekében az állam ad 
központi információs rendszer szintű támogatást. Az 
önkormányzatok számára, az ASP technológia alkalmazásának 
lényege, hogy az önkormányzat nem magát a számítógépes 
programot vásárolja meg, telepíti fel gépeire és kezdi el annak 
használatát, hanem egy szolgáltató központtól szolgáltatásként 
veszi igénybe az alkalmazásokat, s így biztosítja ügyfelei 
hatékony kiszolgálását és a szakfeladatok ellátásának 
informatikai támogatását. 

Az ASP Központ az alábbi szakrendszerekből álló szolgáltatás-
portfólió igénybevételének lehetőségét biztosítja a csatlakozó 
Önkormányzatok részére: 

• Keretrendszer 

• Adó szakrendszer 

• Gazdálkodási szakrendszer 

• Ingatlanvagyon-kataszter szakrendszer 

• Ipar-kereskedelmi szakrendszer 

• Iratkezelő szakrendszer 

• Települési Portál 

• Intranet Portál rendszer 

• Elektronikus ügyintézési (ELÜGY) Portál 
 

A gazdálkodási szakrendszer élesben már 2017. január 1-ével 
indul Hivatalunkban. Az új év pénzügyi és számviteli nyitása, 
könyvelése már ezzel fog történni. A rendszerhez való 
csatlakozás megkönnyítéséhez az Önkormányzat elnyerte 
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016 - CSATLAKOZTATÁSI 
KONSTRUKCIÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP 
RENDSZER ORSZÁGOS KITERJESZTÉSÉHEZ 
elnevezésű pályázati felhívást (Projektazonosító: KÖFOP-
1.2.1-VEKOP-16-2016-00186). Ezáltal Igal Város 
Önkormányzata és a Közös Hivatal további önkormányzatai 
számára eszközre és szakmai anyagok összeállítására nyert 
támogatást 7.000.000 Ft összegben. A beszerzések és a 
szükséges szabályzatok elkészítése folyamatosan zajlik. A 
pályázat befejezésének határideje 2018. június 30. A projekt 
Európai Uniós forrásból kerül megvalósításra. 

Közmeghallgatás:  

2016. december 12-én hétfőn 17 órai kezdettel megtartottuk a 
szokásos éves közmeghallgatásunkat. Ahol megtörtént a 2016 
évi költségvetési beszámoló bemutatása, valamint a jelenleg 
aktuális pályázatok áttekintése. Ezek a pályázatok a következők: 

• TOP-2.1.2-15 „Zöld város kialakítása” 
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• TOP-3.2.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése” 

• TOP-2.1.2-15 „A foglalkoztatás és az életminőség 
javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” 

• VP-6-7-4.1.1.-16„ Településképet meghatározó 
épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi 
tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése” 

• GINOP-7.1.3-15 „Gyógyhelyek komplex turisztikai 
fejlesztése  

Ezúton köszönjük a részvételt és a megjelentek építő jellegű 
hozzászólását és észrevételéit.  

Hulladékszállítási feltételek változása: 

Ismételten közöljük a Zártkerti Ingatlantulajdonosokkal a 2017. 
január 1-től esedékes kommunális hulladékgyűjtés feltételeinek 
változásait. Ezúton figyelmébe ajánljuk minden 
üdülőtulajdonosnak és vállalkozónak is! 

Tisztelt Zártkerti és Üdülőövezeti Ingatlan-tulajdonosok! 

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a zártkerti ingatlanok 
kommunális hulladékszállítási rendje 2017. január 1-től 
megváltozik. 2017. január 1-től a zártkerti ingatlanok 
konténeres hulladékszállítás helyett zsákos gyűjtésre térnek át. 
Az érintett ingatlanhasználók a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő 
Nonprofit Kft. által biztosított zsákokban gyűjtik a hulladékot. 
A zsákokat az Igal Szolgáltató Kft. telephelyén lehet átvenni 
250 Ft / zsák áron. Minden zártkerti ingatlan-tulajdonos 
szükségletei szerint vásárolhat zsákokat, az éves keletkezett 
kommunális hulladék mennyisége szerint. A begyűjtéskor az 
Igal Szolgáltató Kft. dolgozói csak az egyértelműen 
beazonosítható, a DDH Nonprofit Kft. által kiadott, 
emblémával ellátott szemeteszsákokat fogják hetente egy 
alkalommal, hétfői napokon a zártkerti ingatlanok elől a 
központi gyűjtőhelyre elszállítani. A DDH Nonprofit Kft. 
járműve innen szállítja el a zsákokat a kaposvári 
hulladékártalmatlanító telepre.  
Igal Város Önkormányzata tulajdonában lévő 4 m3-es zöld 
konténereket lehelyezi az Igal Szolgáltató telephelyére, 
amelyekben a jövőben az ingatlan-tulajdonosoknak építési, 
illetve bontási törmeléket (nyílászárók, fajansz áruk, nádszövet, 
nádpadló, földmentes beton-tégla törmelék) lehet elhelyezni, a 
Kft. által ellenőrzött körülmények között, munkanapokon 
hétfőtől péntekig reggel 8-tól délután 13:30-ig. A 
hulladéklerakásért a mennyiséggel arányosan díjat kell fizetni, 
amelyről a szolgáltató Kft. számlát állít ki, ez tartalmazza az 
ártalmatlanítás díját és az ártalmatlanítási helyre történő 
beszállítást.  
A konténerekbe veszélyes anyagok elhelyezésére (pl. 
akkumulátor, autógumi, nem használt háztartási gépek stb.) 
nincs lehetőség. Erre a DDH Nonprofit Kft. központilag 
biztosít lehetőséget lomtalanítás / veszélyes anyagok gyűjtése 
alkalmával.  
Igal Város üdülő ingatlanjai vonatkozásában a hulladékszállítás 
rendje változatlan marad. Igal Város közigazgatási területén 
lévő üdülőingatlanoktól minden év május 1-e és október 31-e 

közötti időszakban a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit 
Kft. hetente egy alkalommal zsákban, vagy 120 literes 
hulladékgyűjtő edényben viszi el a kommunális hulladékot. A 
közszolgáltatás díját a közszolgáltató számlázza az 
ingatlanhasználó felé. A zsákokat (évi 26 db / üdülőingatlan) a 
közszolgáltató az Igali Gyógyfürdő közreműködésével 
biztosítja az ingatlanhasználók részére. A DDH Nonprofit Kft. 
a zsákokat leszállítja a Gyógyfürdő által megadott helyre, ahol 
azokat átvehetik az ingatlanhasználók. Az üdülőhelyi területen a 
hulladék kizárólag ezekben a zsákokban gyűjthető. A 
hulladékgyűjtő edény használatára abban az esetben van 
lehetőség, amennyiben a DDH Nonprofit Kft. által kiadott 
zsákban gyűjtött szemetet zsákkal együtt teszik az edényzetbe. 
A zsáknak ebben az esetben is egyértelműen beazonosíthatónak 
kell lennie. 

Tisztelt Zártkerti és Üdülőövezeti Tulajdonosok! 

A zöldhulladék elszállításának rendje, melyet az Igal Szolgáltató 
Kft. dolgozói végeznek, 2017. január 1-től a következőképpen 
alakul. Az ingatlan elé kirakott zöld hulladékot kötegelve fél 
m3-ig szállítja el az Igal Szolgáltató Kft. Az e fölötti 
mennyiséget abban az esetben szállítják el, amennyiben az 
ingatlan-tulajdonos a Szolgáltató Kft. illetékes munkatársával 
egyeztet és a szállítási, megsemmisítési díjat a Kft. felé kifizeti. 

A fenti intézkedésekre a Képviselő-testület azért kényszerült 
mivel a 4 m3-es konténerek kihelyezése nem vált be a település 
zártkerti illetve üdülőhelyi részén, nem javult a szervezett 
hulladékgyűjtési morál. A konténereket arra illetéktelen 
személyek folyamatosan telehordták gallyakkal, építési 
törmelékkel, vendéglátó-ipari csomagolóanyagokkal. Ezáltal 
Önkormányzatunkra hárult az oda nem való hulladékok 
folyamatos elszállítatása és ennek jelentős több millió forintos 
többletköltsége is. Így Önkormányzatunk rákényszerült arra a 
lépésre, hogy szigorítsa a hulladékgyűjtési rendet. 

Kérjük mindenki szíves megértését! 

A továbbiakban a megváltozott hulladékgyűjtési rend be nem 
tartása a 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről című jogszabály alapján következményeket von 
maga után. 

Elismerés - Együtt Igal Városáért Egyesület: 

Örömmel tudatjuk a Tisztelt Újságolvasókkal, hogy az Együtt 
Igal Városáért Egyesület kitüntető emléklapot vehetett át a 
közelmúltban az egészségügyben végzett prevenciós munkájuk 
elismeréseként. A kitüntető oklevelet vezetőjük, Szép Ferencné 
(Julika), vette át egy ünnepség keretén belül a Somogy Megyei 
Kormánymegbízottól. Ezúton Igal Város Önkormányzata 
megköszöni az egyesület egész éves munkáját, a 
rendezvényeken történő helytállásukat. Folytatva a 
köszönetnyilvánítást, szeretnénk kifejezni köszönetünket és 
hálánkat az Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület éves 
munkájáért is, valamint az iskola, óvoda, Igal Szolgáltató Kft., 
Igal-Fürdő Kft., Arany János Művelődési Ház és az 
Önkormányzati Hivatal dolgozóinak és a külsős egyéni 



 
Igali Hírmondó - Igal város Önkormányzatának díjtalan, közérdekű információs lapja 
2016. december, V. évfolyam 12. szám 

 
segítőinknek a áldozatos, rendezvények lebonyolítását segítő 
munkájukért. Köszönet érte! 

Igal, 2016. december 22.   Obbás Gyula 
     polgármester 

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 

Kicsik és nagyok együtt élvezték a 
fejlesztőgyakorlatokat a Baba-
mama klub délutánjain, ahol a 
közös játék mellett a gyermek 
megfelelő mozgásfejlődéséhez szük-
séges ismeretekkel gazdagodhattak 

az édesanyák. 

2016.11.25-én délután megrendezett 
kézműves foglalkozáson nemcsak 
a lányok, de a fiúk is nagy élvezettel 
fűzték a szebbnél szebb, divatos 
karkötőket. A jó hangulatú, vidám 
délutánon csodálatos remekművek 
születtek. 

A Szegedi Miniszínház társulata 
fergeteges előadással lepte meg a 
kicsiket 2016.12.06-án. Volt ott 
móka, kacagás, sikongatás, a végén 
pedig a gyerekek hatalmas tapssal 
jutalmazták a meseelőadást. 

Már hagyományőrző jelleggel tartott 
előadást Advent idején címmel Dr.  
Papp Lajos Széchenyi-díjas szív-
sebész 2016.12.10-én. A professzor 
úr pár kedves gondolattal segített 
ráhangolódni a megjelenteknek az 
adventi időszakra, hogy a karácsonyra készülődve kicsit 
közelebb hozza az embereket egymáshoz, megteremtve ez által, 
a szeretet hangulatát. 

2016.12.15-én három kitüntető cím 
átadására került sor. "Igal 
Városért" kitüntető címet kapott 
Pozsár Sándor az Igali Gyógyfürdő 
fejlesztéséért és az idegenforgalom-
ban végzett több évtizedes mun-

kájáért, Dr. Kenéz István főorvos az egészségügyi alap-
ellátásban töltött több évtizedes, lelkiismeretes munkájáért, 
valamint "Díszpolgári címet" kapott Budai Jánosné 
nyugalmazott pedagógus, aki meghatározó alakja Igal oktató-
nevelő tevékenységének, közművelődésén. 

 

 

 

Állandó Programjaink: 

- Hétfőként 18:00 órától Gyógytorna Obbás Tímea 
szakképzett gyógytornásszal. 

- Keddenként néptánc 17:00 órától Szabó Zsolt vezetésével. 

IGALI-GYÓGYFÜRDŐ HÍREI 

Ünnepi fürdőzés Igalban 

Az ünnepi időszak remek alkalmat ad a fürdőzésre, végre 
relaxálhatunk és kipihenhetjük a karácsony előtti rohanás 
fáradalmait. Az ünnepi fürdőzés meghitt hangulatát a szépen 
feldíszített fogadóterek, a látványosan kivilágított medencék és 
a legszebb karácsonyi dalok teszik teljessé. A fürdő belső 
udvarán illetve aulájában gyönyörű, nagy karácsonyfa látványa 
fogadja az ünnepi fürdőzésre érkezőket. 

A karácsonyi időszakban aqua-zumbával, meghitt hangulatú 
szauna-szeánszokkal és több meglepetés műsorral is várjuk 
kedves vendégeinket. 

Ünnepi nyitva tartás az Igali-Gyógyfürdőben: 

 

 
Fergeteges Szilveszteri Medenceparty az Igali-

Gyógyfürdőben 2016. december 31. 
 
Ha szeretnéd jól indítani és megalapozni az esti bulit az év 
utolsó napján, akkor köztünk a helyed! Szilveszter napján reggel 
9:00 órától 15:00 óráig várunk Téged is egy fergeteges 
medenceparty-ra.  
Az első 100 látogatót megvendégeljük egy pohár pezsgővel, 
csak hogy jobban induljon nap.  
 

 


