KORONAVÍRUS OKOZTA VILÁGJÁRVÁNY
ZALAEGERSZEGI ÉRTÉKELÉS
I.
Kronológia:
2020
- március 9.: első intézkedés, bejelentés: elmaradnak a március 15-i városi ünnepségek
- március 11.: a kormány elrendeli hazánk területén a veszélyhelyzetet
- március 12.: a veszélyhelyzet elrendelése miatti első védelmi egyeztetés a
városházán, az aznapi Buday-kiállítás még megnyílt a városi rendőrkapitányságon
- március 13.: a március 15-höz kapcsolódó sajtóreggelit még megtartottuk, de az esti
színházi premier (A kőszívű ember fiai) már elmaradt
- március 14.: szombaton is folytak az egyeztetések a városházán bölcsődék és az
óvodák vezetőivel, valamint a közétkeztetés szereplőivel, a kormányzati szintű iskolai
döntés után mi is szüneteltettük a bölcsődei és óvodai működést, átszerveztük a
közétkeztetést
- március 15.: a rendszerváltoztatás óta eltelt három évtized során most először nem
volt városi ünnepség, csendes főhajtással és koszorúzással emlékeztünk meg a
hősökről és az áldozatokról Csány László szobránál
- március 16.: ezen a hétfői napon számos intézkedésről döntöttünk: hivatali
ügyfélfogadás szüneteltetése, idősügyi ellátórendszert érintő szigorú korlátozások,
játszóterek és sportpályák lezárása, önkormányzati intézmények ügyfélfogadásának
szüneteltetése (uszoda, könyvtár, múzeum, VMK, Tourinform Iroda, stb.)
- március 17.: egyeztetés az önkormányzati cégek vezetőivel, a városi ügyfélszolgálati
iroda ügyfélfogadásának szüneteltetése
- március 18.: háziorvosi rendelők betegfogadásának átalakítása, döntés a bölcsődei és
az óvodai kiscsoportos ügyelet biztosításáról, döntés a közétkeztetés és a szociális
étkeztetés megszervezéséről
- március 19.: elindítottuk a Segít a város! programot a 70 éven felüli polgáraink
ellátásra, új buszközlekedési menetrend lépett életbe, átszerveztük az ügyelet
működését
- március 20.: egyeztetést folytattunk a járványügyi helyzet kezeléséről a rendőrséggel,
a közterületfelügyelettel és a polgárőrséggel
- március 21.: ismét dolgoztunk szombaton is a városházán, költségvetési egyeztetés, a
gazdasági világválság lehetséges hatásainak elemzése, 50 millió forintot
csoportosítottunk át járványügyi védekezésre a városi rendezvények terhére, valamint
elrendeltük minden saját, önkormányzati forrásból tervezett karbantartás, felújítás,
beruházás, fejlesztés, fesztivál, program, kifizetés leállítását (csak azok mehettek
tovább, amelyek nem önkormányzati forrásból valósulnak meg, pl. TOP, Modern
Városok Program, egyéb pályázati forrás)
- március 22.: ezen a vasárnapi napon enyhe földrengést érezhettünk a városban
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- március 23.: elindítottuk a Zalaegerszeg összefog! programot a 70 év alattiak
segítésére, bejelentettük, hogy 60 ezer maszk beszerzésével minden zalaegerszegi
polgárnak biztosítunk védőeszközt, megérkezett további 7200 maszk, amit az
intézményeink dolgozóinak rendeltünk, 2500 orvosi szájmaszkot szereztünk be, a
képviselőtestület tagjai egyöntetűen lemondtak egyhavi tiszteletdíjukról a járványügyi
védekezés javára, valamint elindult a Segítsd a helyit! akció
- március 24.: sikeres egyeztetést folytattunk FFP2-es maszkok beszerzése ügyében,
helyi szolgáltató cégek vezetőivel, vendéglátósokkal, szállásadókkal egyeztettünk a
lehetséges gazdasági hatásokról
- március 25.: értékeltük az első tapasztalatokat az időseket segítő programjainkkal
kapcsolatban, nagyvállalatok vezetőivel tárgyaltunk a lehetséges gazdasági hatásokról
- március 26.: meghirdettük a helyi gazdaságvédelmi intézkedéseket, bérleti díj
csökkentéseket, könnyítéseket
- március 27.: megszerveztük a 7200 intézményi maszk szétosztását, valamint újra
értékeltük a bölcsődék és az óvodák szüneteltett működését, a kiscsoportos ügyelet
tapasztalatait
- március 30.: a 60 ezer lakossági maszkból megérkezett az első 5 ezer darab,
elindítottuk azok steril, higiénikus csomagolását a VMK-ban
- március 31.: több megyei jogú város polgármesterével egyeztettem videókonferencia
keretében a járványügyi védelmi lépésekről
- április 1.: meghatároztuk a járványügyi helyzetben az óvodai beiratkozás új rendjét
- április 2.: levélben megkerestem Zalaegerszeg 17 testvérvárosának polgármestereit,
akiken keresztül a települések polgárait szolidaritásunkról biztosítottam
- április 3.: 20 százalékkal emeltük az orvosi ügyeleten dolgozók óradíját, 2 ezer FFP2es maszkot adományoztunk a megyei kórháznak, 2500 maszkot kaptunk a szakképzési
centrumtól, maszkok varrásába kezdett a színház, elrendeltük a frekventált helyek
szalagozással történő lezárást, intézkedtünk a közterületek fertőtlenítése ügyében, a
Willis Hotel tulajdonosától pedig levelet kaptunk, amelyben 10 ezer maszkot ajánlott
fel a városnak és a megyei kórháznak
- április 4.: szalagozás, fertőtlenítés
- április 6.: életbe lépett a város területén az ingyenes közterületi parkolás, Somogyi
Richárdtól pedig ezer orvosi szájmaszk adományt kaptunk
- április 7.: virtuális Zeginfon számoltam be a polgármesteri hatáskörben hozott
döntésekről, előtte a határozatokat és rendeleteket egyeztettem a kormánypárti és
ellenzéki képviselőkkel
- április 8.: az otthonmaradási kampányt segítő klipek elkészítéséről döntöttünk,
valamennyit megszerveztük (Szűcs Valdó, dr. Batka Jenő, Szabó Zsolt, Sasvári
Sándor, Mányoki Attila, dr. Hóbor Erzsébet, dr. Gárdos László, Bedi Bence,
Nagysolymosi Sándor, Farkas Ignác, Tóth Gábor, Pál Kriszti, Molnár Benjamin,
Laposa Julcsi, Kósa Ruben)
- április 9.: újabb szigorításokat léptettünk életbe az idősotthonokban,
védőfelszereléseket tartalmazó egységcsomagokat juttatunk el a háziorvosoknak és az
ügyeleten dolgozóknak, száz darab plakátot helyeztünk el a város különböző pontjain
az idősek otthonmaradásának propagálására
- április 10.: húsvéti kijárási szigorítások elrendelése
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- április 14.: döntés a rendelők és az ügyelet fertőtlenítéséről, egyeztetés a várható
gazdasági hatásokról a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával
- április 15.: döntést hoztunk 650 koronavírus teszt elvégzéséről az egészségügyi
alapellátásban dolgozók (165 fő) és az idősügyi ellátásban ellátottak és dolgozók (485
fő) körében
- április 16.: megérkezett a városházára az első 100 darab arcvédő egészségügyi pajzs,
valamint 100 darab FFP3-as maszk, újabb védőfelszereléseket tartalmazó
egységcsomagokat juttatunk el a háziorvosoknak és az ügyeleten dolgozóknak
- április 17.: bejelentettem a helyi gazdaságvédelmi csoport létrehozását, a kormányzati
gazdaságvédelmi akcióterv végrehajtásának segítésére, elektronikus lázmérőket
rendeltünk az intézményeinknek, 10-12 óra közötti idősávra módosult az idősek
számára a piac látogathatósága
- április 20.: ezen a hétfői napon összesítettük a péntek-szombat-vasárnap lezajlott
tesztelés eredményét, mindenki negatív lett
- április 21.: bejelentettük az arcvédő pajzsok sorozatgyártásának elindulását a MouldTech Kft-vel együttműködve, az első 2 ezer darabot a mentőszolgálat rendelte meg
- április 22.: megszerveztük az arcvédő pajzsok, az FFP2-es és FFP3-as maszkok,
valamint a lázmérők szétosztását
- április 23.: a honvédség vegyvédelmi szakemberei elkezdték az idősotthonok
fertőtlenítését, az önkormányzat újabb fertőtlenítést végzett a kiscsoportos felügyeletet
ellátó Tipegő bölcsőde és Kis utcai óvoda területén és térségében
- április 24.: a Kosztolányi utcai Óvoda fertőtlenítése, tárgyalás a pénzügyi,
költségvetési helyzetről – továbbá ezen a napon este kaptuk a hírt, hogy a Gasparich
utcai Idősek Otthonának (volt József Attila iskola) demens részlegén lett egy pozitív
eredményű néni (előző hétvégén őt is teszteltük, akkor még negatív volt, azóta tudjuk,
hogy tünetmentes dolgozó vitte be az intézménybe a vírust)
- április 25.: ez a szombati nap végig ügyeletben telt, egyesével újra szűrtük az összes
idősotthonban ellátott gondozottat és dolgozót, áttekintettük a védelmi intézkedéseket,
elkezdtük az izolációt, valamint a tüneteket is produkáló betegek kórházba szállítását a
következő napokban – ugyanez zajlott vasárnap is
- április 27.: a pózvai állami fogyatékos otthonban is megjelent a vírus (ott is
tünetmentes dolgozó vitte be), a zalaegerszegi önkormányzati otthonban a demens
részleget izoláltuk, a dolgozóknak előírtuk a teljes védőfelszerelés viselését (overall,
arcvédő pajzs, maszk, kesztyű, stb), erre a napra a tesztelések következtében 10
idősnél és 5 dolgozónál lett pozitív teszteredmény
- április 28.: döntés született a városi kötelező maszkhasználatról, május 8-9-10-re
újabb 1000 tesztet rendeltünk meg, a Nano Clean For You Kft. teljes fertőtlenítést
végzett a Városházán
- április 29.: az előző napi zalaegerszegi döntés után országos döntés is született a
boltokban és a tömegközlekedési eszközökön való maszkhasználatról
- április 30.: az EMC Hungaria Kft. elvégezte a központi orvosi ügyelet, a háziorvosi
rendelők, és a gyermekorvosi rendelők légtér és felületfertőtlenítését, Kármán Csaba
Bálint, a TriplaKomfort egyéni vállalkozás tulajdonosa elvégezte a Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ épületének fertőtlenítését, az újbóli tesztelések után pedig
3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

fertőtlenítés zajlott az idősek otthonában is, ettől a naptól megvásárolhatóak lettek a
Zalaegerszegen sorozatgyártásban készülő arcvédő egészségügyi pajzsok
május 4.: az előző három munkaszüneti napon (május 1-2-3.) is zajlottak a városi és
állami otthonokban a PCR tesztelések, május 4-én pedig egyeztetés zajlott a
tapasztalatokról a rendőrséggel, a kórházzal és a mentőszolgálattal
május 5.: megérkezett a Semmelweis Egyetem tájékoztatója, Zalaegerszegről 143 főt
hívtak be a reprezentatív mintavételű országos tesztelésre, a teraszok és kerthelyiségek
elkezdtek kinyitni
május 6.: az Omega GM Kft. 3.000 orvosi maszkot adományozott az
önkormányzatnak, a ZMT Hungary Kft. 250 darab FFP2-es maszkot ajánlott fel a
városnak, bejelentkezett a PCR teszteket végző mobil tesztpontot működtető cég
május 7.: átvettem a Willis Hotel kínai tulajdonosától a 10 ezer orvosi maszkot
tartalmazó adományt, közben a FLEX is jelezte, hogy üzleti partnerével szintén 10
ezer maszkot adományoznak
május 8.: elkezdődött a játszóterek és sportparkok fertőtlenítése, újbóli megnyitása,
egyeztetések az AquaCity nyitásával kapcsolatban, elkezdődött az újabb,
önkormányzat által finanszírozott tesztelés (1.000 fő)
május 11.: értékeltük az előző három nap önkormányzati tesztelését, minden
eredmény negatív lett, átvettem a FLEX adományát, hétvégén pedig a Hevesi Sándor
Színház művészei (Jurina Beáta, Hertelendy Attila és Bellus Attila) zenés
összeállítással mondtak köszönetet az egészségügyi dolgozóknak a Zala Megyei Szent
Rafael Kórház udvarán
május 12.: befejeződött a játszóterek, sportparkok, köztéri padok és egyéb
utcabútorok fertőtlenítése és megnyitása
május 13.: 10 ezer orvosi, egészségügyi maszk adomány érkezett az
önkormányzathoz a Windoor Kft-től, 200 darab FFP2-es maszkot adományozott a
városnak Fregán Attila
május 14.: Tóth László zongoraművész minikoncert sorozat ötletéről egyeztettünk,
valamint Siklósiné Eszter Judittal a senior tánc szabadtéri programról, az aznapi
bejelentés alapján 200 főig újra lehet lakodalmakat tartani, a város a házasságkötő
termet a biztonsági szabályoknak megfelelően átalakította, a Családi Intézet elkezdte
az igényfelmérést, az Istentiszteletek és Szentmisék is újraindulhattak, valamint az
éttermek belső területei is kinyithattak
május 15.: döntés újabb óvodákban a kiscsoportos felügyelet biztosításáról, hétfőtől
megnyílt a Kosztolányi téri Óvoda és a Radnóti utcai Óvoda is
május 18.: hétvégén meghirdettük a nyári napközbeni ellátásra a felhívást, megnyílt a
kiscsoportos felügyelet biztosítására a két újabb óvoda, egyeztetés zajlott az
intézményekkel a nyitásról (Tourinform Iroda, május 20-tól, skanzen május 30-tól,
olajipari múzeum június 2-től, Városi Ügyfélszolgálati Iroda június 2-től, könyvtárak
folyamatosan, levéltár még nem)
május 19.: egyeztetés a volánbusszal, egyeztetés a katasztrófavédelemmel
május 20.: a tovább növekvő szülői igények miatt újabb bölcsődét, a Cseperedő
Bölcsődét is megnyitottuk kiscsoportos felügyelet céljára, az Omega GM Kft. 200
gumikesztyűt és egy fertőtlenítő ózongenerátort adományozott az önkormányzatnak, a
Zalaegerszegi Fiatalok Egyesülete a vadásztársaságokkal együttműködve 2 tonna
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vadhúst adományozott 400 családnak, a Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete
szintén gyűjtést szervezett, a 32 vállalkozó és cégvezető részvételével megalakult
jótékonysági Zalaegerszegi Patrióta Klub 10 ezer maszkot adományozott a pózvai
intézménynek
május 21.: előző este érkezett a hír, hogy május 25-én újra kinyitnak a bölcsődék és az
óvodák, így a nyitásról és a közétkeztetésről zajlottak egyeztetések
május 22.: meghirdettük a Lakhatásért Közalapítvány támogatási rendszerét,
áttekintettük a Zalaegerszegi Adományközpont működését, elkezdődött a városi
idősek otthonában a korábban koronavírus fertőzéssel azonosított idősek és a dolgozók
gyógyulttá nyilvánítása
május 25.: zökkenőmentesen megnyitottak a zalaegerszegi bölcsődék és óvodák,
hétvégén nagy siker volt a #visszavárunk kezdeményezés keretében Tóth László
zongoraművész, a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem vezetőjének, a Zalaegerszegi
Szimfonikus Zenekar elnökének a 12 helyszínt érintő minikoncertje
május 26.: egyeztetés a Göcseji Falumúzeum, az olajipari múzeum, a Városi
Ügyfélszolgálati Iroda, és a könyvtárak újranyitásáról
május 27.: Takács Bálint gitárművész, a Wolf zenekar és a Griff Bábszínház társulata
tartott ingyenes szabadtéri rendezvényt a kórház külső, pózvai épületének udvarán,
egyeztetés az AquaCity nyitásáról
május 28.: Tulajdonosi Tanácsadó Testület és Frakcióvezetői Értekezlet döntéseinek
előkészítése
május 29.: egyeztetés a levéltári újranyitásról, bölcsődei és óvodai tapasztalatokról
június 2.: hétvégén megnyitott a skanzen, egyeztetés a tömegközlekedés
menetrendjéről, a járatszámok újbóli növeléséről
június 3.: megnyílt a Városi Ügyfélszolgálati Iroda
június 4.: egyeztetés a fizető parkolás visszaállításáról július 1-től
június 5.: egyeztetés a költségvetés módosításáról, a zárszámadásról
június 8.: az állami Volánbusz újra növelte a járatok számát
június 9.: egyeztetés a tankerülettel és a szakképzési centrummal a tapasztalatokról
június 10.: egyeztetés a bölcsődei és óvodai tapasztalatokról
június 11.: Tulajdonosi Tanácsadó Testület ülés és Frakcióvezetői Értekezlet
június 12.: egyeztetés a könyvtárak újranyitásáról, egyeztetés az ideiglenesen
(sátorral) fedett uszoda nyitásáról
június 15.: hétvégén megnyitott az AquaCity, döntés a könyvtárak június 22-i
újranyitásáról, elkezdődött a levéltár több ütemben történő újranyitásának egyeztetése
június 16.: egyeztetés a vállalkozókkal, a vállalkozói klub első ülése a járvány
kitörése óta, a járványügyi védekezés értékelése a vállalkozókkal
június 17.: egyeztetés a kulturális intézményekkel az elmaradt programokról,
rendezvényekről, bevételekről, éjfélkor megszűnt az országos veszélyhelyzet és a
különleges jogrend
június 18.: egyeztetés a színházzal és a bábszínházzal az új évadról, értékelő
sajtótájékoztató, a március 9. – június 18. közötti időszak áttekintése, beszámoló a
zalaegerszegi járványügyi védekezésről, a beszerzett eszközökről, kiadásokról
július 6.: a védekezésben résztvevők jutalmazása a díszteremben
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- augusztus 11.: a nemzetközi hírek a járvány második hullámának megérkezését
vetítik előre (Ausztriában újra kötelező a maszk általános viselése, Szlovéniában
betiltottak minden 10 fő fölötti rendezvényt, Romániában és Ukrajnában rekordot
döntenek az új megbetegedések.)
- augusztus 12.: döntés a városi rendezvényekről (augusztus 19-én a csácsbozsoki
Szent István szobor avatásának 20 éves évfordulójára tervezett nagy rendezvény
elmarad, az István a király rockmusical bemutatója elmarad, augusztus 20-án a
skanzenben a családi nap elmarad, az augusztus 28-29-30-ra tervezett vadpörkölt és
borfesztivál elmarad, a szeptember 4-5-6-ra tervezett street food weekend elmarad, a
szeptember 18-19-20-ra tervezett sörfesztivál elmarad)
- augusztus 13.: október 22-re tűzzük ki a májusban elmaradt ünnepi közgyűlés
pótlását, létszámkorláttal, maszkban
- augusztus 31.: újra megalakul a helyi járványvédelmi bizottság (első döntések:
látogatási és kijárási tilalom az idősotthonokban, idősek hónapjának programjai
elmaradnak, senior akadémia elmarad, újraindul a „Segít a város” időstámogató
program, védelmi eszközök beszerzése, tanévnyitók elmaradnak)
- szeptember 7.: korlátozások a városháza ügyfélfogadásában, a városi ügyfélszolgálati
irodán, maszkviselési kötelezettség az intézményekben és a vásárcsarnokban
- szeptember 10.: hosszú idő után újra a díszteremben került sor a városi közgyűlésre
- szeptember 14.: a városháza egyik dolgozója is elkapta a vírust, teljes
épületfertőtlenítés
- október 5.: a ZTE KK 6 játékosa pozitív teszteredményt produkált
- október 15.: közgyűlés
- október 26.: új szigorító intézkedések (ügyfélfogadási szünet a városházán, a városi
ügyfélszolgálati irodán, a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál, intézményi
programok lemondása, november 4-i megemlékezés elmarad, Egerszegi Kapocs
elmarad, ZTE100 emlékkonferencia elmarad, Zalaegerszegért Díjak átadása
elhalasztva, városi szilveszter és újévi köszöntő elmarad, újévi fogadás elmarad,
közmeghallgatás elmarad)
- november 3.: újra érvénybe lépett a különleges jogrend (rendezvényeken csak minden
harmadik széken lehet ülni, a maszk viselése ezeken a helyszíneken is kötelező. a
szórakozóhelyek és diszkók bezárnak, az éttermek 23 óráig lehetnek nyitva, éjfél és
reggel 5 óra között kijárási korlátozás lépett érvénybe, a tömegközlekedésben a reggeli
és délutáni csúcsban járatsűrítés lesz, újra ingyenes lett a parkolás)
- november 11.: új védelmi intézkedések (részleges maszkhasználati kötelezettség a
város közterületein, kutyát sétáltatni a lakóhely 500 méteres körzetében lehet,
sportlétesítményeket csak versenysportolók látogathatnak, az Egerszegi Advent
elmarad, az egészségügyi dolgozók ingyen utazhatnak a tömegközlekedésben, este 8
óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lép életbe, valamennyi vendéglátó egység
bezár, kiszállítás lehetséges, teljes rendezvénytilalom, szállodás zárása, intézmények
zárása, 9. évfolyamtól digitális oktatás, magán- és családi rendezvényeken maximum
10 fő, temetéseken maximum 50 fő
- november 16.: a tömegközlekedés ingyenes használatát kiterjesztettük a szociális
dolgozókra is, 50 százalékos mértékben mentesülnek a helységbérleti díj megfizetése
alól azok a vállalkozások, amelyek önkormányzati tulajdont bérelnek és továbbra is
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tudnak üzemelni (pl. étel kiszállítást végző éttermek), 95 százalékos mértékben
mentesülnek a helységbérleti díj megfizetése alól azok a vállalkozások, amelyek
önkormányzati tulajdont bérelnek és a szigorítások miatt nem tudnak üzemelni, az
elvitelre, házhozszállításra kért ételek áfája 27 százalékról 5 százalékra csökkent,
ingyenes internet a digitális oktatásban részt vevő tanároknak és diákoknak,
ózongenerátorok és védelmi eszközök beszerzése
november 17.: Tulajdonosi
november 23.: parkolóházakra is kiterjed az ingyenesség, elkezdődött a zalaegerszegi
szociális intézmények, bölcsődék, óvodák és iskolák dolgozóinak heti egyszeri
tesztelése (egy hét alatt 1330 dolgozó, négy hét alatt 5320 teszt), 3824 textil maszk
kiosztása az intézményeknek, plexi arcvédő pajzsok újbóli gyártása és összeszerelése
(VMK)
november 30.: ózongenerátorok az intézményekben, közterületi fertőtlenítés
december 7.: a legrászorultabbaknak a Lakhatásért Közalapítvány 1.593.000 forint
támogatást biztosított, döntés az idősklubok szüneteltetéséről, elmarad a városi farsang
december 14.: a Család-, és Gyermekjóléti Központ 2 millió forint értékben, 6-11 ezer
forint összegben 251 nehezebb sorsú család számára nyújtott támogatást
december 20.: december 24-re felfüggesztették a kijárási tilalmat

2021
- január 4.: elkezdődött a regisztráltak beoltása, óvoda- és iskolakezdés előtt lezajlott
az önként jelentkező óvodai és iskolai dolgozók tesztelése
- január 11.: az addig érvényben lévő korlátozásokat és szabályokat 2021. február 1-ig
meghosszabbította az operatív törzs, ennek alapján február 1-ig továbbra is ingyenes a
parkolás, marad a kijárási tilalom este 8 és hajnali 5 óra között, az üzletek este 7
órakor zárnak, a vendéglátó- és szórakozóhelyek zárva maradnak, a felsőoktatás és a
középiskolai oktatás továbbra is digitális tanrenddel folytatódik, kötelező a
maszkviselés a kijelölt helyeken, és minden gyülekezés, valamint rendezvény tilos
- január 18.: már 123.188 fő kapott védőoltást, 1 millióan regisztráltak
- január 25.: már 146.695 fő kapott védőoltást, 1,7 millióan regisztráltak
- február 1.: a vendéglátóipar nehéz helyzetére való tekintettel önkormányzatunk 2021.
május 31-ig (visszamenőleges hatállyal, 2021. január 1-től számítva) teljes mértékben
elengedi a városi tulajdonú helyiségekben működő vendéglátóhelyek bérleti díját,
továbbá szintén erre az időszakra ugyancsak teljes mértékben elengedi a
vendéglátóhelyek teraszai után fizetendő közterület használati díjakat is, közben a
veszélyhelyzetet 15 nappal meghosszabbították, amit a parlament további 90 nappal
told meg, május 24-ig
- február 8.: már 289.042 fő kapott védőoltást
- február 11.: újabb helyi gazdaságvédelmi döntés, minden zalaegerszegi
vendéglátóipari ingatlan és szálláshely építményadóját csökkentettük az első öt
hónapra számított összeggel, ez összesen 220 ingatlant érint, segítve a leginkább nehéz
helyzetben lévő szektor túlélését (emellett június 30-ig elengedtük a teraszok
közterület használati díját és az önkormányzati ingatlanok bérleti díját is)
- február 15.: már 336.297 fő kapott védőoltást
- február 22.: már 453.457 fő kapott védőoltást, a regisztráltak száma 2 millió fölött
van
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- március 1.: már 685.247 fő kapott védőoltást, a regisztráltak száma közel 2,5 millió
- március 3.: az iskola-egészségügyi szolgálat munkatársainak (védőnők, asszisztensek)
bevonása védőoltások beadásának szervezésével, adminisztrációjával kapcsolatos
többletfeladat ellátására. Az aktuális igények figyelembevételével összesen 8
zalaegerszegi háziorvosi körzetben segítették az oltásszervező munkát a kollégák.
- március 4.: újabb központi szigorító intézkedések (az óvodákban szünetet rendeltek
el, az általános iskolák digitális oktatásra álltak át, az üzleteket - élelmiszerbolt, patika,
drogéria, benzinkút kivételével - bezárták, a szolgáltatások szünetelnek, szabadtéren is
kötelező mindenhol a maszkviselés)
- március 5.: helyi védelmi intézkedések (a bölcsődék nyitva maradtak, megszerveztük
a gyermekétkeztetést, intézkedtünk az intézmények zárásáról)
- március 6.: megszerveztük az óvodai és az általános iskolai ügyeleti rendszert
- március 8.: kampányt indítottunk híres, ismert helyi emberek bevonásával az oltási
regisztráció népszerűsítésére, lemondtunk minden városi eseményt, így 2020 után
2021-ben sem ünnepeltük meg március 15-ét)
- március 17.: újabb 2345 textil maszkot juttatunk el az intézményekbe
- március 22.: már 1.589.612 fő kapott védőoltást, a regisztráltak száma 3,5 millió
- március 29.: már 1.920.347 fő kapott védőoltást
- április 6.: már 2,5 millió fő kapott védőoltást, így elkezdődött az újraindítás első
fázisa (a kijárási tilalom este 22 óra és reggel 5 óra közötti időszakra módosult, az
üzletek reggel 5 óra és este 21:30 óra között lehetnek nyitva, az üzletek, köztük a
március 8-a óta zárva tartó üzletek újfajta, négyzetméter-alapú szabályok mentén újra
nyitva lehetnek, átlagosan 10 négyzetméterenként 1 vásárló lehet az üzletben az új
szabályozás szerint, a szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések
megszűnnek, így kinyithatnak a fodrászok, kozmetikák és más szolgáltatók, a
vendéglátó helyiségek továbbra sem nyithatnak ki normál üzemben, csak az ott
dolgozók tartózkodhatnak ezekben az egységekben., csak az elvitelre alkalmas ételek
kiadása és szállítása érdekében az ehhez szükséges időtartamig mehetnek be az
éttermekbe a vendégek, a szállodák továbbra sem fogadhatnak vendégeket, kivéve az
üzleti, gazdasági, oktatási tevékenység céljából érkezőket)
- április 12.: már 2.900.383 fő a beoltottak száma
- április 14.: újraindult a könyvtárakban a kölcsönzés lehetősége
- április 19.: újra megnyitottak az óvodák és az általános iskolák alsó tagozata
- április 21.: már 3,5 millió fő kapott védőoltást, így érvénybe lépett a védelmi
intézkedések feloldásának második fokozata: a vendéglátóhelyek teraszainak,
kerthelyiségeinek nyitása, a jogszabály szerint a teraszok, kerthelyiségek reggel 5 óra
és este 21:30 óra között lehetnek nyitva, az itt tartózkodó vendégeknek nem kell
maszkot viselni, de a felszolgálóknak igen
- április 30.: már 4 millió fő kapott védőoltást, így újabb enyhítések következtek: a
kijárási tilalom kezdete éjfélre módosult, az üzletekben 23 óráig lehet vásárolni, a
védettségi igazolvánnyal rendelkezők részére 23 óráig megnyílt a vendéglátóhelyek
belső tere is, a szülők és családtagok a gyermekeket is magukkal vihetik, a védettségi
igazolvánnyal rendelkezők részére megnyíltak a szállodák, és a gyermekeket is
magukkal vihetik, a 2020 novemberében bezárt szabadidős létesítményeket védettségi
igazolvánnyal újra lehet látogatni, ezek közé tartoznak például az állatkertek, a
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vadasparkok, a múzeumok, a színházak, a mozik és a könyvtárak is, edzőterembe,
uszodába, jégpályára a védettségi igazolvánnyal rendelkezők, valamint az igazolt
sportolók mehetnek, az oltási kártyával rendelkezők és a felügyeletük alatt álló
kiskorúak 23 óráig a sportrendezvényeket is látogathatják, az oltási kártyával
rendelkezőknek és a felügyeletük alatt álló kiskorúaknak nem kell maszkot viselniük a
sport- és kulturális rendezvényeken, védettségi igazolvánnyal újra látogathatók az
idősotthonok.
május 3.: egyeztetés az intézmények nyitási folyamatáról
május 5.: újra megnyitott a Hevesi Sándor Színház, este már előadást is tartottak
május 5.: a sátorral fedett ideiglenes medence május 5. és június 18. között
látogatható a védettségi igazolvánnyal rendelkezők és az igazolt sportolók számára
május 10.: újra megnyitott az általános iskolák felső tagozata és a középiskolák
május 15.: megnyitott a Göcseji Falumúzeum a védettségi igazolvánnyal rendelkezők
számára
május 17.: az aznapi adatok alapján már 4.639.299 fő a beoltottak száma, közülük
2.727.165 fő már a második oltását is megkapta, ettől a naptól újra van ügyfélfogadás
a Városi Ügyfélszolgálati Irodán
május 25.: az aznapi adatok alapján már 5.026.529 fő a beoltottak száma, közülük
3.072.940 fő már a második oltását is megkapta. Meghaladtuk az 5 millió főt, így a
következő védelmi intézkedések léptek érvénybe: a kijárási tilalom megszűnt, az
üzletek, vendéglátó üzletek és más helyszínek járványhelyzetre tekintettel elrendelt
kötelező zárási időpontja megszűnt, közterületeken már nem kell maszkot viselni,
megszűnt az ingyenes parkolás, szabad a sport a közterületeken, legyen szó akár
egyéni, akár pedig csapatsportról, magán- és családi rendezvény legfeljebb 50 fő
részvételével korlátozás nélkül tartható, lakodalom pedig akár legfeljebb 200 fő
részvételével korlátozás nélkül tartható, szállodában vagy étteremben tartott magán- és
családi rendezvény esetén a szálloda, vendéglátó üzlet üzemeltetője köteles
gondoskodni a magánrendezvényen részt vevők elkülönítéséről, egyéb zárt téri
rendezvény csak védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek tartható, egyéb szabadtéri
rendezvény legfeljebb 500 fő részvételével korlátozás nélkül tartható (gyűlés is), 500
fő felett azonban csak koronavírus ellen védett személyek vehetnek részt a szabadtéri
rendezvényen, zenés-táncos rendezvény csak védettségi igazolvánnyal látogatható, a
16–18 éves korosztály koronavírus ellen védett személy felügyelete nélkül járhat
például étterembe, moziba, ha rendelkezik védettségi igazolvánnyal, védettségi
igazolvánnyal újra látogathatók az idősotthonok.
május 31.: a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban már csak 16 covidos beteget
ápolnak, akik közül 2 beteg van az intenzív osztályon, 7 fő nem igényel intenzív
ellátást, 7 covid-gyanús beteg pedig megfigyelés alatt áll és a teszteredményüket
várják.
június 5.: Dr. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter bejelenti, hogy
június 15-én véget ér a polgármesterek különleges jogköre, visszaáll a közgyűlések,
bizottságok, önkormányzati testületek normál működési rendje
június 15.: a különleges jogrend önkormányzatokra vonatkozó rendelkezései
megszűnnek
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II.
Az önkormányzati koordinálásban beszerzett védelmi felszerelések és eszközök:
-

60.000 darab lakossági maszk (steril tasakkal, borítékkal)
15.500 darab intézményi textil maszk
6.500 darab orvosi maszk
2.500 darab FFP2-es maszk
100 darab FFP3-as maszk
700 darab arcvédő pajzs
7 elektronikus lázmérő
4 ózongenerátor
gumikesztyűk, fertőtlenítő szerek, védőszemüvegek, overallok
2.027 önkormányzati teszt

III.
Támogatások, adományok, felajánlások:
2020. tavaszán létrehoztunk egy önkormányzati alszámlát, ahova adományokat lehetett
befizetni a városi járványügyi védekezés támogatására. Az összegyűlt pénzösszeg 2021.
június 14-ig: 15.812.565 Ft. A városvezetés és a teljes képviselőtestület, egyhangúlag
lemondott egy havi tiszteletdíjáról és ide lett utalva az összeg. A legtöbb adományozó nem
nyilatkozott arról, hogy nyilvánosságra hozhatjuk-e a neveiket. Mindenképpen ki kell
azonban emelni néhány kiemelkedő, félmillió forint összeg feletti támogatót: Zalaszám
Informatika Kft. (2 millió Ft), Zalakerámia Zrt. (1 millió Ft), Baki Agrocentrum (500 ezer
Ft), ADA (500 ezer Ft), Kozma Kft. (500 ezer Ft). Összesen 224 adományozó volt, a nagy
cégektől egészen az 5 ezer forintot felajánló nyugdíjasokig. Köszönet minden
adományozónak!
További felajánlások:
- FLEX: 13 ezer maszk
- Willis Hotel tulajdonosa: 10 ezer maszk
- Zalaegerszegi Patrióta Klub (32 vállalkozást tömörít): 10 ezer maszk
- Windoor Design Kft.: 10 ezer maszk
- Zalaegerszegi Fiatalok Egyesülete vadásztársaságokkal együttműködve: 2 tonna
vadhús 400 családnak, 200 mesekönyv a kórház gyermekrészlegeinek
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- Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete: 300 csomag zöldség, gyümölcs, illetve tartós
élelmiszer
- Hevesi Sándor Színház: 4 ezer maszk saját gyártásban
- Zalaegerszegi Szakképzési Centrum: 4,5 ezer maszk saját gyártásban
- Mould-Tech Kft.: 2 ezer FFP2-es maszk, 700 arcvédő plexi pajzs
- Omega GM Kft.: 3 ezer maszk, 200 gumikesztyű, egy ózongenerátor
- ZMT Hungary Kft.: 250 FFP2-es maszk
- Fregán Attila: 200 FFP2-es maszk
- Szerszámsziget Kft.: 1.000 FFP2-es maszk
- Alpha-Vet Kft.: 100 FFP3-as maszk
- Magnetic Kft.: fertőtlenítőszerek, élelmiszer csomagok
- Somogyi Richárd: 1.000 maszk
- Zalaegerszegi Adományközpont (rengeteg ruha, játék, tartós élelmiszer, stb.)
- Lakhatásért Közalapítvány (pénzügyi támogatás)
- MSZP: tartós élelmiszer egységcsomagok
- Tiéd a Város Egyesület: családi csomagok
- Zalaegerszeg Barátai Egyesület: családi csomagok
- EMC Hungária Kft.: központi orvosi ügyelet, háziorvosi rendelők, gyermekorvosi
rendelők légtér és felületfertőtlenítése
- Nano Clean For You Kft.: Városháza fertőtlenítése
- Kármán Csaba Bálint, a TriplaKomfort egyéni vállalkozás tulajdonosa: Családsegítő
Szolgálat és Gyermekjóléti Központ fertőtlenítése
- A Hevesi Sándor Színház művészei (Jurina Beáta, Hertelendy Attila és Bellus Attila)
zenés összeállítással mondtak köszönetet az egészségügyi dolgozóknak a Zala Megyei
Szent Rafael Kórház udvarán.
- Tóth László zongoraművész, a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem vezetője, a
Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar elnöke 12 helyszínen adott ingyenes
minikoncertet.
- Takács Bálint gitárművész, a Wolf zenekar és a Griff Bábszínház társulata ingyenes
szabadtéri rendezvényt tartott a kórház külső, pózvai épületének udvarán.
- Laposa Julcsi a közösségi médiában folytatta a gyermekek zenei mediációját.
- Kósa Ruben „napi népi” internetes bejelentkezésekkel járult hozzá a néptáncon
keresztül a közösségi kapcsolattartáshoz
- Köszönet valamennyiüknek, továbbá köszönet a Facebookon szerveződött
Zalaegerszeg Összefog csoportnak, amely a Keresztury Dezső Városi Művelődési
Központ segítségével magára vállalta a jelentkező 70 éven aluliak ellátását is.
Önkéntes segítséget ajánlott fel továbbá: Komáromi Ádám, Major Gábor, Németh Balázs,
Horváth András, Inhof András, Bödör Norbert, Kungli András, Kuszler Gábor, Rikk László,
Bencze Vivien, Unterberger Antal. Köszönet valamennyiüknek!

IV.
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Tesztelés:
Zalaegerszegen kiemelkedően nagy számú tesztet végeztek el, részben önkormányzati
megrendelésre, részben a kormányhivatal, a kórház és a mentőszolgálat koordinációjában,
részben pedig magánúton 2020 tavasza és 2021. június 14. között:
- önkormányzati finanszírozásban 850 teszt az intézményekben 2020. áprilisban
- önkormányzati finanszírozásban 1.000 teszt az intézményekben 2020. májusban
- önkormányzati tesztelés a második és harmadik hullámban: 177
- egyetemi PCR program (vérvétellel együtt): 143 teszt
- pedagógusok tesztelése 2020. november-december: 5320 teszt
- pedagógusok tesztelése 2021. január: 1.054 teszt
- mentőszolgálat által 16.514 teszt
- mobil tesztpont: 97 magánúton elvégeztetett teszt
- Integrity Magánklinika: 10.225 teszt
- Synlab és Léda Magánklinika: 1.945 teszt
Önkormányzat által: 2.027 teszt
Állam által: 23.031 teszt
Magánúton: 12.267 teszt
Ez összesen 37.325 teszt, ami kiugróan magas arány más városokhoz képest. Tapasztalatunk
szerint a nagy számú tesztelés előnye volt, hogy sok tünetmentes hordozót is kiszűrtünk.
Ugyanakkor – főleg az első hullám idején – azt is tapasztaltuk, hogy a tesztelés mindig csak
egy adott pillanatot mutatott, hamis biztonságérzetet is kelthetett, holott a negatív
teszteredmény után akár egy órával is bárki megfertőződhetett.
(Megjegyzés: egy-egy teszt beszerzési ára 8.000-14.000 forint között mozgott. Ezt
figyelembe véve csak Zalaegerszegen az elmúlt közel másfél évben önkormányzati
forrásból, kormányzati forrásból és magánemberek által fizetve közel 400 millió forint lett
tesztelésekre fordítva.)

V.
Járványügyi adatok (2021. június 14.):
- Az első koronavírusos beteget 2020. március 16-án regisztrálták Zala megyében (egy
türjei hölgyet), azóta összesen 18.382 főnél mutatták ki a fertőzést.
- 2021. január 1-je óta 7.747 fő kapta el a vírust a megyében.
- 2021. január 1-je óta 137-en haltak meg a vírus következtében a megyében (közülük
62-en a zalaegerszegi járás településeiről).
- 2021. január 1-től számítva a gyógyultak száma 7.060 fő, a jelenleg aktív fertőzöttek
száma 550 fő.
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- Az 550 aktív Zala megyei fertőzött közül 258 fő a zalaegerszegi járásban lévő
településeken él, 292 fő más települések lakója.
- A mai napon a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban összesen 6 igazolt covidos
beteget ápolnak (közülük az intenzív osztályon, vagy lélegeztető gépen senki nincs),
további 6 fő pedig megfigyelés alatt áll és a teszteredményüket várják.
- A fertőzöttek száma folyamatosan csökken.
- Szociális alapon átlagosan 250-300 főnek szállítottunk ebédet naponta.
- Az önkormányzat által az időseket segítő támogatói programba 143 fő kapcsolódott
be. Köszönet a polgárőröknek a segítségért, a kiváló munkáért!

VI.
Járványügyi kiadások:
A helyi védekezésre jelentős önkormányzati forrásokat biztosítottunk. 2020. március 9. és
2021. június 14. között összesen 175 millió forintot fordítottunk a járványügyi kiadásokra.
Ennek fedezete a költségvetés átcsoportosítása volt (rendezvényekre szánt összegek,
médiával kapcsolatos kiadások, elhalasztott fejlesztések, valamint az adományok).
Az összes kiadás részletezve:
- 60 ezer maszk megrendelése minden zalaegerszegi lakosnak: 26.520.000 Ft (egy darab
ára 348 Ft + Áfa, azaz 442 Ft, szorozva 60 ezerrel)
- 60 ezer maszknak steril tasak: 660.000 Ft (11 Ft egy darab, szorozva 60 ezerrel)
- 60 ezer boríték: 420.000 Ft (7 Ft egy darab, szorozva 60 ezerrel)
- Etikett címkék: 30.000 Ft (10 Ft egy ív, szorozva 3 ezerrel)
- 60 ezer maszk postázása: 8.820.000 Ft (147 Ft, szorozva 60 ezerrel)
- ZEGESZ intézményen keresztül 7200 maszk az egészségügyi, idősügyi, bölcsődei,
óvodai, hivatali dolgozóknak: 4.360.000 Ft
- 3500 sebészeti maszk az egészségügyi alapellátásban dolgozóknak és az időseket
segítő polgárőröknek: 1.710.000 Ft
- 2500 FFP2 maszk a háziorvosoknak, ügyeleten dolgozóknak: 3.720.000 Ft
- Orvosi felszerelések: 1.550.000 Ft (gumikesztyű, védőszemüveg, fertőtlenítőszer)
- Zalaegerszegi Gondozási Központ (idősotthonok) járványügyi védekezésének
támogatása: 15.000.000 Ft
- Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ 1.000.000 Ft (krízis csomag, tartós
élelmiszer a rászorulóknak)
- Rendelők fertőtlenítése: 760.000 Ft
- 100 darab FFP3 maszk: 1.143.000 Ft
- Önkormányzati tesztelések: 21.000.000 Ft
- Segít a város idősellátási program: 8.122.000 Ft (március 23-tól)
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- Szociális étkeztetés többletköltsége: 26.718.000 Ft (március 23-tól)
- Közterületi fertőtlenítés: 26.458.000 Ft (március közepe óta folyamatosan)
- Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény járványügyi védekezésének
támogatása: 6.500.000 Ft (védőeszközök: overall, lázmérő, mosható köpeny,
gumikesztyű, fertőtlenítőszer, FFP2 maszk)
- Veszélyhelyzethez kapcsolódó jutalom (idősek otthonában, bölcsődékben, óvodákban
kiemelkedő munkát végzőknek stb.): 20.685.000 Ft
ÖSSZESEN: 175.176.000 Ft

VII.
Gazdasági következmények:
A koronavírus okozta világjárványt súlyos gazdasági világválság követte, amely a 2008-as
krízisnél is komolyabb problémákat idézett elő. Több időszakban, hosszú hónapokra
bezártak üzletek, szállodák, vendéglátóhelyek, leálltak gyárak, sokan elvesztették a
munkájukat, és mindez az önkormányzat helyzetét is rendkívül megnehezítette.
A kormány gazdaságvédelmi és munkahelyvédelmi akciótervvel igyekezett segíteni a
vállalkozásokat. Ebből mi is részt vállaltunk a szolidaritás jegyében. A gépjárműadó már a
központi költségvetéshez folyik be a gazdaságvédelmi alap részeként, 2021-ben a helyi
iparűzési adónak csak a felét kell befizetni az egyéni vállalkozóknak, a kis és
középvállalkozásoknak, a felszabaduló pénz a vállalkozásoknál marad. Az ingyenes parkolás
is hozzájárult a helyzet kezeléséhez. A 2021-es év elején döntöttünk a vendéglátós teraszok
közterület-használati díjának eltörléséről, továbbá arról, hogy 2021. június 30-áig
visszamenőlegesen teljes mértékben elengedjük a városi tulajdonú helyiségekben működő
vendéglátóhelyek és a kormányrendeletben felsorolt egyéb szektorok bérleti díját, valamint
arról is, hogy minden zalaegerszegi vendéglátóipari ingatlan és szálláshely építményadóját
csökkentjük az első öt hónapra számított összeggel. Ez utóbbi döntés összesen 220 ingatlant
érintett, segítve a leginkább nehéz helyzetben lévő szektor túlélését.
Önkormányzatunk költségvetése, bevételei a következő képpen alakult:
Jogcím:
Építményadó és
kommunális adó:
Iparűzési adó:

Eredeti terv
2020-ra:
1.086.000.000

2020-as év zárása
(tényadat)
1.120.844.000

2021-es
költségvetési terv
1.091.747.000

4.700.000.000

4.490.406.000

3.400.000.000
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Gépjárműadó:
Idegenforgalmi adó:
Parkolási szolgáltatás:
Összesen:

280.000.000

0

0

21.000.000

14.228.000

0

434.000.000

293.065.000

152.400.000

6.521.000.000

5.918.543.000

4.644.147.000

Amint látható, 2020-ban 602 millió forinttal kevesebb bevétele volt az önkormányzatnak
annál, mint amit az eredeti költségvetésben terveztünk.
2021-ben pedig 1,87 milliárd forinttal kevesebb összegből gazdálkodhatunk, mint amit a
2020-as év elején, normál békeidőben terveztünk.
Emellett több mint 200 millió forinttal számolhatjuk az önkormányzati intézmények
elmaradó bevételeit (nem voltak fizetős koncertek, kiállítások, színházi előadások, könyvtári
kölcsönzések, belépődíjak, stb.).
A védekezésre 175 millió forintot költöttünk.
Minden tétellel számolva, a járványhoz kapcsolódóan a két évben összesen nagyon jelentős,
közel 3 milliárd forintos kiesés jelentkezett. Ezt az önkormányzat még a legkomolyabb
megszorításokkal és elvonásokkal sem tudta volna kezelni, de szerencsére 2020-ban és 2021ben is nagy összegű kormányzati kompenzációban részesültünk, ami a saját takarékossági
csomagunkkal együtt biztosította a város pénzügyi egyensúlyát.
A kormányzati kompenzációk jogcíme és összege:
- Kulturális intézményekben foglalkoztatottak 6 százalékos béremelésének fedezete a
2020-as évre: 54.00.000 Ft
- Kulturális intézmények bérfejlesztésének fedezete a 2021-es évre: 84.000.000 Ft
- Kiesett kulturális bevételek állami kompenzációja: 60.000.000 Ft
- A 2020-as év gazdasági nehézségeinek kormányzati kompenzációja: 1.380.000.000 Ft
- Állami kompenzáció a 2021-es évre: 630.000.000 Ft
Összesen: 2.208.000.000 Ft
Már a járvány elején elkezdtük egy új, alternatív városi költségvetés kidolgozását. A fő
szempont a város működőképességének, az önkormányzat fizetőképességének megőrzése
volt!
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Ennek biztosítása érdekében első körben töröltünk minden városi és városrészi programot,
rendezvényt, fesztivált, az ezekre szánt összegeket pedig járványügyi védekezésre
csoportosítottuk át.
Leállítottunk és töröltünk minden önkormányzati forrásból tervezett felújítást, fejlesztést,
beruházást, aszfaltozást, útépítést, kifizetést. Csak azok a projektek mehettek tovább,
amelyek nem önkormányzati forrásból valósulnak meg (pl. állami forrásból a Modern
Városok Program, EU-s forrásból a TOP program, vagy egyéb pályázati támogatásoknak
köszönhető programok).
Jelentősen beszűkültek, sok esetben megszűntek 2020-ban és 2021-ben a támogatási
lehetőségeink (sportegyesületek, civil szervezetek, kulturális egyesületek, művészeti
együttesek, stb.).
A megmaradó forrásainkból elsősorban arra koncentráltunk, hogy megőrizzük a város
működőképességét és az önkormányzat fizetőképességét, hiszen fenn kell tartanunk az 1269
önkormányzati dolgozót foglalkoztató intézményrendszert (orvosi rendelők, ügyelet,
bölcsődék, óvodák, idősotthonok, szociális intézmények, múzeum, falumúzeum, könyvtárak,
színház, bábszínház, művelődési házak, stb.), mindenkinek meg kell kapnia a fizetését,
valamint fizetnünk kell a rezsit, a számlákat, a takarítási, közvilágítási, és egyéb költségeket.
Nem így terveztük ezt a két évet! Sok mindenre nem jutott pénz! De hiszem, hogy közös
összefogással és szolidaritással végül túl leszünk a nehézségeken!

VIII.
Köszönetnyilvánítás
- Polgármesteri Hivatal, Humánigazgatási Osztály: Velkey Péter, Hutnik Eszter,
Zimborás Béla, Dormánné Nyakas Tünde
- Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet: Szabó Károly, Dippold Márton, Péter
Gyöngyi, H. Horváth Gyula, Kámán Martin, Langné Varjasi Veronika
- Polgármesteri Hivatal: Dr. Kovács Gábor főjegyző, Dr. Sándor Erzsébet aljegyző,
Gecse Péter, Bali Zoltán és Dr. Vadvári Tibor alpolgármesterek, Tolvaj Márta
szociális és lakásügyi főtanácsadó, valamennyi osztályvezető és kolléga
- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város teljes képviselőtestülete, valamennyi önkormányzati
képviselő
- Zala Megyei Kormányhivatal: Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, és az általa
vezetett Megyei Védelmi Bizottság, továbbá minden kollégája
- Rendőrség, katasztrófavédelem, polgárőrség, mentőszolgálat, különleges mentők,
tömegközlekedés, postai dolgozók, boltok és üzletek dolgozói, vállalkozások
tulajdonosai és munkatársai
- Önkormányzati egészségügyi ellátórendszer, szociális ellátórendszer, idősotthonok,
minden vezető és dolgozó
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- Zala Megyei Szent Rafael Kórház, művese állomás, Magyar Vöröskereszt, véradó
szolgálat, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság pózvai intézményei,
valamennyi vezető és dolgozó
- Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ, Kvártélyház Kft., Hevesi Sándor
Színház, Zalaegerszegi Szakképzési Centrum, Zalaegerszegi Tankerület, Családsegítő
Szolgálat és Gyermekvédelmi Központ, Gondozási Központ minden alegysége,
valamennyi bölcsőde és óvoda, konyhai dolgozók, háziorvosok, asszisztensek,
védőnők, és általában véve minden egyes önkormányzati intézmény munkatársa
- Támogató, adományozó cégek, magánszemélyek
- Média munkatársai, tudósítói
- Valamint köszönet MINDEN ZALAEGERSZEGI POLGÁRNAK!

A közösségi médiában minden héten részletesen beszámoltam egy-egy posztban a
zalaegerszegi helyzetről, a tudnivalókról, a védelmi intézkedésekről. Emellett a korrektséget
szem előtt tartva ugyancsak minden héten részletesen tájékoztattam egy-egy beszámolóban a
kormánypárti és ellenzéki frakciókat, vezetőket és képviselőket az aktualitásokról, a legfőbb
döntések előtt pedig konzultáltam velük és együtt, egyhangúlag hoztunk döntéseket. Ezt
külön köszönöm, hálás vagyok érte, hogy Zalaegerszeg ismét példát mutatott összefogásból!
Ezúton is köszönöm Zalaegerszeg minden polgárának, az együttműködő szervezeteknek,
intézményeknek, hivataloknak, a támogató cégeknek és magánszemélyeknek a lokálpatrióta
összefogást, a közös gondolkodást, az együttes és valóban sikeres küzdelmet! Büszke
vagyok rá, hogy egy csodálatos közösséget szolgálhatok a munkám, a hivatásom során!

Zalaegerszeg, 2021. június 14.

Balaicz Zoltán
polgármester
a helyi járványvédelmi bizottság vezetője
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