
Sajtóközlemény 

Ma egyeztetést folytatott Balaicz Zoltán polgármester dr. Kovács Gábor főjegyzővel közösen 

a Polgármesteri Hivatal osztályvezetőivel és helyetteseikkel a koronavírus terjedése miatti 

veszélyhelyzetről, a Városháza működésében életbe lévő változásokról, a dolgozóink 

védelméről, az ügyintézés további módjáról, valamint egyéb határozatokról, melyekre saját 

hatáskörben módja és lehetősége van az önkormányzatnak. 

A Polgármesteri Hivatalban 2020. március 16-tól, hétfőtől határozatlan ideig az 

ügyfélfogadás szünetel. Egyúttal kérjük az ügyfeleket, hogy lehetőleg telefonon vagy 

elektronikus úton intézzék az ügyeiket (https://zalaegerszeg.hu/e_ugyintezes). Kizárólag 

azokban az ügyekben megengedett az ügyfélfogadás, ahol jogszabály írja elő a személyes 

megjelenés szükségességét. A személyes egyeztetés lehetőségét a földszinten kialakított 

ügyfélfogadási térben biztosítjuk. Amennyiben a személyes jelenlét szükségessége 

kérdéses, kérjük, hogy telefonon egyeztessenek az ügyintézővel. 

 

A Városháza épületében 2020. március 16-tól nem tartunk esküvői ceremóniát, így a 

helyszín minden esetben a díszterem lesz. A díszteremben tartózkodók létszáma (vendégek 

és közreműködők együtt) nem haladhatja meg a 100 főt, melyet ellenőrizni is fogunk. 

 

Lemondtunk minden foglalást az önkormányzat alsóerdei vendégházában, ahol ezután 

semmilyen rendezvényre, összejövetelre, vagy egyéni bérlési lehetőségre nem lesz mód. 

 

További döntések: 

•    Az önkormányzati bentlakásos idősotthonokban múlt hét óta látogatási tilalom van 

érvényben. Látogatók tehát nem érkezhettek, de a bentlakók kimehettek pl. boltba, lottózóba, 

stb. Az új rendelkezés értelmében egyben kijárási tilalom is érvénybe lép, az ellátottak 

kéréseit a szociális dolgozók megoldják. 

•    Az idősek ellátásának szervezése kiemelt feladatunk lesz, ebben fontos szerepet fog 

ellátni önkormányzati háttértámogatással a „Zalaegerszeg összefog” kezdeményezés 

(közösségi médiában már elérhető) 

•    Az önkormányzati fenntartásban lévő uszoda már korábban bezárt, most pedig a 

magántulajdonban lévő termálfürdőt működtető vállalkozás jelezte, hogy március 17-től, 

keddtől határozatlan ideig zárva tart a létesítmény. 

•    2020. március 17-től, keddtől határozatlan időre felfüggesztjük a Deák Ferenc Megyei 

Könyvtár, a József Attila Városi Tagkönyvtár, valamint az Apáczai Csere János Tagkönyvtár 

nyilvános szolgáltatásainak igénybevételét, vagyis egyénileg sem lesznek látogathatók az 

intézmények. 

•    2020. március 17-től, keddtől határozatlan ideig nem lesz látogatható a Magyar Olaj- és 

Gázipari Múzeum. 

•    2020. március 17-től, keddtől határozatlan időre felfüggesztjük az ÁVH múzeum 

nyitvatartását és látogathatóságát. A Göcseji Falumúzeum az eredeti terv szerint április 1-jén 

nyitott volna, de itt sem lesznek rendezvények. 

•    2020. március 17-től, keddtől határozatlan időre felfüggesztjük a Keresztury Dezső Városi 

Művelődési Központ, valamint a hozzá tartozó intézmények nyitvatartását és 

látogathatóságát (Városi Hangverseny- és Kiállítóterem, Art Mozi, Apáczai Csere János 

Művelődési Ház, Andráshidai Művelődési Ház, Csácsbozsoki Művelődési Ház, Kézművesek 

Háza, városrészi közösségi házak). 

•    2020. március 17-től, keddtől határozatlan ideig szünetel az ügyfélfogadás a Tourinform 

Irodában. 

•    2020. március 17-től, keddtől határozatlan ideig szünetel az ügyfélfogadás a Zala Megyei 

https://zalaegerszeg.hu/e_ugyintezes


Levéltárban. 

•    Szünetel az ügyfélfogadás a Városi Ügyfélszolgálati Irodán, ennek részleteiről az 

önkormányzati cégvezetőkkel történt konzultáció után számolunk be. 

•    A Zalaegerszegi Televíziót arra kértük, hogy az M5 csatorna iskolatévévé alakulásának 

példája alapján, lehetőség szerint a legfontosabb szakterületeken ismeretterjesztő 

műsorokkal nyújtson segítséget az otthoni tanuláshoz, továbbá helyi Szentmisék és 

Istentiszteletek felvételével biztosítsák ezen liturgikus események követését a televízión 

keresztül a hívő lakosság részére. 

•    A kerítéssel körbevett, kapuval zárható játszóterek (pl. Bóbita, Vizslapark, stb.) lezárásra 

kerülnek, a nyitott játszóterek esetében pedig felhívjuk a szülők figyelmét a járványügyi 

helyzetből fakadó elővigyázatosságra. 

•    A Széchenyi téren lévő nyilvános illemhelyet közegészségügyi szempontok miatt 

ideiglenesen lezárjuk. 

•    A közösségi tereken, közterületeken lévő utcabútorokat, padokat részben elszállítjuk, a 

rögzítetteket pedig fokozottan takarítjuk és fertőtlenítjük. 

•    Kérjük a helyi sportegyesületeket, hogy határozatlan ideig függesszék fel az edzéseket, 

teremlátogatásokat, tornákat, meccseket, stb. (a legtöbb már meg is tette). 

•    Zalaegerszegen a tömegközlekedést az állami Volánbusz Zrt. biztosítja, ők a következő 

információt juttatták el hozzánk: "Fokozottan takarítják az autóbusz-állomásokat és a 

járműveket, vírusölő szerrel mossák le a kapaszkodókat, kézfertőtlenítő szerrel látják el a 

munkahelyi mosdókat, tisztálkodóhelyiségeket. A telephelyekre javításra, revízióra és 

szemlére érkező járműveket a forgalom részére minden esetben csak dokumentált 

fertőtlenítő takarítás végrehajtását követően lehet átadni. A fertőtlenítő takarításokat minden 

autóbuszon el kell végezni, amely bármely célból a műszaki üzemet/telepet érinti. A 

Szolgáltatásfelügyelet munkatársai (jegy- és bérletellenőr, szolgáltatás ellenőrzési 

munkatárs) folyamatosan ellenőrzik valamennyi társasági autóbusz tisztasági és higiénés 

állapotát, továbbá azt, hogy a járműveken az elrendelt fertőtlenítőszer és törlőkendő 

megtalálható-e. Kézfertőtlenítő szereket biztosítanak az utasokkal közvetlen kapcsolatban 

álló munkakörökben dolgozó munkatársaknak.” Várható emellett a menetrend átszabása a 

megváltozott igények miatt (bölcsődék,óvodák, iskolák, intézmények, szórakozóhelyek 

szünetelése, éttermek korlátozott nyitvatartása), valamint a fel és leszállás átgondolása, 

újraszabása. 

 

A meghozott döntések azt szolgálják, hogy a világjárvány negatív hatásai a lehető legkisebb 

mértékben érintsenek bennünket, zalaegerszegieket! Mindannyian tisztában vagyunk vele, 

hogy a vírus terjedését rendkívül nehéz megfékezni. Ezért nekünk, zalaegerszegieknek 

fontos megtennünk minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy közösségünk épségben, 

erőben és egészségben vészelje át az előttünk álló időszakot. Rendkívül nehéz hetek és 

hónapok állnak előttünk, olyan időszak, ami mindannyiunk számára új és szokatlan, hiszen 

évtizedek óta nem fordult elő még csak hasonló helyzet sem, ezért most minden eddiginél 

fontosabb az összefogás! A negatív gazdasági következményeket pedig egyelőre még csak 

becsülni sem tudjuk. 

 

Alaptalan információknak, álhíreknek, felesleges pánikkeltésnek ne adjunk teret! Tudni kell, 

hogy a koronavírus a legtöbb ember számára NEM életveszélyes betegség, vannak, akik 

enyhe tünetekkel vészelik át, sőt, a világban több tízezren néhány hét alatt már ki is 

gyógyultak belőle. Akikre különösen veszélyes, azok az idősek, illetve egyéb más 

betegséggel is küzdők (a sajnálatos halálesetek ebből a két körből kerültek ki), rájuk 

fokozottan kell figyelnünk! 

 



A mai napon Baracskai József, Zalaszentgrót Város polgármestere a Facebook oldalán arról 

adott hírt, hogy a térségükben a mai napon regisztrálták az első Zala megyei koronavírusos 

személyt (aki egyébként szinte tünetmentes). Ezért még fokozottabban kell figyelnünk az 

országos és a helyi védelmi intézkedések betartására! 


