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14. 
 

A rendkívüli állapotokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 111/09.  és  92/2011. sz.) 15. 
szakasza,  a rendkívüli állapotok törzskarának összetételéről és munkamódjáról szóló 
kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 98/2010. sz.) 17. szakasza 2. és 3. bekezdése, 
valamint  Zenta  község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  5/2011. sz.) 75. szakasza 1. 
bekezdésének 8. pontja  alapján a rendkívüli helyzetek községi törzskara 2012. 02. 04-én meghozta  
az alábbi   
 

V É G Z É S T   
 

1. A törzskar beszünteti Zenta  község területén  az oktatást minden  általános- és 
középiskolában 2012. február  06-án és 07-én  a nagy hóesések és a fagypont alatti 
hőmérséklet és a bejelentett újabb havazások miatt, a gyermekek és tanulók biztonságának 
védelme céljából.   

2. A törzskar beszünteti  a munkát a zentai  Snežana-Hófehérke Óvodában 2012. február  06-
án és  07-én a nagy hóesések és a fagypont alatti hőmérséklet és bejelentett újabb havazások 
miatt, a gyermekek és tanulók biztonságának védelme céljából, Zenta község területén kettő, 
a munkafeltételeknek eleget  tevő  létesíményben  ügyelet kell szervezni. 

3. A törzskar ügyeletet vezet  be  Zenta  község területén a  helyi közösségekben, amelyeket 
veszélyezteti a hófúvás, figyelemmel kísérik a közlekedési utaknak és járdáknak a 
hófúvásoktól való tisztítási akciója során a terepi helyzet és megállapítjuk jelentéstételi 
kötelezettségüket a terepi helyzetről Zenta  község rendkívüli helyzetek törzskara felé 2012. 
02. 05-étől kezdődően minden munkanapon 08.00 órától 11.00 óráig a 064/8725399-es 
telefonon – Todorović Milan.  

4. Biztosítjuk a hófúvások által  beborított vagy blokkolt  polgároknak a segítségnyújtást, akik  
a  bejelentésüket a Zentai  KLKV munkatársának, Barát Csabának teszik meg  a  
065/9430679-es telefonszámon.   

5. Felhívjuk a hófúvások eltakarításához megfelelő mechanizációval rendelkező  polgárokat, 
hogy az aktivitásokbkan való önkéntes részvételüket  jelentsék Kopasz  Attilának, a 
törzskar  tagjánk a  064/8725323-as telefonszámon.   

6. Zenta község területén a hófúvások elhárításában résztvevők költségei Zenta község  
költségvetési eszközeit  terhelik – 220-as funkció, 254-es pozíció, 423-as közgazdasági 
osztályozás – polgárvédelem – rendkívüli helyzet.  

7. Tájékoztatni kell az oktatási intézmények igazgatóit a  jelen végzés  1. és 2. pontja  szerinti 
intézkedésekről, valamint a helyi közösségek titkárait a  jelen végzés 3. pontja szerinti 
intézkedésekről, a Zentai KLKV igazgatóját és Barát Csabát a jelen végzés 4. pontja  
szerinti intézkedésekről.  

8. A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község  Hivatalos  Lapjában.   
 
 
RENDKÍVÜLI HELYZETEK   
KÖZSÉGI TÖRZSKARA       Širková Anikó s. k.  
Szám:  217-2/2012-II      a  községi törzskar parancsnoka   
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KIADÓ:  Képviselő-testületi és végrehajtási osztály, Zenta, Fő tér 1. 
Telefon: 024/655-411 

FELELŐS 
SZERKESZTŐ: 

 

Spec., Kocsis Szürke Makk Anna, a Zentai KKT titkára 

 

ÉVI 
ELŐFIZETÉS: 

2.400,00 din. Az előleget háromhavonként vagy egy évre előre kell 
fizetni. A hirdetés díja 2.000,00 dinár, előfizetőknek 1.000,00 dinár. 
A költségvetés használóinak a hirdetés díjmentes. 

EGYSZÁMLA-SZÁM: 840-745151843-03 – községi szintű egyéb bevételek 

NYOMTATJA: Képviselő-testületi és végrehajtási osztály 

PÉLDÁNYSZÁM 200 db 
 


