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SZERB KÖZTÁRSASÁG
ZENTA KÖZSÉG
A RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA
Szám: 217-2-10/2012-II
Kelt: 2012. február 17-én

A rendkívüli helyzetekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 111/09. és 92/2011. szám)
15. szakasza, a rendkívüli helyzetek törzskarainak összetételéről és munkamódjáról szóló
kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 98/2010. szám) 17. szakaszának 2. és 3. bekezdése,
valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 75. szakasza 1.
bekezdésének 8. pontja alapján a rendkívüli helyzetek községi törzskara 2012. február 17-én
meghozta az alábbi
VÉGZÉST
1. A rendkívüli helyzetek községi törzskara elfogadja Kopasz Attilának, a Községi
Közigazgatási Hivatal közlekedésre illetékes képviselőjének és Répás Erikának, a Zentai
KLKV igazgatónőjének a Zenta község területén levő utak állapotáról szóló jelentését.
2. 2012. február 20-ától az időjárási körülmények javulása következtében megteremtődtek a
feltételek a Zenta község területén levő összes általános és középiskolában a rendes tanítás
megkezdésére, valamint a Hófehérke Óvoda működésének megkezdésére is.
3. Kérelmet kell továbbítani a rendkívüli helyzetek köztársasági törzskarához, hogy Zenta
község területén a terepi körülmények megjavulása következtében, és mivel nem állnak fenn
a rendkívüli helyzet fenntartásához szükséges konkrét elemek, tegye lehetővé a rendkívüli
helyzetek zentai községi törzskara részére, hogy a 24 órás folyamatos ügyelet helyett 2012.
február 20-ától passzív ügyelet kerüljön bevezetésre.
4. A lakosságot a No Limit Rádió útján fel kell szólítani, hogy a hólé szabad lefolyásának
biztosítása érdekében a házuk előtt tisztítsák meg a lefolyókat.
5. Az oktatási intézmények igazgatóit értesíteni az e végzés 2. pontjában említett
intézkedésekről.
6. Ezt a végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Širková Anikó s. k.,
a rendkívüli helyzetek községi törzskarának
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:
EGYSZÁMLA-SZÁM:
NYOMTATJA:
PÉLDÁNYSZÁM

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.
840-745151843-03 – községi szintű egyéb bevételek
Képviselő-testületi és végrehajtási osztály
200 db
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