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A védelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 116/2007., 88/2009. – más törv., 
104/2009. – más törv., 10/2015. és 36/2018. sz.) 29. szakasza, a rendkívüli helyzet idején az 
intézkedésekről szóló Kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 31/2020. sz.) és a 
Szerb Köztársaság területén a nyilvános helyeken és a zárt helyiségekben a gyülekezés 
tilalmáról szóló meghagyás (az SZK Hivatalos Közlönye, 30/2020. sz.) alapján, tekintettel a 
bevezetett intézkedésekre és korlátozásokra Zenta község rendkívüli helyzetek községi 
törzskara a 2020. március 17-én tartott ülésén meghozta az alábbi  

MEGHAGYÁST 

I. 

1. TILOS összehívni és megtartani gyűléseket és a polgárok más gyülekezéseit Zenta
községben nyílt területen (amin értendő a játszótereken való gyülekezés is);

2. TILOS zárt helyiségben mindenféle gyülekezés (sport, kulturális és más
rendezvények) Zenta község területén, kivéve az állami szervek és szolgálatok
munkájának és működésének a külön érdekében, amelyek megtartására külön
engedélyt, - összhangban a Kormány határozatával - a belügyminiszter ad ki;

3. BESZÜNTETJÜK az iskoláskor előtti intézmények, a gyermekek és a fejlődési
zavarokkal rendelkező fiatalok nappali tartózkodását szolgáló intézmények munkáját
Zenta község területén, és a nyugdíjas egyesületekben és nyugdíjas klubokban minden
gyülekezést Zenta község területén;

4. BESZÜNTETJÜK a munkát minden sportlétesítményben és klubban Zenta község
területén, kezdve 2020.03.17-étől;

5. BEVEZETJÜK a vendéglátó létesítmények rövidített munkaidejét (éttermek,
kávézók, bárok és más vendéglátói létesítmények) 8,00 órától 20,00 óráig, kezdve
keddtől, 2020.03.17-étől. A vendéglátó létesítményekben a munkaidő alatt zárt
helyiségben legtöbb 50 (ötven) személy jelenléte engedélyezett, és a hatásköri
felügyelőség megerősíti az ellenőrzést a vendéglátó létesítményekben;

6. MEGHAGYJUK a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének, a közvállalatoknak
és intézményeknek, amelyek alapítója Zenta község az INTÉZKEDÉST, hogy
tegyék lehetővé a munkák ellátását a munkáltató helyiségein kívül (távmunka
otthonról) a súlyos krónikus betegeknek és a 60 évesnél idősebb személyeknek,
valamint a nőknek, akiknek 12 év alatti gyermekük van;

7. MEGALAKUL a mobil csapat Zenta község területén a 65 évesnél idősebb polgárok
támogatására és a kontakt központ, a polgároknak információ nyújtása céljából, és
meghagyjuk Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának, hogy tájékoztassa a
nyilvánosságot a kontakt központ telefonszámairól;

8. BESZÜNTETJÜK Zenta község Községi Közigazgatási Hivatala Szolgáltató
Központjának - fogadóirodájának a munkáját és KÉRJÜK a polgárokat, hogy NE
JÖJJENEK SZEMÉLYESEN a Városházára, hanem további információkat
024/655-444-es telefonszámon kaphatnak;
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9. BESZÜNTETJÜK a közvállalatok Szolgáltató Központjainak - fogadóirodáinak a 
munkáját, amelyeknek az alapítója Zenta község.  

 
II. 

 

A meghagyást közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában és az abban való 
közzétételének napjától kell alkalmazni.  
 
 
KÉRJÜK ZENTA KÖZSÉG MINDEN POLGÁRÁT, HOGY ALKALMAZZÁK A 
MEGSZIGORÍTOTT  HIGIÉNIA INTÉZKEDÉSEKET, HOGY 
FELELŐSÉGTELJESEN VISELKEDJENEK ÉS A SZERB KÖZTÁRSASÁG 
KORMÁNYÁNAK ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUMÁNAK 
JAVASLATAIVAL ÖSSZHANGBAN JÁRJANAK EL. KÜLÖNÖSEN KÉRJÜK A 65 
ÉVESNÉL IDŐSEBB LAKOSSÁGOT, A NYUGDÍJASOKAT, HOGY 
MARADJANAK OTTHON ÉS CSÖKKENTSÉK AZ EGYMÁS KÖZÖTTI 
SZEMÉLYES KONTAKTUST, MINDEZT ZENTA KÖZSÉG LAKOSAI 
EGÉSZSÉGÉNEK A MEGŐRZÉSE CÉLJÁBÓL. 

 

 
Czeglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. k.  

 
Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a parancsnoka  
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ИЗДАВАЧ: 
Одељење за скупштинске  и  извршне  послове,  Сента, 
Главни трг бр. 1. Тел. 024/655-444  

ОДГОВОРНИ 
УРЕДНИК: Игор Стојков, дипл. правник, секретар Скупштине општине Сента 




