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Zenta
A védelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 116/2007., 88/2009. – más törv.,
104/2009. – más törv., 10/2015. és 36/2018. sz.), a rendkívüli állapot kihirdetéséről szóló
határozat (az SZK Hivatalos Közlönye 29/2020. sz.) és a Szerb Köztársaság területén a
személyek mozgásának korlátozásáról és tilalmáról szóló meghagyás (az SZK Hivatalos
Közlönye, 34/2020. sz.) alapján, tekintettel a bevezetett intézkedésekre és korlátozásokra
Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara a 2020. március 18-án tartott ülésén
meghozta az alábbi
MEGHAGYÁST
I.
1. A Covid-19 fertőző betegség terjedésének elfojtása és megakadályozása érdekében és
a lakosság ezen betegségtől való megóvása céljából, megtiltjuk a nyilvános helyeken,
illetve a lakások, helyiségek, lakóépületek, valamint házak és háztartások területén
kívül való tartózkodást Zenta község területén, éspedig:
1) a 65 éves vagy annál idősebb polgárok számára - Zenta területén;
2) a 70 éves vagy annál idősebb polgárok számára - Bogaras, Felsőhegy, Kevi és
Tornyos területén.
2. Minden személynek kijárási tilalom van érvényben este 20.00 órától reggel 5.00
óráig.
3. A jelen meghagyás 1. és 2. pontja szerinti tilalom nem vonatkozik az alábbi
személyekre:
1) egészségügyi dolgozókra – amennyiben erre külön engedéllyel rendelkeznek
2) a Belügyminisztériumhoz, a Védelmi Minisztériumhoz, a Biztonsági szolgálathoz,
valamint a Szerb Katonaság kötelékébe tartozókra, akik feladatukat végzik,
3) azon személyekre, akik számára a Belügyminisztérium engedélyt ad.
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4. A jelen meghagyás 1. és 2. pontja szerinti tilalom nem vonatkozik azon természetes
személyekre, akiknek egészségügyi segítségre van szükségük, és legfeljebb két ember
számára ezen személy kíséretében.
5. A jelen meghagyás 1. és 2. pontja szerinti tilalom megszegéséért büntetés jár,
összhangban a Büntetőtörvénykönyv rendelkezéseivel.
II.
A jelen meghagyást közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában, és az abban való
közzétételének napjával lép hatályba.

Czeglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. k.
Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a parancsnoka
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A KÖZSÉG RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARÁNAK
MEGHAGYÁSA

KIADÓ:

Képviselő-testületi és végrehajtási osztály, Zenta, Fő tér . 1.
Telefon: 024/655-444

FELELŐS
SZERKESZTŐ
:

Stojkov Igor, okleveles jogász, a Zentai KKT titkára
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