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Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
A község polgármestere
Szám: 217-7-14/2020-II
Kelt: 2020.04.02-án
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.) 29. szakasza, a rendkívüli állapot kihirdetéséről
szóló határozat (az SZK Hivatalos Közlönye, 29/2020. sz.) és a Szerb Köztársaság területén a
szolgáltatások nyújtásának külön intézkedéseiről a kiskereskedelem terén, amely felöleli az
élelmiszer és italok árusítását a vendéglátó létesítményekben és az elvitelre eladott élelemről (az
SZK Hivatalos Közlönye, 39/2020. sz.) szóló határozat valamint a rendkívüli állapot ideje alatti
intézkedésekről szóló Kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 31/2020., 36/2020.,
38/2020., 39/2020., 43/2020., 47/2020. és 49/2020. sz.) alapján, tekintettel a bevezetett
intézkedésekre és korlátozásokra Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara a 2020.
április 02-án tartott ülésén meghozta az alábbi
MEGHAGYÁST
a 217-7-11/2020-II-es számú, 2020.03.29-én kelt meghagyás módosításáról és kiegészítéséről
I.
A 2020.03.29-én kelt 217-7-11/2020-II-es számú meghagyás 2. pontját kiegészítjük egy 2.
bekezdéssel, amely az alábbiak szerint hangzik:
„BETILTJUK a rendkívüli állapot ideje alatt Zenta község területén azon gazdasági
társaságok, egyéb jogi személyek és vállalkozók működését, amelyek tevékenységei a
következők: fodrászat és kozmetika, pedikűr, manikűr.
Továbbá TILOS a fitnesz klubok és edzőtermek, török fürdők, szaunák és gőzfürdők,
szoláriumok, masszázsszalonok, illetve egyéb arc- és testápolási szalonok működtetése.
Mivel ezen szolgáltatások jellemzője a közeli kontaktus a szolgáltatás nyújtója és igénybe vevője
között, nagyobb a veszély a COVID-19 fertőző betegséggel való megfertőződésre.”

A 2020.03.29-én kelt 217-7-11/2020-II-es számú meghagyás 3. pontjának 2. bekezdése
módosul és az alábbiak szerint hangzik:
„Szombaton és vasárnap 08.00 órától 14.00 óráig.”
A 2020.03.29-én kelt 217-7-11/2020-II-es számú meghagyás egyéb rendelkezései változatlanok
maradnak.
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II.
Ezt a meghagyást közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában és az abban való
közzétételének napjával lép hatályba.
Czegledi Rudolf, okl. építőmérnök s. k.
Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a parancsnoka
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Képviselő-testületi és végrehajtási osztály, Zenta, Fő tér . 1.
Telefon: 024/655-444
Stojkov Igor, okleveles jogász, a Zentai KKT titkára
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