
ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

Z   E   N   T   A 

LV. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 

2020. ÁPRILIS 09. 



 

 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
- 15. Szám - 

2020.04.09.  

 

 

384 
 

50. 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község  
A község polgármestere  
Szám: 217-7-17/2020-II  
Kelt: 2020.04.09-én 
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 és a rendkívüli helyzet 
kihirdetéséről szóló határozat (az SZK Hivatalos Közlönye, 29/2020. sz.) 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., 49/2020. és 53/2020 sz.) alapján, 
tekintettel a bevezetett intézkedésekre és korlátozásokra Zenta község rendkívüli helyzetek 
községi törzskara a 2020. április 9-én tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

MEGHAGYÁST 
a 217-7-10/2020-II-es számú 2020.03.29-én kelt meghagyás, és a 217-7-15/2020-II-es számú 

2020.04.04-én kelt meghagyás módosításáról 
 

 
I. 

A 2020.03.29-én kelt 217-7-10/2020-II-es számú és a 2020.04.04-én kelt 217-7-15/2020-II 
számú meghagyásban az 1. pont megváltozik és a következőképpen hangzik:  
 
„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.  
 

A jelen pont 1. bekezdése szerinti tilalom nem vonatkozik péntek 4.00 órától 7.00 óráig 
terjedő időszakra”  
 
A 2020.03.29-én kelt 217-7-10/2020-II-es számú és a 2020.04.04-én kelt 217-7-15/2020-II 
számú meghagyásban az 2. pont megváltozik és a következőképpen hangzik:  
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„2. Minden személynek kijárási tilalom van érvényben 17.00 órától 5.00 óráig munkanapokon, 
valamint pénteken 17.00 órától hétfő reggel 5.00 óráig. 
 
A jelen pont alól kivételesen engedélyezett a házi kedvencek sétáltatása 23.00 órától 01.00 
óráig, valamint szombaton- és vasárnaponként 8.00 órától 10.00 óráig, 20 percig tartó 
időtartamban, a tartózkodási helyüktől vagy az állandó lakhelyüktől legfeljebb 200 m-es 
távolságig, kezdve 2020. április 4-étől. 
 
Abban az időben amikor a kijárás ENGEDÉLYEZETT, közterületen együttesen legfeljebb 
2 személy tartózkodhat illetve közlekedhet. 
 
A 3. bekezdésben meghatározott korlátozás nem vonatkozik a kiskorú gyermekekkel 
közlekedő szülőkre.  

  
II. 

 
A 2020.03.29-én kelt 217-7-10/2020-II-es számú és a 2020.04.04-én kelt 217-7-15/2020-II 
számú meghagyás egyéb rendelkezései változatlanok maradnak. 

III. 
  
A jelen 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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51. 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község  
A község polgármestere  
Szám: 217-7-18/2020-II  
Kelt: 2020.04.09-én 
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., 49/2020. és 53/2020 sz.) alapján, tekintettel a bevezetett 
intézkedésekre és korlátozásokra Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara a 2020. 
április 09-én tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

MEGHAGYÁST 
 

A 217-7-11/2020-II-es számú 2020.03.29-én kelt meghagyás, a 217-7-14/2020-II-es számú 
2020.04.02-án és a 217-7-16/2020-II-es számú 2020.04.04-én kelt meghagyás módosításáról 

 
I 

A 2020.03.29-én kelt 217-7-11/2020-II-es számú meghagyás, a 2020.04.02-án kelt 217-7-
14/2020-II-es számú meghagyás és a 2020.04.04-én kelt 217-7-16/2020-II-es számú 
meghagyás 1. pontjának 2. bekezdése módosul és az alábbiak szerint hangzik: 
„Azon jogi személyek és vállalkozók, amelyek olyan kiskereskedelemi tevékenységet látnak el, 
amely az étel és ital árusítását öleli fel, ezt a tevékenységet, illetve a szolgáltatás nyújtását 
kizárólag házhozszállítás formájában végezhetik minden munkanapon 8.00 órától 16.00 óráig, 
kezdve csütörtöktől, 2020.04.09-étől.” 
 
A 2020.03.29-én kelt 217-7-11/2020-II-es számú meghagyás, a 2020.04.02-án kelt 217-7-
14/2020-II-es számú meghagyás és a 2020.04.04-én kelt 217-7-16/2020-II-es számú 
meghagyás 2. pontja módosul és az alábbiak szerint hangzik: 
„LERÖVIDÍTJÜK minden létesítmény munkaidejét, amelyben kereskedelmi tevékenység, 
illetve szolgáltatás folyik (kivéve a gyógyszertárakat, pékségeket és élelmiszerek árusításával 
foglalkozó kereskedelmi létesítményeket, valamint a benzinkutakat) Zenta község területén 
08,00 órától 16,00 óráig, kezdve csütörtöktől, 2020.04.09-étől.” 
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A 2020.03.29-én kelt 217-7-11/2020-II-es számú meghagyás, a 2020.04.02-án kelt 217-7-
14/2020-II-es számú meghagyás és a 2020.04.04-én kelt 217-7-16/2020-II-es számú 
meghagyás 3. pontja módosul és az alábbiak szerint hangzik: 
„LERÖVIDÍTJÜK a kiskereskedelmi létesítmények - gyógyszertárak, pékségek, élelmiszerek 
árusításával foglalkozó kereskedelmi létesítmények, valamint a benzinkutak - munkaidejét a 
rendkívüli állapot ideje alatt Zenta község területén csütörtöktől, 2020.04.09-étől, az alábbiak 
szerint: 

 
1. Hétfőtől – péntekig 07.00 órától 16.00 óráig, 
2. Pénteken 04.00 órától 07.00 óráig, kizárólag a 65 éves vagy annál idősebb személyek 

számára, a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Telekommunikációs Minisztérium 
jegyzékén felsorolt kiskereskedésekben – boltokban; 

3. Szombat és vasárnap munkaszüneti nap;  
4. A logisztikai központok egész nap elláthatják a munkájukat és a létesítmények ellátása is 

egész nap folyhat, az eddig elfogadott állami intézkedésekkel összhangban. 
 
A kereskedő, a meghagyás alapján önállóan határozhatja meg a munkaidejét a felsorolt 
időintervallumokban. 
A fogyasztók száma a kiskereskedelmi létesítményekben egy fogyasztó lehet tíz négyzetméteren 
(10m2), az általános megelőző intézkedések és a fizikai távolságtartás tiszteletben tartása 
mellett.” 
 
A 2020.03.29-én kelt 217-7-11/2020-II-es számú meghagyás, a 2020.04.02-án kelt 217-7-
14/2020-II-es számú meghagyás és a 2020.04.04-én kelt 217-7-16/2020-II-es számú 
meghagyás 5. pontjának 1. bekezdése módosul és az alábbiak szerint hangzik: 
„A taxis szállítók a regisztrált tevékenységüket Zenta község területén minden munkanapon 
5.00 órától 17.00 óráig láthatják el, kezdve csütörtöktől, 2020.04.09-étől.” 
 
 
A 2020.03.29-én kelt 217-7-11/2020-II-es számú meghagyás, a 2020.04.02-án kelt 217-7-
14/2020-II-es számú meghagyás és a 2020.04.04-én kelt 217-7-16/2020-II-es számú meghagyás 
egyéb rendelkezései változatlanok maradnak. 
 

II  
A jelen 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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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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