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56. 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község  
A község polgármestere  
Szám: 217-7-23/2020-II 
Kelt: 2020.04.27-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., 53/2020., 56/2020.,  
57/2020., 58/2020. és 60/2020. sz.) alapján, tekintettel a bevezetett intézkedésekre és 
korlátozásokra Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara a 2020. április 27-én tartott 
ülésén meghozta az alábbi  
 

MEGHAGYÁST 
a 217-7-21/2020-II-es számú 2020.04.21-én kelt meghagyás módosításáról 

 
I. 

A 2020.04.21-én kelt 217-7-21/2020-II-es 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, kivéve pénteken 

4.00 órától 7.00 óráig vásárlás céljából, valamint minden nap 18.00 órától másnap 
01.00 óráig 60 perces időtartamban, a tartózkodási helyüktől vagy az állandó 
lakhelyüktől legfeljebb 600 m-es távolságig; 

 
2) a 70 éves vagy annál idősebb polgárok számára - Bogaras, Felsőhegy, Kevi és 

Tornyos területén, kivéve pénteken 4.00 órától 7.00 óráig vásárlás céljából, valamint 
minden nap 18.00 órától másnap 01.00 óráig 60 perces időtartamban, a tartózkodási 
helyüktől vagy az állandó lakhelyüktől legfeljebb 600 m-es távolságig.” 

 
 
A 2020.04.21-én kelt 217-7-21/2020-II -es számú meghagyás 2. pontját kiegészítjük egy 7. 
bekezdéssel, amely az alábbiak szerint hangzik: 
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„A jelen pont 1. bekezdése allati meghagyás kivételesen nem vonatkozik a 65 év alatti 
személyekre a május elsejei ünnepek ideje alatt - amikor is kijárási tilalom van érvényben: április 
30-án (csütörtök) 18.00 órától május 4-én (hetfő) reggel 5.00 óráig, azzal hogy május 1-én 
(péntek) reggel 8.00 óra és 10.00 óra között engedélyezett a házi kedvencek sétáltatása, kivéve 
abban az esetben ha a Szerb Köztársaság kormánya külön rendelettel, az epidemiologiai 
helyzetre tekintettel 2020. április 30-án másként nem határoz.” 

 

II. 
 
A 2020.04.21-én kelt 217-7-21/2020-II -es 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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57. 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község  
A község polgármestere  
Szám: 217-7-24/2020-II  
Kelt: 2020.04.27-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., 53/2020., 56/2020., 57/2020., 58/2020 és 
60/2020. sz.) valamint az 58/2020 Kormányrendelet alapján, tekintettel a bevezetett 
intézkedésekre és korlátozásokra Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara a 2020. 
április 27-én tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

MEGHAGYÁST 
A 217-7-22/2020-II-es számú 2020.04.21-én kelt meghagyás módosításáról 

 
I 

A 2020.04.21-én kelt 217-7-22/2020-II-es számú meghagyás 1. pontjának 3. bekezdése 
módosul és az alábbiak szerint hangzik: 
„A rendkívüli állapot ideje alatt Zenta község területén 2020. április 27-étől a különleges és 
klasszikus szerencsejátékokkal foglalkozó létesítmények folytathatják tevékenységüket étel, 
illetve ital felszolgálásának lehetősége nélkül, amennyiben a létesítmények területe nem nagyobb 
400 m2-nél, feltéve hogy minden megelőző intézkedésnek eleget tesznek, amelyet a SARS-CoV-
2 vírus által okozott COVID-19 fertőző betegség további terjedésének megfékezése céljából 
hoztak, amelyekkel biztosíthatók a munka- és egészségvédelmi szabályok a szolgáltatások 
nyújtói és igénybe vevői számára (pl. korlátozott számú személy a helyiségben, két személy 
között legalább két méter távolság megtartása, ennél kisebb távolság esetén üveg-, műanyag 
vagy hasonló akadály alkalmazása, a helyiségek, padlók, gépek, szerszámok és eszközök 
kötelező fertőtlenítése a szolgáltatások nyújtása után, a használt papír, műanyag vagy textília 
kötelező cseréje, védőeszközök kötelező használata, pl. maszkok és kesztyűk). 
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A fentiek érdekében a szolgáltatás nyújtója köteles egy, az intézkedések alkalmazására 
vonatkozó külön tervet készíteni, amely a munkahelyi biztonsággal és egészséggel kapcsolatos 
törvényekkel és rendeletekkel összhangban a kockázatértékelési terv szerves részét képezi.” 
 
 
A 2020.04.21-én kelt 217-7-22/2020-II-es számú meghagyás 2. pontjának 2. bekezdése 
módosul és az alábbiak szerint hangzik: 
„A rendkívüli állapot ideje alatt Zenta község területén azon gazdasági társaságok, egyéb jogi 
személyek és vállalkozók, amelyek tevékenységei a következők: fodrászat és kozmetika, 
pedikűr, manikűr, továbbá a fitnesz klubok és edzőtermek, török fürdők, szaunák és gőzfürdők, 
szoláriumok, masszázsszalonok, illetve egyéb arc- és testápolási szalonok 2020. április 27-étől 
folytathatják működésüket, feltéve hogy minden megelőző intézkedésnek eleget tesznek, 
amelyet a COVID-19 fertőző betegség további terjedésének megfékezése céljából hoztak és 
amelyekkel biztosíthatók a munka- és egészségvédelmi szabályok a szolgáltatások nyújtói és 
igénybe vevői számára (pl. korlátozott számú személy a helyiségben, a helyiségek, padlók, 
gépek, szerszámok és eszközök kötelező fertőtlenítése a szolgáltatások nyújtása után, a használt 
papír, műanyag vagy textília kötelező cseréje, védőeszközök kötelező használata, pl. maszkok és 
kesztyűk). 
 
A fentiek érdekében a szolgáltatás nyújtója köteles egy, az intézkedések alkalmazására 
vonatkozó külön tervet készíteni, amely a munkahelyi biztonsággal és egészséggel kapcsolatos 
törvényekkel és rendeletekkel összhangban a kockázatértékelési terv szerves részét képezi.” 
 

II. 
 
A 2020.04.21-én kelt 217-7-22/2020-II -es 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  



ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
- 18. Szám - 

2020.04.27.  

399 

Tartalom: 

56. 
RENDELET ZENTA KÖZSÉG RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI 
TÖRZSKARÁNAK 217-7-21/2020-II-ES SZÁMÚ 2020.04.21-ÉN KELT 
MEGHAGYÁSÁNK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

395 

57. 
RENDELET ZENTA KÖZSÉG RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI 
TÖRZSKARÁNAK A 217-7-22/2020-II-ES SZÁMÚ 2020.04.21-ÉN KELT 
MEGHAGYÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

397 

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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