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Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község  
A község polgármestere  
Szám: 217-7-25/2020-II 
Kelt: 2020.04.30-án 
Zenta  

A védelemről szóló törvény (a 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.), a rendkívüli állapot ideje alatti 
intézkedésekről szóló Kormányrendelet (a 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.), a személyek mozgásának korlátozásáról szóló meghagyás enyhítéséről (a SZK 
Hivatalos Közlönye, 63/2020. sz.) és a rendkívüli állapot ideje alatti intézkedések enyhítéséről 
szóló határozat - a parkokban, valamint a sport és rekreáció céljára használandó közterületeken 
való tartózkodás engedélyezése (a SZK Hivatalos Közlönye, 63/2020. sz.) alapján, tekintettel a 
bevezetett intézkedésekre és korlátozásokra Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara 
a 2020. április 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi  

MEGHAGYÁST 
a 217-7-21/2020-II-es számú 2020.04.21-én kelt meghagyás és a 217-7-23/2020-II-es számú 

2020.04.27-én kelt módosításáról és kiegészítéséről 

I. 
A 2020.04.21-én kelt 217-7-21/2020-II-es számú meghagyás és a 2020.04.27-én kelt 217-7-
23/2020-II-es számú meghagyás 2. pontjának 7. bekezdése megváltozik és a 
következőképpen hangzik:  
„ A május elsejei ünnepek ideje alatt, azaz május 2-án (szombat) és május 3-án (vasarnap) 05.00 
órától 18.00 óráig engedélyezett a kijárás. 
A 65 éves vagy annál idősebb polgárok számára engedélyezett a kijárás május 1-én (pentek) 
kétszer 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 és a 2020.04.27-én kelt 217-7-
23/2020-II-es számú meghagyás 2a. pontja  megváltozik és a következőképpen hangzik: 
„Engedélyezett a parkokban, valamint a sport és rekreáció céljára használandó 
közterületeken való tartózkodás – a Szerb Kormány által előírt megelőző intézkedések 
betartásával.” 

II. 
A 2020.04.21-én kelt 217-7-21/2020-II -es számú és a 2020.04.27-én kelt 217-7-23/2020-II-es 
számú meghagyás egyéb rendelkezései változatlanok maradnak. 

58.
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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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Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község  
A község polgármestere  
Szám: 217-7-26/2020-II  
Kelt: 2020.04.30-án 
Zenta  

A védelemről szóló törvény (a 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 (a 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. és 63/2020 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 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi  

MEGHAGYÁST 
A 217-7-22/2020-II-es számú 2020.04.21-én kelt meghagyás és a 217-7-24/2020-II-es számú 

2020.04.27-én kelt meghagyás módosításáról 

I 
A 2020.04.21-én kelt 217-7-22/2020-II-es számú meghagyás és a 2020.04.27-én kelt 217-7-
24/2020-II-es számú meghagyás 1. pontjának 1. és 2. bekezdése módosul és az alábbiak 
szerint hangzik: 
„2020. május 4-től engedélyezett az étel és az ital felszolgálása, azoknak kiszolgálása és 
fogyasztása minden vendéglátó létesítményben, közvetlenül zárt helyiségekben és a nyílt 
kerthelyiségekben Zenta község területén, az előírt megelőző intézkedések betartásával. 
Az 1. pontban meghatározott  tevékenységeket és szolgáltatásokat nyújtó jogi személyeknek és 
vállalkozóknak minden olyan megelőző intézkedést meg kell tenniük, amelyekkel biztosítható a 
munkavállalók és a szolgáltatásokat igénybe vevők biztonsága és egészsége, különös tekintettel a 
SARS-CoV-2 vírus által okozott COVID-19 fertőző betegség további terjedésének 
megfékezésére (pl. a munkavállalók számára a védőeszközök - azaz kesztyűk és maszkok – 
biztosítása, kötelező használata kültéri szolgáltatások nyújtása esetén, 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, védőeszközök 
kötelező használata, pl. maszkok és kesztyűk beltéri szolgáltatások nyújtásához). A fentiek 
érdekében a szolgáltatás nyújtója köteles egy, az intézkedések alkalmazására vonatkozó külön 
tervet készíteni illetve azt kiegészíteni.“ 

59.
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A 2020.04.21-én kelt 217-7-22/2020-II-es számú meghagyás és a 2020.04.27-én kelt 217-7-
24/2020-II-es számú meghagyás 3. pontjának 1. bekezdése módosul és az alábbiak szerint 
hangzik: 
„3. LERÖVIDÍTJÜK a kiskereskedelmi létesítmények - gyógyszertárak, pékségek, 
élelmiszerek árusításával foglalkozó kereskedelmi létesítmények, valamint a benzinkutak - 
munkaidejét a rendkívüli állapot ideje alatt Zenta község területén, az alábbiak szerint: 

1. Hétfőtől – vasárnapig 07.00 órától 17.00 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. A logisztikai központok egész nap elláthatják a munkájukat és a létesítmények
ellátása is egész nap folyhat, az eddig elfogadott állami intézkedésekkel
összhangban.”

II. 

A 2020.04.21-én kelt 217-7-22/2020-II-es számú meghagyás és a 2020.04.27-én kelt 217-7-
24/2020-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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A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 
101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. – kiig., 108/2013., 142/2014., 68/2015. – más törv., 
103/2015., 99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019. és 72/2019. sz.) 72a szakaszának 2. 
bekezdése és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 66. szakasza 
1. bekezdésének 43. pontja alapján Zenta község Községi Tanácsa a 2020.04.27-én tartott ülésén
meghozta az alábbi 

RENDELETET  
A BÉRLETI DÍJ FIZETÉSÉNEK ELHALASZTÁSÁRÓL AZ ÜZLETHELYISÉGEKRE 

ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNYEKRE, AMELYEKNEK ZENTA KÖZSÉG A 
BÉRBEADÓJA  

I. 

Az üzlethelyiségek és sportlétesítmények bérlőinek, amelyeknek Zenta község a bérbeadója, 
akiknek a rendkívüli helyzetek községi törzskara meghagyásával vagy a Szerb Köztársaság 
Kormányának a határozatával, éspedig kapcsolatban a rendkívüli állapottal, amelyet 2020.03.15-
én hirdettek ki, betiltották a tevékenységük végzését a rendkívüli állapot ideje alatt, jóváhagyjuk 
a bérleti díj fizetésének halasztását 2020.12.31-éig, kamat megfizettetése nélkül, kezdve 2020. 
áprilisi hónapjától, bezárólag a rendkívüli állapot beszüntetésének a hónapjáig.  

II. 

A jelen rendeletet közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  

Indokolás:  

2020.03.15-én a Köztársasági Elnök, a Népképviselőház elnöke és a Kormányfő meghozták a 
határozatot a rendkívüli állapot kihirdetéséről (az SZK Hivatalos Közlönye, 29/2020. sz.).  

2020.03.20-án a Szerb Köztársaság Kormánya, a Köztársasági Elnök ellenjegyzésével meghozta 
a Kormányrendeletet az adóintézkedésekről a rendkívüli állapot idején a gazdasági 
következmények enyhítése céljából, amelyekre a SARS-CoV-2-es vírus által okozott COVID-
19-es betegség következtében került sor (az SZK Hivatalos Közlönye, 38/2020. sz.). 

2020.03.21-én a Szerb Köztársaság Kormánya meghozta a határozatot a külön intézkedésekről  a 
szolgáltatás nyújtásában a kiskereskedelem terén, amely felöleli az étel és az ital árusítását a 
vendéglátó létesítményekben és az élelem értékesítését elvitelre (az SZK Hivatalos Közlönye, 
39/2020. sz.).  

2020.03.17-én Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara a 217-7-2/2020-II-es szám 
alatt meghozta a meghagyást (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2020. sz.), amellyel (többek 
között) meghagyja a sportlétesítmények és sportklubok munkájának beszüntetését Zenta község 
területén.  

60.
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2020.03.23-án Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara a 217-7-8/2020-II-es szám 
alatt meghozta a meghagyást (Zenta Község Hivatalos Lapja, 10/2020. sz.), amellyel betiltotta az 
étel és az ital szervírozását, kiszolgálását és fogyasztását minden vendéglátó létesítményben, 
közvetlenül a zárt helyiségekben és a szervezett nyitott kerthelyiségekben Zenta község területén 
(kávézók, éttermek, kocsmák, bárok, fogadóirodák és más vendéglátó létesítmények).  

Annak ellenére, hogy 2020.03.29-én Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara a 217-
7-11/2020-II-es számú meghagyásával (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2020. sz.) hatályon 
kívül helyezte az előző bekezdés szerinti meghagyást, ugyanazzal a meghagyással (többek 
között) újból betiltotta az étel és ital szervírozását, kiszolgálását és fogyasztását minden jogi 
személynek és vállalkozóknak, akik a tevékenységüket a kiskereskedelem terén végzik, amely 
felöleli az étel és az ital árusítását, közvetlenül zárt helyiségben és a nyitott szervezett 
kerthelyiségekben Zenta község területén.  

2020.04.02-án Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara a 217-7-14/2020-II-es számú 
meghagyásával meghozta a 217-7-11/2020-II-es számú, 2020.03.29-én kelt meghagyásának a 
módosításáról és kiegészítéséről szóló meghagyást (Zenta Község Hivatalos Lapja, 13/2020. sz.) 
amellyel (többek között) betiltja a gazdasági társaságoknak, más jogi személyeknek és 
vállalkozóknak, hogy Zenta község területén, amíg tart a rendkívüli állapot ellássák a fodrászati 
és kozmetikai, pedikűr, manikűr, fitnesz klubok és edzőtermek szolgáltatásait, a törökfürdők, 
szaunák és gőzfürdők, szoláriumok, fogyasztó- és masszázsszalonok és más ápolási 
szolgáltatások, a test- és arcápolás aktivitásait, amely szolgáltatási tevékenységének természete 
olyan, hogy közeli kontaktus követel meg a szolgáltatás nyújtója és a szolgáltatás igénylője 
között, valamint az egymás közötti szolgáltatások használatát, amivel növekszik a COVID-19 
fertőző betegség átvitelének veszélye.  

Habár 2020.04.21-én Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara a 217-7-22/2020-II-es 
számú meghagyásával meghozta a 217-7-11/2020-II-es számú, 2020.03.29-én kelt meghagyás 
módosításáról és kiegészítéséről szóló meghagyást (Zenta Község Hivatalos Lapja, 13/2020. sz.), 
amellyel (többek között) betiltja a gazdasági társaságoknak, más jogi személyeknek és 
vállalkozóknak Zenta község területén, amíg tart a rendkívüli állapot, a fodrászati és kozmetikai, 
pedikűr, manikűr, fitnesz klubok és edzőtermek szolgáltatásait, a törökfürdők, szaunák és 
gőzfürdők, szoláriumok, fogyasztó- és masszázsszalonok és más ápolási szolgáltatások, a test- és 
arcápolás aktivitásait, amelyek szolgáltatási tevékenységének természete olyan, hogy közeli 
kontaktus követel meg a szolgáltatás nyújtója és a szolgáltatás igénylője között, valamint az 
egymás közötti szolgáltatások használatát, amivel növekszik a COVID-19 fertőző betegség 
átvitelének veszélye.  

Habár 2020.04.21-én Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara a 217-7-22/2020-II-es 
számú meghagyásával (Zenta Község Hivatalos Lapja, 17/2020. sz.) hatályon kívül helyezte a 
meghagyást, illetve az előző 2 bekezdés szerinti meghagyás minden módosítását és kiegészítésé, 
ugyanezen meghagyással (többek között), újból betiltotta az étel és az ital szervírozását, 
kiszolgálását és fogyasztását minden jogi személynek és vállalkozóknak, akik a tevékenységüket 
a kiskereskedelem terén végzik, amely felöleli az étel és az ital árusítását, közvetlenül zárt 
helyiségben és a nyitott szervezett kerthelyiségekben Zenta község területén, valamint a 
fodrászati és kozmetikai, pedikűr, manikűr, fitnesz klubok és edzőtermek szolgáltatásait, a 
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törökfürdők, szaunák és gőzfürdők, szoláriumok, fogyasztó- és masszázsszalonok és más ápolási 
szolgáltatások, a test- és arcápolás aktivitásait, amelyek szolgáltatási tevékenységének 
természete olyan, hogy közeli kontaktus követel meg a szolgáltatás nyújtója és a szolgáltatás 
igénylője között, valamint az egymás közötti szolgáltatások használatát, amivel növekszik a 
COVID-19 fertőző betegség átvitelének veszélye.  

Tekintettel a fent felsoroltakra, a SARS-CoV-2-es vírus által okozott COVID-19-es betegség 
következtében a gazdasági következmények enyhítése céljából, a rendelkező rész szerint 
határoztunk.  

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány Czegledi Rudolf s. k. 
Zenta község  
Zenta község Községi Tanácsa 
Szám: 4-24/2020-III  Zenta község Községi Tanácsának az elnöke  
Kelt: 2020.04.27-én  
Z e n t a  
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