ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

LV. ÉVFOLYAM 37. SZÁM
2020. DECEMBER 04.

Z E N T A

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
- 37. Szám -

2020.12.04.

191.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
A község polgármestere
Szám: 217-30-2/2020-II-02
Kelt: 2020.12.04-én
Zenta
A katasztrófa kockázata csökkentéséről és rendkívüli helyzetekben az igazgatásról szóló törvény
(a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 87/2018. sz.) 41. szakaszának 4. bekezdése és 43.
szakasza, a COVID-19 fertőző betegség megakadályozása és leküzdése intézkedéseiről szóló
Kormányrendelet (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 66/2020., 94/2020., 100/2020.,
109/2020., 111/2020., 120/2020., 122/2020., 126/2020., 138/2020., 141/2020. és 145/2020. sz.)
alapján, Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara a 2020. december 04-én tartott
ülésén meghozta az alábbi
MEGHAGYÁST
a 217-30/2020-II-es számú, 2020.11.18-án kelt meghagyás és a 217-30-1/2020-II-es számú,
2020.11.24-én kelt meghagyás kiegészítéséről
A 217-30/2020-II-es számú, 2020.11.18-án kelt meghagyás és a 217-30-1/2020-II-es számú,
2020.11.24-én kelt meghagyás I. fejezetéhez hozzá kell fűzni egy új, 18. pontot, amely az
alábbiak szerint hangzik:
„Kivételesen a 217-30/2020-II-es számú, 2020.11.18-án kelt meghagyás és a 217-30-1/2020II-es számú, 2020.11.24-én kelt meghagyás rendelkezései alól, a 2020. december 4-étől kezdőtő
időszakban, 2020. december 15-ével bezárólag, a létesítményekben, amelyekben
kiskereskedelmi tevékenységet látnak el (kereskedelmi és más üzletek és értékesítési helyek),
szolgáltatás nyújtása a vendéglátás terén, amely felöleli az étel és ital árusítását (éttermek,
kávézók, bárok, klubok, tutajok stb.), a kereskedelmi központokban és
hasonló
létesítményekben zárt és nyílt téren a szolgáltatások nyújtása, amelyekben a kiskereskedelem
terén látnak el tevékenységet (üzletközpontok, piacok stb.), valamint a létesítményekben,
amelyekben ipari szolgáltatási tevékenységet és más szolgáltatást látnak el közvetlen és
hosszantartó fizikai kontaktusban a szolgáltatás használóival (kozmetikai-, fodrászati- és
szépségszalonok) és a tevékenység a kultúra terén, amelyen értendő több személy azonos idejű
jelenléte azonos helyiségben (színházak, mozik, múzeumok, galériák) és a sport terén, amelyen
értendő több személy azonos idejű jelenléte azonos helyiségben vagy hosszantartó közvetlen
kapcsolat a szolgáltatás használójával (fitnesz központok, edzőtermek, gyakorlótermek, SPA
központok, medencék és más a sportra és rekreációra szánt létesítmények stb.) oly módon
kerülnek korlátozásra, hogy ezek a létesítmények csak munkanapokon dolgozhatnak (hétfőtől
péntekig) 05.00 órától 17.00 óráig.
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti korlátozás nem vonatkozik az alábbiak munkaidejére:
1) gyógyszertárak, kivéve azokat a gyógyszertárakat, amelyek a kereskedelmi központokban
látják el az értékesítést és amelyek igazgatója nem tud biztosítani külön korridorokat a
hozzáféréshez, vagy amelyekbe nem a külső oldalon kell belépni vagy közvetlenül a
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közterületről, a benzintöltő állomások az üzemanyag eladása tevékenység folytatására és a
kereskedelmi, vendéglátó és más létesítmények, amelyek az étel házhozszállítását végzik,
amelyek dolgozhatnak a jelen szakasz 1. bekezdésében megállapított munkaidőn kívül is,
valamint szombaton és vasárnap is.
2) a kereskedelmi és más üzletek és értékesítési helyek, amelyekben az élelmiszer árusítását
végzik, beleértve azokat is, amelyek az értékesítést kereskedelmi központokban látják el, és
amelyekre az igazgató tud biztosítani külön korridorokat a hozzáféréshez vagy amelyekbe a
külső részen kell belépni vagy közvetlenül a közterületről, és az önálló kiskereskedelmi
létesítmények, amelyekben a kereskedelmet, szabály szerint, oly módon végzik, hogy a vásárló
nem megy be a létesítménybe (trafikok, azaz kioszkok), amelyek 21.00 óráig dolgozhatnak,
valamint szombaton és vasárnap is,
3) rendelők és laboratóriumok, amelyekben egészségügyi és fogászati szolgáltatást nyújtanak, az
állatorvosi rendelők és laboratóriumok stb., dolgozhatnak a jelen szakasz 1. bekezdésében
megállapított munkaidőn kívül is, valamint szombaton és vasárnap is.,
4) a színházak, múzeumok és hasonlók, amelyek dolgozhatnak szombaton és vasárnap is 17.00
óráig,
5) az éttermek és más helyiségek, amelyekben az étkeztetési szolgáltatást nyújtják, kategorizált
és kategorizálatlan elhelyezési létesítményekben és a kategorizált magánelhelyezésekben,
amelyekben a szolgáltatás csak azon személyeknek nyújtható, akiknek
bejelentett
tartózkodásuk van az elhelyezés ilyen formájában, éspedig legkésőbb 21.00 óráig, valamint
szombaton és vasárnap is,
6) piacok, amelyek szombaton és vasárnap 06.00 órától 15.00 óráig dolgozhatnak,
7) fitnesz központok, edzőtermek, gyakorlótermek, medencék és más a sportra és rekreációra
szánt létesítmények - ha edzés vagy felkészülés céljából használják azokat kizárólag regisztrált
versenyek megtartására, amelyek a nemzeti sportszövetség hatáskörébe tartoznak, amelyek
dolgozhatnak a jelen szakasz 1. bekezdésében megállapított munkaidőn kívül is, valamint
szombaton és vasárnap is,
8) minden más üzlet, létesítmény és hely (cipészeti szabászati, asztalosi, üvegvágói és más
üzlet, szervizek, műszaki vizsgák stb.), amelyekben a szolgáltatást nyújtják, amely közben
nem kötelező a használó jelenléte vagy a jelenlét és a kapcsolat
korlátozott tartamú,
amelyek dolgozhatnak szombaton is 17.00 óráig.
II.
A 217-20/2020-II-es számú, 2020.11.18-án kelt, és a 217-30-I/2020-II-es számú, 2020.11.24-én
kelt meghagyás többi rendelkezése változatlan marad.
III.
A jelen meghagyás a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének apján lép jogerőre.
Czeglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. k.
Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a parancsnoka
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Képviselő-testületi és végrehajtási osztály, Zenta, Főtér . 1.
Telefon: 024/655-444
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Stojkov Igor, okleveles jogász, a Zentai KKT titkára
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