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A katasztrófakockázatok csökkentéséről és a vészhelyzetek kezeléséről szóló törvény (a
Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 87/2018. sz.) 39. szakaszának 1. bekezdése, a helyi
önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. – más
törv., 101/2016. – más törv. és 47/2018. sz.) 20. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja és Zenta
község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 61. szakasza 1. bekezdésének
18. pontja, valamint Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarnak 217-30-3/2020-II
számú, 2020. december 11-én kelt javaslatára, Zenta község polgármestere meghozta az
alábbi
RENDELETET
Zenta község egész területén a rendkívüli helyzet kihirdetéséről
1. Kihirdetjük a rendkívüli helyzetet Zenta község egész területén, kezdve 2020.12.11-étől,
az epidemiológiai helyzet romlása miatt, a COVID 19 fertőző betegség terjedésének
következtében.
2. A rendkívüli helyzetek községi törzskara által, a COVID 19 fertőző betegség terjedésének
megfékezésére vonatkozó, ezidáig meghozott járványügyi meghagyásai és aktusai a jelen
rendelet meghozatalával továbbra is hatályban maradnak.
3. A rendkívüli helyzetet a védelmi intézkedések hatékonyabb lefolytatása, valamint a
lakosság életének és egészségének védelme céljából vezetjük be.
4. A jelen rendelet végrehajtásáról a rendkívüli helyzetek községi törzskara gondoskodik,
összhangban a katasztrófakockázatok csökkentéséről és a vészhelyzetek kezeléséről szóló
törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 87/2018. sz.) 43. és 44. szakaszával.
5. A jelen rendeletet meg kell küldeni az Észak-bánáti Közigazgatási Körzet körzeti
rendkívüli helyzetek törzskarának, a köztársasági rendkívüli helyzetek törzskara – rendkívüli
helyzetek részlegének - a nagykikindai rendkívüli helyzetek osztályának, a nagykikindai
Közegészségügyi Intézetnek, a közvállalatoknak, intézményeknek és Zenta község területén a
védelmi és mentési intézkedések egyéb részvevőinek.
6. A jelen rendelet a meghozatalának napjával lép hatályba és közzé kell tenni Zenta Község
Hivatalos Lapjában.
Czeglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. k.
Zenta község polgármestere
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