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 A védelmi törvény 29. szakasza és a Szerb Köztársaság elnökének, a Nemzetgyűlés 
elnökének és a Szerb Köztársaság kormányfőjének a rendkívüli állapot kihirdetéséről szóló határozata 
alapján, a kihirdetett rendkívüli állapot feltételei közepette, a rendkívüli állapot kihirdetéséről szóló 
határozat által bevezetett intézkedéseket és korlátozásokat figyelembe véve, a Rendkívüli Helyzetek 
Községi Törzskara hetedik rendkívüli ülésén, 2020. 03. 16-án meghozza az alábbi 
 
 

R E N D E L E T E T 

 
I. 
 

 1. Minden vendéglátó-ipari létesítmény rövidített munkaidővel dolgozik, legfeljebb 8 és 20 
óra között, tiszteletben tartva a Szerb Köztársaság Kormányának a zárt helyiségekben való nyilvános 
gyülekezésre vonatkozó tilalmáról szóló záradékot.  
 2. Elrendeljük minden iskoláskor előtt intézmény munkájának beszüntetését. 
 3. Elrendeljük az idősek (nyugdíjasok) minden központja és klubja működésének 
beszüntetését. 
 4. Elrendeljük minden sportlétesítmény munkájának beszüntetését. 
 5. Elrendeljük a Piac Közvállalatnak, hogy mondja le az áprilisi vásárt, piacnapokon pedig 
tiltsa meg a zárt helyiség, vagyis a csarnok használatát.  
 6. Elrendeljük Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának és a Topolya község területén 
lévő helyi közösségeknek, hogy alakítsanak telefonos ügyfélszolgálatot a polgárok tájékoztatása 
érdekében, valamint a 65 évnél idősebb személyeknek való segítségnyújtás céljából az élelmiszer- és 
gyógyszerellátás, az otthoni orvosi ellátás megszervezése érdekében, továbbá tájékoztassák a 
nyilvánosságot az ügyfélszolgálati telefonszámokról. 
 7. Elrendeljük a község területén lévő valamennyi helyi közösségnek, hogy alkalmazzanak 
polgárvédelmi biztosokat és helyettes biztosokat a védelmi és mentési teendőkben. 
 8. Elrendeljük a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének, a Topolya község által alapított 
közintézmények és kommunális közvállalatok igazgatóinak, hogy tegyék lehetővé az otthoni 
munkavégzést azok számára az alkalmazottaik számára, akik súlyos krónikus betegségben 
szenvednek, 60 évnél idősebbek, 12 évesnél fiatalabb kiskorú gyerekük van, akinek a felügyelete nem 
biztosított.  
 

II. 
 A jelen rendelet végrehajtásához szükséges eszközöket Topolya községi költségvetéséből 
biztosítjuk. 
 

III. 
 A jelen rendelet végrehajtását az illetékes köztársasági szerveken kívül a Községi 
Közigazgatási Hivatal illetékes osztálya is ellenőrizni fogja. 
 
 A jelen rendelet 2020. 03. 16-tól alkalmazandó, s megjelenik Topolya Község Hivatalos 
Lapjában.  
 

Kislinder Gábor, s.k. 
a Rendkívüli Helyzetek 
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