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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 nyolcadik rendkívüli ülésén, 2020. 03. 23-án meghozza az alábbi 
 
 

R E N D E L E T E T 

 
I. 

 
 1. Tilos a parkokban, valamint a szabadidős tevékenységekre és sportra szolgáló köztereken 
való tartózkodás. 
A beltéri összejövetelekre vonatkozó tilalom szigorodott, mégpedig úgy, hogy beltéren nem 
tartózkodhat együtt több mint 5 személy.  
Az üzletek, önkiszolgálók, gyógyszertárak és hasonlók nem számítanak nyilvános beltéri 
gyülekezésnek. 
 2. A vendéglátó-ipari létesítmények munkáját a kiskereskedelmi szolgáltatásnyújtás külön 
intézkedéseiről szóló határozattal összhangban kell megszervezni, amely magában foglalja az 
élelmiszer- és italeladást is. Ez nem a vendéglátó-ipari létesítmények bezárását jelenti, hanem a 
vendéglátósoknak megtiltja, hogy tevékenységüket úgy végezzék, hogy a szolgáltatás felhasználói a 
vásárolt ételeket és italokat a létesítményben vagy a vendéglátó-ipari létesítmény kerthelyiségében 
fogyasztják el.  
Ez azt jelenti, hogy a polgárok vásárolhatnak elvitelre ételt és italt, de a vásárolt ételeket és italokat 
nem fogyaszthatják el a létesítményben vagy a vendéglátó-ipari létesítmény kerthelyiségében lévő 
asztaloknál vagy pultnál. 
Amennyiben a vendéglátós szeretné tevékenységét a rendkívüli állapot ideje alatt is végezni, szállító 
szolgálatot kell szerveznie, amely kiszállítja az ételeket és az italokat, vagy pultot kell fenntartania, 
amelyen keresztül eladja az ételeket és italokat anélkül, hogy a vendég bemenne a vendéglátó-ipari 
egységbe. A vendéglátó-ipari létesítmény dolgozóinak rendelkezniük kell a megfelelő higiéniai 
felszereléssel a fertőző betegség terjedésének megfékezése érdekében. 
 3. Az előző rendelkezéssel összhangban minden vendéglátó-ipari létesítmény munkaidejét 
8.00 és 16.00 óra közötti időtartamra korlátozzuk. 
 4. Minden piac működése tilos Topolya község területén 2020. 03. 23-tól. 
 5. A Községi Közigazgatási Hivatal és a helyi közösségek telefonos ügyfélszolgálatai, 
amelyeket a polgárok tájékoztatása és a 65 évnél idősebb személyeknek való segítségnyújtás céljából 
alakítottak, mégpedig élelmiszerek, gyógyszerek házhozszállítása és az otthoni orvosi ellátás 
megszervezése érdekében, 8.00 és 16.00 óra között működnek.  
 6. Elrendeljük a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének, hogy a Községi Közigazgatási 
Hivatal munkáját rövidített időtartamban szervezze meg, mégpedig 8.00 és 12.00 óra között. 
 7. Elrendeljük a Komgrad közvállalatnak a közterek hétfőnként és csütörtökönként történő 
fertőtlenítését, az elfogadott terv szerint, 5.15 és 6.30 óra között. 
Topolya településen kívül a helyi közösségek köztereinek fertőtlenítését a helyi közösségek tervei 
alapján kell elvégezni.  
 8. 2020. március 24-től teljesen beszüntetjük a kávézók, fogadóirodák, kaszinók és játéklubok 
munkáját. 



 9. Elrendeljük az épületgondnokoknak, hogy biztosítsák az épület azon közös használatú 
részeinek a fokozott takarítását és fertőtlenítését, ahol a legtöbb érintkezés valósul meg (bejárat, a 
liftek előtti tér, a liftek, a lépcsők és lépcsőkorlátok, a bejárati ajtó, stb.). Naponta egyszer kötelező 
fertőtlenítést végezni.  
 

 
 

II. 
 

 E rendelet 2020. 03. 23-tól alkalmazandó. 
 
 E rendelet végrehajtását az illetékes köztársasági szerveken kívül a Községi Közigazgatási 
Hivatal illetékes osztályai is ellenőrizni fogják. 
 

III. 
 
 E rendelet megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, a község honlapján, valamint a 
tömegtájékoztatási eszközökön keresztül.  
 

Kislinder Gábor, s.k. 
a Rendkívüli Helyzetek 

Községi Törzskarának parancsnoka 
 


