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S z a b a d k a 

 

A katasztrófakockázat csökkentéséről és a 

válsághelyzetek kezeléséről szóló törvény 43. 

szakasza (a Szerb Köztársaság Hivatalos 

Közlönyének 87/18 száma) alapján és a COVID-

19 fertőző betegség járvánnyá nyilvánításáról 

szóló parancshoz (az SZK Hivatalos 

Közlönyének Z7/20 száma) kapcsolódóan 

Szabadka Város Válságkezelő Törzskara a 

2020.08.28-án megtartott 13. rendkívüli ülésén 

meghozta az alábbi 

 

P A R A N C S O T 

 

I 
1. A zárt térben tartott, nyilvános 

művelődési programok alakalmával 
egyidejűleg legfeljebb 500 személy 
tartózkodhat egy térben, és csak oly 
módon, hogy minden második ülőhelyet 
szabadon kell hagyni, és úgy a 
látogatóknak, mint az esemény 

szervezésében résztvevő 
alkalmazottaknak kötelezően maszkot 
kell viselniük. 
A szabadtéri nyilvános művelődési 
programok alakalmával egyidejűleg 
szintén legfeljebb 500 látogató lehet jelen 
oly módon, hogy a közöttük lévő 
távolság legalább más fél méter legyen, 
és úgy a látogatóknak, mint az esemény 
szervezésében résztvevő 
alkalmazottaknak kötelezően maszkot 
kell viselniük. 

           
     2. Elrendeljük a vendéglátói tevékenységet 

folytató gazdasági alanyoknak, hogy a 

Szabadka város területén működő 

vendéglátóipari üzletekben és éjjeli 

klubokban a nyitva tartást  06:00 és 24:00 

óra közötti időszakra korlátozzák, a 

dolgozók és a vendégek egészségére és 

biztonságára kiható valamennyi 

megelőző intézkedés alkalmazásával, 

különös tekintettel azokra, amelyek a 

SARS-Cov – 2 vírus okozta COVID 19  

fertőző betegség terjedésének 

megelőzését szolgálják. 

      3.  A jelen parancsban foglalt intézkedések 

betartása felett Szabadka Város 



 2. oldal –  41. szám                                         Szabadka Város Hivatalos Lapja                                       2020. augusztus 28. 

Közigazgatási Hivatala gyakorol 

felügyeletet a Felügyeleti és Ellenőrző 

Titkárság révén. 

II 

 A jelen parancs azonnali hatályú. 

 

 

III 

A jelen parancs megjelenik Szabadka 

Város Hivatalos Lapjában és közzé kell tenni a 

tömegtájékoztatási eszközök révén is. 
 

A városi válságkezelő törzskar parancsnoka  

Stevan Bakić s.k. 
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Szabadka Város Hivatalos Lapja – Kiadó és nyomda: Szabadka Város Képviselő-testülete, Szabadság tér 1. 

Telefon: 554-050 so@subotica.rs Példányszám: 200 db. Fő- és felelős szerkesztő: Ladóczki Gyula okl. jogász, 

Szabadka Város Képviselő-testületének titkára. Az előfizetési díj összege a 2020. évre 2596,00 dinár. 

Hirdetések ára a díjszabás szerint. Átutalási számla száma: 840-745141843-30 – Egyéb bevételek 69 236 

városi közigazgatási szervek hivatkozási számmal 97-es jogcímkóddal. 

 


