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Hivatalomhoz érkezett, a 2020. szeptember 26-án, az I. Litéri Tárcsás Piknik rendezvény
megszerzésével kapcsolatos kérésére vonatkozóan az alábbtakról tájékoztatom:

Önkormányzatunk is kiemelten támogatja a helyi közösség építését, fontosnak tartja a fiatalok
bevonását helyi rendezvényeinkbe,

Fentiek alaplánhozzájárulok a rendezvény megtarlásához, és a Közparkot, esőhelyszínként pedig a
Litéri Termelői Piacot, - a piac nyitvatarlási idejét flem zavarya-(szombat 7.00-11.00 óra), valamint a
kiszolgáló egységeket és áramvételi lehetőséget rendelkezésükre bocsájíom, az alábbiak szerint:

- Epítés: 2020. szeptember 25,: 2 db faház telepítése
- Uzemelés:2020. szeptember 26.
- Bontás: 2020. szeptember 21. - a rendezvény kiszolgálásával kapcsolatos eszközök

elbontása, tér takarítása, átadása).
Felhívom figyelmét, hogy a Kormány a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről
szőlő 28512020.(VI.17,) Kotm rendeletében az alábbiak szerint rendelkezik:

2 § ,,A zárt helyen yag/ ű nem zárt helyen tartott, a zenés, táncos rendezvények működésének
biztonságosabbátételéről szóló 23/20I1.0rr 1B) Korm. rendel.et szerinti zenés, táncos rendezvény (a
toyábbiakban: rendezvény) - /üggetlenül annak nyilvános yagl nem nyilvónos, valamint alkalmi vag,l
rendszeres .jellegétől abban az esetben tartltató meg, ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők
létszáma - beleértye az ott fbglalkoztatott személyeket - egy időben neln haladja meg az 500 íőt. "

A veszélyhelyzet ugyan megszűnt, de életbe lépett a járványügyi készültség. Lehetőleg továbbra is
kenilni kell a szoros kapcsolatot mindenkinek azzal, akivel nem egy háztartásban él, és legalább a
1,5 méteres távolságot másoktól megtaftani, Amennyiben szükséges, úgy a maszkok használatát is
szabályozni kell,

A hatályos közegészségügyi és egyéb jogszabályok betartásának kötelezettsége a rendezvény ideje
alatt a szeryezőt terheli.

Kérem levelemben foglaltak szíves tudomásul vételét.

Kívánom Önöknek, hogy rendezvényük sikeres legyen, és hagyományterenrtóvé váljon
településünkön,

Litér, 2020. szeptember 3.
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