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Az I. Litéri Tárcsás Piknik rendezvény időpont változás miatti kérésére vonatkozőan az alábbiakról
tájékoáatom:

lsmételten hozzájárulok a rendezvény megtartásához, és a Közpartot, esőhelyszínként pedig a Litéri
Termelői Piacot, - a piac nyitvatartási idejét nem zavarva-(szombat 7.00-11.00 óra), valamint a
kiszolgáló egységeket és áramvételi lehetőséget rendelkezésükre bocsájtom, az alábbiak szerint:

- Epítés: 2020. október 1-2.: faházak,tűzrakó telepítése
- Üzemel és: 2020. október 3 . 14.00-23 .00 óráig
- Bontás: 2020. október 5. - a rendezvény kiszolgálásával kapcsolatos eszközök elbontása, tér

takarítása, átadása).

Ismételten felhívom figyelmét, hogy a Kormány a járványügyi készültségi időszak védelmi
intézkedéseiről szóló 28512020.(,V I.17.) Korm rendeletében azalábbiak szerint rendelkezik:

2 § ,,A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott, a zenés, íáncos rendezvények működésének
biztonságosabbá tételéről szóló 23/201l.űI 18.1 Korm. rendeleí szerinti zenés, táncos rendezvény (a
továbbiakban: rendezvény) - Jüggetlenül annak nyilvános vag/ nem nyilvános, valamint alkalmi vagy
rendszeres jellegétől - abban az esetben tartható meg, ha a renden,étty helyszínén a jelenlévők
létszáma - beleértve az ott foglalkoztaíott személyeket - egy időben nem haladia meg az 500 íőt. "

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

Külön felhívom Jigyelmét a mellékelten megküldött Veszprém Meglei Kormónyhivatal
Balatonfüredi rórási Hivatala Népegészségügyi OsztáIy VE-03/NEO/4248-2/2020. ügyiratszdmú
táj é ko zt atój dn a k bet art ús úr a.

A hatáIyos közegészségügli és egyéb jogszabályok betartdsúnak kijtelezettsége a rendezvény ideje
ulutí a szervezőt terheli.

Kérem leve|emben foglaltak szíves betartását és tudomásul vételét. Kívánok Önöknek jó
szórakozást, és azt, hogy rendezvényiik hagyományteremtővé válj on településünkön.

Litér, 2020. szeptember 25.
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