LAKITELEK POLGÁRMESTERE
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

Telefon: +36 76/449-011, 449-003
Fax.: +36 76/449-055
Ikt.szám: LPH//2615-1/2020.
Lakitelek Önkormányzat Polgármesterének
51/2020. (III.20.) számú határozata
2020. március 16-i Emberi Erőforrások Bizottságának és a Pénzügyi, Vagyongazdálkodási, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottságának ülésen hozott
határozatok megerősítéséről
Lakitelek Önkormányzat Polgármestere Lakitelek Önkormányzat Képviselő testületének feladat- és hatáskörében eljárva – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.
(III.11.) Kormányrendeletben foglaltakra – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében
biztosított polgármesteri hatáskörömben az alábbi határozatot hozom:
Lakitelek Önkormányzata Emberi Erőforrások Bizottságának a kihirdetett veszélyhelyzetet
követően, a 2020. március 16-i bizottsági ülésén hozott alábbi határozatait változatlan formában és tartalommal megerősítem, azokat hatályában fenntartom.
36/2020. (III.16.) számú határozata - A Gondozási Központ intézményen belül működtetett személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 10/2017.(III.30.) rendelet módosításáról
37/2020. (III.16.) számú határozata - A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátásról, annak igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló
6/2016.(II.26.) számú rendelet módosításáról
38/2020. (III.16.) számú határozata - Tiszakécske Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság beszámolója a 2019. évi tevékenységéről
39/2020. (III.16.) számú határozata - Támogatás a Muzsikál az Erdő Alapítvány részére
40/2020. (III.16.) számú határozata - A 2020/2021-es nevelési évre az óvodai intézményekben a beiratkozás időpontjának meghatározásáról
41/2020. (III.16.) számú határozata - Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola és AMI –
intézményi átszervezés véleményezése
42/2020. (III.16.) számú határozata - Tőserdő Turisztikai Nonprofit Kft. jegyárai
43/2020. (III.16.) számú határozata - Az üdülői szálláshely (Tőserdő Camping) szolgáltatás, mint önként vállalt önkormányzati feladat megszüntetése
44/2020. (III.16.) számú határozata - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosítása
45/2020. (III.16.) számú határozata - Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására
46/2020. (III.16.) számú határozata - Lakitelek Önkormányzata és intézményei Közbeszerzési terve a 2020. költségvetési évre
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47/2020. (III.16.) számú határozata - Lakitelek Önkormányzata közbeszerzési értékhatár
alatti beszerzéseiről szóló belső szabályzata elfogadása
48/2020. (III.16.) számú határozata - Lakitelek Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendeletének I. számú módosítása
49/2020. (III.16.) számú határozata - Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
50/2020. (III.16.) határozata - Laki-Gazda Nonprofit Kft. részére pénzeszköz átadás
megítélése
51/2020. (III.16.) határozata – A Laki-Agrár Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadása
52/2020. (III.16.) határozata - A Laki-Gazda Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadása
53/2020. (III.16.) határozata - A Laki-Park Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadása
54/2020. (III.16.) határozata - A Tőserdő Turisztikai Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága
ügyrendjének elfogadása
55/2020. (III.16.) határozata - A Laki-Konyha Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadása
56/2020. (III.16.) határozata - Döntés lakiteleki fiatalok első lakáshoz jutók támogatásának megítéléséről
57/2020. (III.16.) határozata - Kérelem Lakitelek névhasználatára
***
Lakitelek Önkormányzata Pénzügyi, Vagyongazdálkodási, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottságának a kihirdetett veszélyhelyzetet követően, a 2020. március 16-i bizottsági
ülésén hozott alábbi határozatait változatlan formában és tartalommal megerősítem, azokat
hatályában fenntartom.
32/2020. (III.16.) számú határozata - A Gondozási Központ intézményen belül működtetett személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 10/2017.(III.30.) rendelet módosításáról
33/2020. (III.16.) számú határozata - A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátásról, annak igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló
6/2016.(II.26.) számú rendelet módosításáról
34/2020. (III.16.) számú határozata - Tiszakécske Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság beszámolója a 2019. évi tevékenységéről
35/2020. (III.16.) számú határozata - Támogatás a Muzsikál az Erdő Alapítvány részére
36/2020. (III.16.) számú határozata - A 2020/2021-es nevelési évre az óvodai intézményekben a beiratkozás időpontjának meghatározásáról
37/2020. (III.16.) számú határozata - Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola és AMI –
intézményi átszervezés véleményezése
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38/2020. (III.16.) számú határozata - Tőserdő Turisztikai Nonprofit Kft. jegyárai
39/2020. (III.16.) számú határozata - Az üdülői szálláshely (Tőserdő Camping) szolgáltatás, mint önként vállalt önkormányzati feladat megszüntetése
40/2020. (III.16.) számú határozata - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosítása
41/2020. (III.16.) számú határozata - Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására
42/2020. (III.16.) számú határozata - Lakitelek Önkormányzata és intézményei Közbeszerzési terve a 2020. költségvetési évre
43/2020. (III.16.) számú határozata - Lakitelek Önkormányzata közbeszerzési értékhatár
alatti beszerzéseiről szóló belső szabályzata elfogadása
44/2020. (III.16.) számú határozata - Lakitelek Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendeletének I. számú módosítása
45/2020. (III.16.) számú határozata - Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
46/2020. (III.16.) határozata – Laki-Gazda Nonprofit Kft. részére pénzeszköz átadás
megítélése
47/2020. (III.16.) határozata - A Laki-Agrár Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadása
48/2020. (III.16.) határozata - A Laki-Gazda Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadása
49/2020. (III.16.) határozata - A Laki-Park Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadása
50/2020. (III.16.) határozata - A Tőserdő Turisztikai Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága
ügyrendjének elfogadása
51/2020. (III.16.) határozata - A Laki-Konyha Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadása
52/2020. (III.16.) határozata - Döntés a lakiteleki fiatalok életkezdési támogatásáról

Felelős: Madar Róbert polgármester
Határidő: azonnal
Lakitelek, 2020. március 20.

Madari Róbert s.k.
polgármester
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LAKITELEK POLGÁRMESTERE
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

Telefon: +36 76/449-011, 449-003
Fax.: +36 76/449-055
Ikt.szám: LPH/2615-2/2020.

Lakitelek Önkormányzat Polgármesterének
52/2020. (III.20.) számú határozata
2020. március 18-i rendes és 2020. március 20-i rendkívüli
képviselő-testületi ülésen hozott határozatok
megerősítéséről

Lakitelek Önkormányzat Polgármestere Lakitelek Önkormányzat Képviselő testületének feladat- és hatáskörében eljárva – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.
(III.11.) Kormányrendeletben foglaltakra – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében
biztosított polgármesteri hatáskörömben az alábbi határozatot hozom:
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének a kihirdetett veszélyhelyzetet követően, a
2020. március 18-i képviselő-testületi ülésén hozott alábbi határozatait változatlan formában
és tartalommal megerősítem, azokat hatályában fenntartom.
-34/2020. (III.18.) határozata - Tiszakécske Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság beszámolója 2019. évi tevékenységéről
-35/2020. (III.18.) határozata - Támogatási megállapodás a Muzsikál az Erdő Alapítvány
részére
-36/2020. (III.18.) határozata - A 2020/2021-es nevelési évre az óvodai intézményekben
a beiratkozás időpontjának meghatározásáról
-37/2020. (III.18.) határozata - Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola és AMI - intézményi átszervezés véleményezése
-38/2020.(III.18.) határozata - A Tőserdő Turisztikai Kft. jegyárai
-39/2020.(III.18.) határozata - Az üdülői szálláshely (Tőserdő Camping) szolgáltatás,
mint önként vállalt önkormányzati feladat megszüntetése
-40/2020. (III. 18.) határozata - Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására
-41/2020. (III.18.) számú határozata - Lakitelek Önkormányzata és intézményei Közbeszerzési terve a 2020. költségvetési évre
-42/2020 (III. 18.) számú határozata - Lakitelek Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának és közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseiről szóló belső szabályzatának
elfogadása

-43/2020. (III.18.) számú határozata - Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
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-44/2020. (III.18.) határozata - Laki-Gazda Kft. részére pénzeszköz átadás megítélése
-45/2020. (III.18.) határozata - A Laki-Agrár Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadása

-46/2020. (III.18.) határozata - A Laki-Gazda Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadása

-47/2020. (III.18.) határozata - A Laki-Park Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadása
-48/2020. (III.18.) határozata - A Tőserdő Turisztikai Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága
ügyrendjének elfogadása
-49/2020. (III.18.) határozata - A Laki-Konyha Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadása
****
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének a kihirdetett veszélyhelyzetet követően, a
2020. március 20-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén hozott alábbi határozatait változatlan
formában és tartalommal megerősítem, azokat hatályában fenntartom.

-50/2020.(III.20.) határozata - A Gondozási Központ 2020.évben fizetendő térítési díjairól

Felelős: Madari Róbert polgármester
Határidő: azonnal

Lakitelek, 2020. március 20.

Madari Róbert s.k.
polgármester
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LAKITELEK POLGÁRMESTERE
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

Telefon: +36 76/449-011, 449-003
Fax.: +36 76/449-055
Ikt.szám: LPH/2615-3/2020.

Lakitelek Önkormányzat Polgármesterének
53/2020. (III.20.) számú határozata
A Gondozási Központ nappali ellátásában részesülőkkel kapcsolatban
Lakitelek Önkormányzat Polgármestere Lakitelek Önkormányzat Képviselő testületének feladat- és hatáskörében eljárva – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.
(III.11.) Kormányrendeletben foglaltakra – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében
biztosított polgármesteri hatáskörömben az alábbi határozatot hozom:
Lakitelek község közigazgatási területén
A Gondozási Központban nappali ellátásban
részesülők az intézményben nem tartózkodhatnak.

Jelen intézkedés visszavonásig vagy a 40/2020.(III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséig tart.
Felelős: - Madari Róbert polgármester
Határidő: - azonnal
Értesül: Gondozási Központ
Irattár
Lakitelek, 2020. március 20.

Madari Róbert s.k.
polgármester

LAKITELEK POLGÁRMESTERE
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

Telefon: +36 76/449-011, 449-003
Fax.: +36 76/449-055
Ikt.szám: LPH/2615-4/2020.

Lakitelek Önkormányzat Polgármesterének
54/2020. (III.20.) számú határozata
Községi Könyvtár és a Lakiteleki Közösségi Tér
működésének felfüggesztéséről

Lakitelek Önkormányzat Polgármestere Lakitelek Önkormányzat Képviselő testületének feladat- és hatáskörében eljárva – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.
(III.11.) Kormányrendeletben foglaltakra – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében
biztosított polgármesteri hatáskörömben az alábbi határozatot hozom:
Lakitelek község közigazgatási területén
Az önkormányzati fenntartású Lakiteleki
Közösségi Tér és Községi Könyvtár működését határozatlan időre
felfüggesztem.

Ezen időszak alatt az intézmény látogatót nem fogad, rendezvényt nem tart és nem is szervez.
Jelen intézkedések visszavonásig vagy a 40/2020.(III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséig tartanak.
Felelős: - Madari Róbert polgármester
Határidő: - azonnal
Értesül: Lakiteleki Közösségi Tér
Községi Könyvtár
Irattár
Lakitelek, 2020. március 20.

Madari Róbert s.k.
polgármester
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LAKITELEK POLGÁRMESTERE
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

Telefon: +36 76/449-011, 449-003
Fax.: +36 76/449-055
Ikt.szám: LPH/2615-5/2020.

Lakitelek Önkormányzat Polgármesterének
55/2020. (III.20.) számú határozata
A Lakiteleki Polgármesteri Hivatal személyes ügyfélfogadásának szüneteltetéséről

Lakitelek Önkormányzat Polgármestere Lakitelek Önkormányzat Képviselő testületének feladat- és hatáskörében eljárva – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.
(III.11.) Kormányrendeletben foglaltakra – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében
biztosított polgármesteri hatáskörömben az alábbi határozatot hozom:
Lakitelek község közigazgatási területén
A Lakiteleki Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás szüneteltetését rendelem el az alábbiak szerint:
1. A Polgármesteri Hivatal telefonos ügyfélszolgálatot tart minden nap munkaidőben a
76/449-011-es telefonszámon, valamint elektronikus úton is biztosítja az ügyintézést a
titkársag@lakitelek.hu e-mail címen.
2. Személyes ügyfélfogadásra kizárólag halaszthatatlan ügyekben van lehetőség előre
telefonon egyeztetett időpontban.

Ezen időszak alatt a hivatal vezetője alakítja ki a folyamatos munkavégzés biztosításának
módját, formáját.
Jelen intézkedések visszavonásig vagy a 40/2020.(III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséig tartanak.
Felelős: - Madari Róbert polgármester
Határidő: - azonnal
Értesül:

Jegyző
Irattár

Lakitelek, 2020. március 20.

Madari Róbert s.k.
polgármester

LAKITELEK POLGÁRMESTERE
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

Telefon: +36 76/449-011, 449-003
Fax.: +36 76/449-055
Ikt.szám: LPH/2615-6/2020.
Lakitelek Önkormányzat Polgármesterének
56/2020. (III.20.) számú határozata
A gyermekétkeztetéssel kapcsolatban
Lakitelek Önkormányzat Polgármestere Lakitelek Önkormányzat Képviselő testületének feladat- és hatáskörében eljárva – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.
(III.11.) Kormányrendeletben foglaltakra – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében
biztosított polgármesteri hatáskörömben az alábbi határozatot hozom:
Lakitelek község közigazgatási területén
Lakitelek Önkormányzata a gyermekétkeztetési feladat ellátási kötelezettségének az
alábbiak szerint tesz eleget:
1, Mind a bölcsődei-, az óvodai- és iskoláskorú gyermekek esetén a gyermekétkeztetési igényt az ovodagazdalkodas@lakitelek.hu e-mail címen szükséges jelezni.
2. Az ebéd átvételére a Laki-Konyha Kft.-nél van lehetőség 11:30 és 13 óra között, a
központi étkezésben részesülő diákok megkapják az aznapi uzsonnát és másnapi tízórait is.
3. A külterületen lakó díákok részére előre jelzett igény esetén a tanyagondnoki szolgálat kiszállítja az ebédet, az aznapi uszonnát és a másnapi tízórait.
4.Az ételek átvétele egyszer használatos műanyag edényben történik.
Jelen intézkedések visszavonásig vagy a 40/2020.(III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséig tartanak.
Felelős: - Madari Róbert polgármester
Határidő: - azonnal
Értesül: Pénzügyi csoport
Laki-Konyha Kft.
Irattár
Lakitelek, 2020. március 20.

Madari Róbert s.k.
polgármester

LAKITELEK POLGÁRMESTERE
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

Telefon: +36 76/449-011, 449-003
Fax.: +36 76/449-055
Ikt.szám: LPH/2615-7/2020.
Lakitelek Önkormányzat Polgármesterének
57/2020. (III.20.) számú határozata
Játszóterek, szabadtéri kondipark, focipálya használatának megtiltásáról

Lakitelek Önkormányzat Polgármestere Lakitelek Önkormányzat Képviselő testületének feladat- és hatáskörében eljárva – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.
(III.11.) Kormányrendeletben foglaltakra – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében
biztosított polgármesteri hatáskörömben az alábbi határozatot hozom:
Lakitelek község közigazgatási területén
A játszóterek, szabadtéri kondipark és focipálya használatát megtiltom.

Jelen intézkedések visszavonásig vagy a 40/2020.(III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséig tartanak.
Felelős: - Madari Róbert polgármester
Határidő: - azonnal
Értesül: Irattár
Lakitelek, 2020. március 20.

Madari Róbert s.k.
polgármester

LAKITELEK POLGÁRMESTERE
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

Telefon: +36 76/449-011, 449-003
Fax.: +36 76/449-055
Ikt.szám: LPH/2615-8/2020.
Lakitelek Önkormányzat Polgármesterének
58/2020. (III.20.) számú határozata
A veszélyhelyzetre tekintettel rendkívüli szünet elrendelése a Lakiteleki Szivárvány
Óvoda és Bölcsődénél

Lakitelek Önkormányzat Polgármestere Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletére - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésére, valamint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III.14.)
Korm. rendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltakra figyelemmel polgármesteri
hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:
Lakitelek Önkormányzatának fenntartásában működő Lakiteleki Szivárvány Óvoda és
Bölcsődében a veszélyhelyzet megszűnéséig rendkívüli szünetet rendelek el.

Jelen intézkedés a 40/2020.(III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséig tart.
Felelős: - Madari Róbert polgármester
Határidő: - azonnal
Értesül: Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Irattár
Lakitelek, 2020. március 20.

Madari Róbert s.k.
polgármester

LAKITELEK POLGÁRMESTERE
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

Telefon: +36 76/449-011, 449-003
Fax.: +36 76/449-055
Ikt.szám: LPH//2615-9/2020.

Lakitelek Önkormányzat Polgármesterének
59/2020. (III.20.) számú határozata
A piac bezárásáról
Lakitelek Önkormányzat Polgármestere Lakitelek Önkormányzat Képviselő testületének feladat- és hatáskörében eljárva – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.
(III.11.) Kormányrendeletben foglaltakra – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében
biztosított polgármesteri hatáskörömben az alábbi határozatot hozom:
Lakitelek község közigazgatási területén
A piac működését határozatlan időre
felfüggesztem.
Ez nem vonatkozik azon területen működő zöldségüzletekre, lángos sütőre.

Jelen intézkedés visszavonásig vagy a 40/2020.(III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséig tart.
Felelős: - Madari Róbert polgármester
Határidő: - azonnal
Értesül: Irattár
Lakitelek, 2020. március 20.

Madari Róbert s.k.
polgármester

LAKITELEK POLGÁRMESTERE
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

Telefon: +36 76/449-011, 449-003
Fax.: +36 76/449-055
Ikt.szám: LPH/2615-10/2020.
Lakitelek Önkormányzat Polgármesterének
60/2020. (III.20.) számú határozata
A házasságkötés rendjéről
Lakitelek Önkormányzat Polgármestere Lakitelek Önkormányzat Képviselő testületének feladat- és hatáskörében eljárva – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.
(III.11.) Kormányrendeletben foglaltakra – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében
biztosított polgármesteri hatáskörömben az alábbi határozatot hozom:
Lakitelek község közigazgatási területén
A polgári házasságkötések rendjét az alábbiak szerint szabályozom:
1. Zárt térben, a házasságkötő teremben legfeljebb 10 fő, szabadtérben legfeljebb 20
fő vehet részt a ceremónián.

Jelen intézkedések visszavonásig vagy a 40/2020.(III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséig tart.
Felelős: - Madari Róbert polgármester
Határidő: - azonnal
Értesül: Irattár
Lakitelek, 2020. március 20.

Madari Róbert s.k.
polgármester

