
.i*.- .,._*i*\' \+\. .F
,,_.., * : r

&*W§!,{'j.

"{ryryW5
$ -.s.-., _,. 1\- )il§\_ffiiö

}lÉl-\ xI t, v,.(n()s l,()l.(;,(lttl l.,Sl,EIth.
6,{19 N'télykút, l)etőíi tór l.

Telelbn: 71 l560-00l l'relet'ax: 77l560-030
E-mai1 : hivatal r,.g)melykrrt. hrr

Ikt.szárn: 1207 -3 12020.

Üg1,,irrtéz(i : clr. Vörös-Börc sök' l'ítriea

'fárg,v-: Veszélylrelyzetberr
irrtézkedések.

nregtett

3 I2020.QIL l 8.) POLGÁRtuEsrERI I lATÁR OZAT

A veszély,liel_vzet kihirdetéséról szóló,10/2020.(III.11.) KtlrIrr. rendclct (továbbiakban: Korm.
rer-rdelet) l. §-a alap.ján a Kornríln1, az é|eí- és vagtotlbiztorrsiigot \/eszélyeztető tömeges
nregbetcgcclést okoz(l lrilrrlánjtill lirtl l<ijlct]iczttlúilr cirlcL c]hlirít:isil. i.l l11i18\,ar irllarlrpolgároIt
cgészségúrlcli és úlctérlck tltcg(il iisa úr,dclicbcr-r \,la!.r at,ol,sz-iip cgész tertiietérc
veszéhirell,zetet hirdetett ki. A katasztrcjt-aréclclcrrlr,(ll es a hozzit kapcsolódó eg),es törrlén),ek
módosításáról szóló 20l l. évi CXXVIIl. törr,ény (a tol,ábbialtban: katasztrtilal,édelrrri
törvény) 46. § (4) bekezdése alap.ján veszélylrelyzetbetl a tcleplilési önkornányzat liépviseló-
testületének a feladat- és hatáskörét a polgárnrester gyakclrolja.

E hatáskörömben eljárva az alábbiakat rerrdelerrr el:

1. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Múködési SzabáIyzatáról szóló
2012019. (XlL 20.) örrkormányzaíi rer'delet 71. § (1) bekezdésében íbglaltak
alapjárr a 2020. március 23. napján l7.00 órai kezdettel rneghirdetett iakossági
íórumot bizor-rytalzul iclóre elhalasztonl, A lakossági fórr"rnr - közegészségügyi
irelyzet tiiggvényóben későbbickbcrl mcghalltrozásra kcrLiló új idópontjáról a

képvisel(i-testtileti tiörrtést liör,et(jcrr az S1,)1S/ -ben íbglaltak szerint közlemérly
lbrnlájábirn kell tájéktlztittiisi atltli íll t,l,illtctte lr t,e szóre,,

2. Méll,kút Vitrtls 1cleptilésképének r.,óclclrnérijl sz,til(l l9/20l 7.(Xtl. l .) önl<tlrrrrárrt,zati

rerrdelet rr.tidosításálrtlz_ kapcsolócl(l ít,ásos itll\,.lg kajzzetételét rencleletn el il

L!__Wu:_q:}§ü_krit&t wcbolclalorl az,l;tl. hogl t-el kcll liír,r'i az érirltettek tigrelrrlét arra"
lrogy a rrródosításlroz kapcsolódci .iavaslatailtat. észrevételeiket levélben vagy a

bj:ratd@uulyt_ut.hr-r cíInre küldött elektror-rikits lcr,élben nregtehetik.

3. A játszótereket és a sportparkot a nrai naptól visszavonásig lezárom. A területeket
szalaggal közbekerítettetrr, azokra fi gy e l rneztető táb lát rakato k.

4. Mélykút Város Önkorntányzat Gor-rdozási Központjának ir-rtézményvezetőjével
egyeztetve elrenclelerll" hog1 az ic,lós enlberek nlegsegítésében - előscrrban - a

Gorrdozási Közporlt n1,1rltsorr scgítséget. A rllinél szélesebb körti tá.iékoztatás
érclekében íe lhír tis k(j;,-zótc,tclét lellllclelll cI ir scgítés rnticliártil és lcltételcirő1.

Az utcátl csellengő gvcrtllelieI<l,e íblozott ligr clnler ltt-li lbrdítarri" entlel<

ér,clekéberr kezderllénr c7,cl1-1 a rencltirség és a polgitrtirs.{g al<tír,abb bei tlltiisiil entleli
c llcnijrzd,sérc.



6. Az eddig megtett intézkedésekről szórólap tbrnrírjábatl a lakossiig tá.jókoztatását
rendelem el. mely szórólapnak és zt 4. pclIttban nleghatiirozott f-ellrívásnak
legkésőbb 2020,Itrtircilts 20. nap.iiiig a 1lostaliitlii},bir liell kcriilnie. I:hlrez kéreni a
G,,\\1ll,SZ ós az tltci,lii|l()stilli sztllciilltt :cgítsclct

7. Az á ltalurnk nlcgtctt ir"rtózliccléscI<riil. tor ábbir a társhatóslrgoktóI" egl,éb
hatóságoktól, gazdasági társaszlgoktól és cir,,il szervezet irrtézkedéseiről a
továbbiakban is lolyamatosan tálékoztatni ltell a lakosságot az ötll<ormárryzat
honlapján illetve annak facebook oldalán.

Móll kúrt. ]()20. rllitrcius 18.
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