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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A koronavírus járvány miatt, 2020. március 11-én elrendelt vészhelyzetre való 
tekintettel, bizonytalanná vált, hogy az eredetileg 2020. augusztus 8-ára tervezett XIX. 
Eplényi Vigasságok falunapi rendezvény egyáltalán megtartható lesz-e. 

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az április 30-i Kormányinfón 
jelentette be, hogy augusztus 15-ig nem lehet megtartani az 500 főnél nagyobb 
rendezvényeket. 
Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő azonban már aznap este úgy módosította a 
bejelentést, hogy valójában 500 fő alatti rendezvényeket sem lehet megtartani 
augusztus 15-ig.  
 
Az akkor még hatályos 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 (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) 
Korm. rendelet szerint viszont a rendezvény helyszínén, a résztvevők számától és a 
rendezvény helyszínétől függetlenül, tilos volt tartózkodni. 
 
A zűrzavart csak fokozta, az egyik májusi Kormányinfón elhangzott bejelentés, 
miszerint vidéken és Pest megyében 200 főig már lehet esküvőt, lagzit rendezni, s ha 
időszerű, akkor június 1-től Budapesten is – koncerteket azonban e szerint továbbra 
sem lehet tartani. 
 
A zavaros, egymásnak néha ellentmondó kormánykommunikáció miatt érdemi 
szervezést, előkészítést nem lehetett, mondhatnám úgy is, hogy nem volt értelme, 
tenni a falunapi programra vonatkozóan. 
 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, a 2020. 
március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI. 17.) 
Korm. rendelet alapján, 2020. június 18-án hatályát vesztette. 

Ezzel egyidejűleg viszont, a 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletben, járványügyi 
készültség bevezetéséről döntött a Kormány, amelyet 3 havonta felülvizsgálnak. 
 
A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 285/2020. (VI. 17.) 
Korm. rendelet 2. §-a értelmében: 
„A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott, a zenés, táncos rendezvények 
működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti 
zenés, táncos rendezvény (a továbbiakban: rendezvény) – függetlenül annak nyilvános 
vagy nem nyilvános, valamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől – abban az esetben 
tartható meg, ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma – beleértve az ott 
foglalkoztatott személyeket – egy időben nem haladja meg az 500 főt.” 
 
A bizonytalanság továbbra is fennáll, egyrészt ennek a létszámkorlátnak a betartása 
miatt, mivel az elmúlt 18 falunapi rendezvényen, főként a késő délutáni és kora esti 
időszakban többször is jelentősen meghaladta az 500 főt az egy időben jelenlévők 
száma. Másrészt pedig, a mostani programszegény idők után, teljesen 
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kiszámíthatatlan, hogy a nyitott rendezvényt mennyien látogatnák meg, mivel 
tudomásom szerint számos településen nem rendezik meg az idei falunapokat, 
hagyományos rendezvényeket. Így a programokra „kiéhezett”, akárhonnan érkező, 
tömeg sem zárható ki, amely a jelen körülmények között potenciális kockázatot jelent 
egy járványügyi gócpont kialakulására. 
 
Mindezeket figyelembe véve két határozati javaslatot terjesztek a képviselő-testület 
elé: 

 Az A) határozati javaslat szerint, a képviselő-testület a járványügyi készültségi 
időszak védelmi intézkedéseiről szóló 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 2. §-
ára figyelemmel, továbbá a tömegrendezvénnyel járó esetleges járványügyi 
kockázatot mérlegelve, a 2020. évi falunapi rendezvényt szűkített programmal 
megrendezi. 

 

 A B) határozati javaslat szerint, a képviselő-testület a járványügyi készültségi 
időszak védelmi intézkedéseiről szóló 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 2. §-
ára figyelemmel, továbbá a tömegrendezvénnyel járó bizonytalan járványügyi 
kockázatra tekintettel, biztonsági okokból, a 2020. évi falunapi rendezvényt nem 
tartja meg. 

 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, az A) vagy B) 
határozati javaslat elfogadására. 
  
 
Eplény, 2020. június 22. 
 
 
         Fiskál János 
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A) 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020. (VI. 24.) határozata 
 

a 2020. augusztus 8-ra tervezett XIX. Eplényi Vigasságok falunapi 
rendezvénnyel kapcsolatosan 

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A 2020. augusztus 8-
ra tervezett XIX. Eplényi Vigasságok falunapi rendezvénnyel kapcsolatos döntés” című 
előterjesztést és a következő döntést hozta:  
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a járványügyi készültségi 
időszak védelmi intézkedéseiről szóló 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 2. §-
ára figyelemmel, továbbá a tömegrendezvénnyel járó esetleges járványügyi 
kockázatot mérlegelve, a 2020. évi falunapi rendezvényt a határozat 1. 
melléklete szerinti szűkített programmal megrendezi. 

 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a XIX. Eplényi 

Vigasságok falunapi rendezvény megszervezéséhez, lebonyolításához 
szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2020. augusztus 8. 
     
  
Eplény, 2020. június 24. 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Dancs Judit s.k. 
polgármester  Jegyző 
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1. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020. (VI. 24.) 
számú határozatához 
 
 

PROGRAMTERV 
XIX. Eplényi Vigasságok 2020. augusztus 8. 

 
 

A rendezvény tervezett programja: 
 
13.00 – 15.00 Játékos, sport- és ügyességi programok, főzőverseny 
 
15.00 – XIX. EPLÉNYI VIGASSÁGOK MEGNYITÓJA 
 A „VIRÁGOS EPLÉNYÉRT” DÍJAK ÁTADÁSA 
 
Gyermek- és ifjúsági programblokk: 
15.30 – 16.15 Zsigmond Lala zenés műsora 
16.30 – 17.15 Fortuna Színjátszó egyesület 
 
Élő koncert programblokk:  
18.00 - 20.00 ODEION zenekar – LGT Emlékműsor (koncert) 
 
Szórakoztató utcabál programblokk: 
20.30 – 24.00 Szabadtéri bál (Nyári László és együttese zenéjére) 
 
Egyéb napközbeni kiegészítő programok 13.00 órától: 
- Egészségügyi sátor 
- Kézműves foglalkozás, csillámtetoválás 
- Játszóház 
- Véradás 
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B) 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020. (VI. 24.) határozata 
 

a 2020. augusztus 8-ra tervezett XIX. Eplényi Vigasságok falunapi 
rendezvénnyel kapcsolatosan 

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A 2020. augusztus 8-
ra tervezett XIX. Eplényi Vigasságok falunapi rendezvénnyel kapcsolatos döntés” című 
előterjesztést és a következő döntést hozta:  
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a járványügyi készültségi időszak 
védelmi intézkedéseiről szóló 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 2. §-ára figyelemmel, 
továbbá a tömegrendezvénnyel járó bizonytalan járványügyi kockázatra tekintettel, 
biztonsági okokból, a 2020. évi falunapi rendezvényt nem tartja meg. 

 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: azonnal 
  
       
Eplény, 2020. június 24. 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Dancs Judit s.k. 
polgármester  Jegyző 

 
 


