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Tárgy: XVII. Eplényi Vigasságok programjának elfogadása
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Tárnoki Renáta Sára
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Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület 2018. március 25-i ülésén tárgyalta már az eddig 16 alkalommal,
hagyományosan, 2018. augusztus 11-én megrendezésre kerülő XVII. Eplényi
Vigasságok nyitott falunapi rendezvényt megvalósításának előkészítését, amelyhez a
fedezetet a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 21.) önkormányzati
rendeletben biztosítja.
A képviselő-testület 26/2018. (III. 28.) határozatával elfogadta már az előzetes
programtervet, a további programszervezéshez és a „Részletes játékleírás és
pontozási szabályzat” kidolgozásához, mint irányelvet.
A megbeszélteknek megfelelően, ettől az évtől már nem települések csapatai
versengenek, így bárki nevezhet a délelőtti, kora délutáni vetélkedőkre. Minden
versenyszámban díjazzuk az 1-3. helyezettet.
Az előzetes programtervnek megfelelően – a helyi civilszervezetek megkérdezésével
– egyeztetéseket folytattunk a XVII. Eplényi Vigasságok nyitott falunapi rendezvény
programjának véglegesítése érdekében, bár meg kell jegyezni, hogy új ötletekkel
nem szolgáltak.
A rendezvény lebonyolítás azonban együttműködik az Eplényi Gyermekekért
Alapítvány, a Fortuna Színjátszó Egyesület és az Eplény SE is.
A XVII. Eplényi Vigasságok programjaira számos, nem csak helyi, érdeklődőre
számítunk.
A rendezvény tervezett programja, tematikája:
1. Vetélkedő, sport- és szabadidős programblokk:
9.45 XVII. Eplényi Vigasságok megnyitója
10.00 Egyéni és csapat erőpróbák:
– Kispályás focibajnokság (10.00 – 14.00)
– Gyermekek ügyességi versenye (10.15 – 10.45)
– Főzőverseny (10.00 – 13.00)
– Kombinációs verseny (10.45 – 11.30)
– Természetrajzi fejtörő gyermekeknek (11.00 – 12.00)
– Fafűrészelő verseny (11.30 – 12.00)
– Felnőttek ügyességi versenye (12.00 – 12.45)
– Erősemberek versenye (12.45 – 13.30)
– „Létrafutás” (13.45 – 14.30)
– Csapaterőpróba – lovas szánkó tolása (14.45 – 15.30)
13.00 Ebéd – marhapörkölt, főtt burgonyával
15.40 Ünnepélyes eredményhirdetés, díjak átadása
2. Gyermek- és ifjúsági programblokk:
16.00 – 17.00 Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió zenés, táncos műsora
17.00 – 18.00 Live Paty Band Zenekar
18.00 – 19.00 Fortuna Színjátszó Egyesület zenés műsora
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3. Élő koncert programblokk (pályázat):
20.00 - 21.30
Kárpátia együttes élő koncertje
4. Szórakoztató utcabál programblokk:
22.00 – 24.00 Szabadtéri bál (N.CZ. Kft. – Nyári László és együttese zenéjére)
5. Egyéb napközbeni kiegészítő programok:
- Egészségügyi sátor
- Kézműves foglalkozás, csillámtetoválás
- Játszóház
- Bemutatók
- Falmászás
- Véradás
A „Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek támogatása” érdekében,
VP6-19.2.1.-1-815-17 kódszámú felhívásra, „XVII. Eplényi Vigasságok falunap”
címmel, a pályázatot nyújtottunk be, amelynek az elbírálása még folyamatban van.
Előzetes információk alapján, a pályázat benyújtásáról szóló határozatnak a
megvalósítás helyszínét, helyrajzi szám megjelöléssel hiánypótlás keretében kérik
majd kiegészíteni.
Ezt megelőzendően, javasolom a VP6-19.2.1.-1-815-17 kódszámú Bakonyi
rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek támogatása című pályázaton való
részvételről szóló 20/2018. (II. 21.) határozatnak egy 5. ponttal történő
kiegészítését.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati
javaslatok elfogadására.
Eplény, 2018. május 30.
Fiskál János
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1)
HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2018. (V. 30.) határozata
XVII. Eplényi Vigasságok programjának elfogadásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „XVII. Eplényi
Vigasságok programjának elfogadása” című napirend előterjesztését és a következő
döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 26/2018. (III. 28.)
határozatában foglaltaknak megfelelően – megerősíti azon szándékát, hogy
2018. augusztus 11-én megrendezésre kerülő XVII. Eplényi Vigasságok nyitott
falunapi rendezvényt megvalósítja, amelyhez a fedezetet a 2018. évi
költségvetésről szóló 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendeletben biztosítja.
2. A képviselő-testület az előterjesztés 1. melléklete szerinti programtervet
elfogadja.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2. pontban hivatkozott
programtervnek megfelelően, – a helyi civilszervezetek együttműködésével, – a
XVII. Eplényi Vigasságok nyitott falunapi rendezvény programjának
megvalósítása érdekében, a további intézkedéseket megtegye.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1. pont esetében: 2018. augusztus 11.
3. pont esetében: 2018. augusztus 11., illetve folyamatosan a program
lezárásáig
Eplény, 2018. május 30.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2018. (V. 30.)
határozatához
PROGRAMTERV
XVII. Eplényi Vigasságok 2018. 08. 11.
A rendezvény programja, tematikája:
1. Vetélkedő, sport- és szabadidős programblokk:
9.45 XVII. Eplényi Vigasságok megnyitója
10.00 Egyéni és csapat erőpróbák:
– Kispályás focibajnokság (10.00 – 14.00)
– Gyermekek ügyességi versenye (10.15 – 10.45)
– Főzőverseny (10.00 – 13.00)
– Kombinációs verseny (10.45 – 11.30)
– Természetrajzi fejtörő gyermekeknek (11.00 – 12.00)
– Fafűrészelő verseny (11.30 – 12.00)
– Felnőttek ügyességi versenye (12.00 – 12.45)
– Erősemberek versenye (12.45 – 13.30)
– „Létrafutás” (13.45 – 14.30)
– Csapaterőpróba – lovas szánkó tolása (14.45 – 15.30)
13.00 Ebéd – marhapörkölt, főtt burgonyával
15.40 Ünnepélyes eredményhirdetés, díjak átadása
2. Gyermek- és ifjúsági programblokk:
16.00 – 17.00 Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió zenés, táncos műsora
17.00 – 18.00 Live Paty Band Zenekar
18.00 – 19.00 Fortuna Színjátszó Egyesület zenés műsora
3. Élő koncert programblokk (pályázat):
20.00 - 21.30 Kárpátia együttes élő koncertje
4. Szórakoztató utcabál programblokk:
22.00 – 24.00 Szabadtéri bál (N.CZ. Kft. – Nyári László és együttese zenéjére)
5. Egyéb napközbeni kiegészítő programok:
- Egészségügyi sátor
- Kézműves foglalkozás, csillámtetoválás
- Játszóház
- Bemutatók
- Falmászás
- Véradás
A képviselő-testület az esetleges változtatás jogát fenntartja!
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2)
HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2018. (V. 30.) határozata
a VP6-19.2.1.-1-815-17 kódszámú Bakonyi rendezvények, képzések,
hálózati tevékenységek támogatása című pályázaton való részvételről
szóló 20/2018. (II. 21.) számú határozata kiegészítéséről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a VP6-19.2.1.-1-815-17 kódszámú
Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek támogatása című
pályázaton való részvételről szóló 20/2018. (II. 21.) határozatát az alábbi 5. ponttal
egészíti ki:
„5. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a határozat 1. és 3. pontjában
meghatározott
XVII.
Eplényi
Vigasságok
falunap
nyitott
rendezvénye
koncertblokkjának a megvalósítási helyszíne 8413 Eplény, Veszprémi utca 68.
(helyrajzi száma: Eplény 97) közösségi tér szabadtéri színpada.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 5. pontban: 2018. augusztus 11.”

