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TÁJÉKOZTATÁS
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Tárgy: XX. Eplényi Vigasságok előkészítése
Előadó: Fiskál János polgármester
Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről
szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
döntést a polgármester hozhatja meg.
Törvényességi felülvizsgálatát végezte:
dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető, jegyzői főtanácsadó
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Tisztelt Képviselő-testület!
A koronavírus járvány miatti helyzetre való tekintettel, a 2020. augusztus 8-ára
tervezett XIX. Eplényi Vigasságok falunapi rendezvény, a képviselő-testület 43/2020.
(VI. 24.) határozatának megfelelően, biztonsági okokból, nem került megrendezésre.
A vírussal kapcsolatos járványügyi helyzet jelenleg is tart, és a kihirdetett
veszélyhelyzet is egyelőre még érvényben van.
Tehát a bizonytalanság továbbra is fennáll, hogy a nyáron lehet-e majd rendezvényt
tartani.
Mindezek mellett, bízva a járvány lecsengésében és a korlátozások feloldásában, az a
javaslatom, hogy a 2021. évi falunapi rendezvénynek az előkészítése, természetesen
egyelőre csak egy feltételesen megvalósítható programnak a kidolgozására induljon el.
A XX. Eplényi Vigasságok falunapi rendezvény időpontja, a hagyományoknak
megfelelően, 2021. augusztus 7., szombat.
A programterv összeállításához, előzetesen kikérjük a lakosság és a civil szervezetek
véleményét. A vélemények, javaslatok begyűjtésére kb. egy hónapot szánunk. Ezek
figyelembevételével, május közepéig összeállítjuk a tervezett programot és ahol
szükséges, ott előkészítjük a megállapodásokat, természetesen azzal a feltétellel, hogy
a rendezvény egyáltalán megtartható lesz-e.
A tavalyi évhez hasonlóan, a képviselő-testület remélhetőleg június végén már felelős
döntést tud majd hozni a rendezvény sorsáról.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban megfogalmazott
döntésemet támogatni és tudomásul venni szíveskedjen.
Eplény, 2021. március 19.

Fiskál János
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2021. (III. 31.) határozata
a XX. Eplényi Vigasságok falunapi rendezvény előkészítésével
kapcsolatosan
Eplény Községi Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és
a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm.
rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a – hagyományoknak
megfelelően, 2021. augusztus 7., szombatra eső – XX. Eplényi Vigasságok
falunapi rendezvény programjának az előkészítésének ütemtervét, az alábbiak
szerint, jóváhagyja:
a) 2021. április 30-ig bezárólag, – a járványügyi helyzetre tekintettel,
elsősorban elektronikus formában és hirdetményi közzététellel – ki kell
kérni a lakosság és a helyi civil szervezetek véleményét;
b) az
a)
pont
szerint
beérkezett
vélemények,
javaslatok
figyelembevételével, össze kell állítani a falunapi rendezvény tervezett
programját és azt a májusi képviselő-testület ülésre kell jóváhagyásra
beterjeszteni;
c) a képviselő-testület a júniusi ülésen dönt, az akkori helyzetnek megfelelő
információk birtokán, a rendezvény megtartásáról vagy elhalasztásáról.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a XX. Eplényi
Vigasságok falunapi rendezvény előkészítéshez szükséges intézkedéseket
megtegye.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1. a) pontban: azonnal, illetve 2021. április 30-ig folyamatosan,
1. b) pontban: 2021. május 26.,
1. c) pontban: 2021. június 30.,
2. pontban: 2021. augusztus 7-ig folyamatosan.
Eplény, 2021. március 19.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Dancs Judit s.k.
Jegyző

