EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
Szám: EPL/19-6/2019.

Előterjesztés
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. május 29-i
ülésére

Tárgy: XVIII. Eplényi Vigasságok programjának elfogadása
Előadó: Fiskál János polgármester
Előterjesztés tartalma: határozati javaslatok
Szavazás módja: egyszerű többség
Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:
Tárnoki Renáta Sára
képviselő-testületi és társulási referens
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Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület 2019. március 4-i ülésén tárgyalta már az eddig 17 alkalommal,
hagyományosan, az idén augusztus 10-én megrendezésre kerülő XVIII. Eplényi
Vigasságok nyitott falunapi rendezvényt megvalósításának előkészítését, amelyhez a
fedezetet a 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019. (II. 21.) önkormányzati
rendeletben biztosítja.
A képviselő-testület 22/2019. (III. 04.) határozatával elfogadta már az előzetes
programtervet, a további programszervezéshez és a „Részletes játékleírás és pontozási
szabályzat” kidolgozásához, mint irányelvet.
A képviselő-testület a 2019. március 27-i ülésén 29/2019. (III. 27.) határozatával
részben módosította a programtervet, mivel az eredetileg tervezett Varga Miklós
énekes már foglalt volt erre az időpontra, így Kocsis Tibor énekes koncertje került az
esti programba.
A tavalyi évtől kezdődően, már 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 XVIII. 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 XVIII. Eplényi Vigasságok programjaira számos, nem csak helyi, érdeklődőre
számítunk.
A rendezvény tervezett programja, tematikája:
1. Vetélkedő, sport- és szabadidős programblokk:
9.45 XVIII. Eplényi Vigasságok megnyitója
10.00 Egyéni és csapat erőpróbák:
– Kispályás focibajnokság (10.00 – 14.00)
– Főzőverseny (10.00 – 13.00)
– Gyermekek ügyességi versenye (10.10 – 10.40)
– Felnőttek ügyességi versenye (11.00 – 11.30)
– Fafűrészelő verseny (11.50 – 12.20)
– Erősemberek versenye (12.40 – 13.00)
– „Létrafutás” (13.20 – 13.40)
– Csapaterőpróba – lovas szánkó tolása (14.20 – 14.50)
13.00 Ebéd – marhapörkölt, főtt burgonyával
15.10 Ünnepélyes eredményhirdetés, díjak átadása
2. Gyermek- és ifjúsági programblokk:
15.30 – 16.15 Zenebona Társulat zenés gyermekműsora
16.45 – 17.45 Jump Rock Band Zenekar retro műsora
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18.00 – 18.30 Fortuna Színjátszó Egyesület zenés előadása
3. Élő koncert programblokk:
19.00 - 20.30
KOCSIS TIBOR KONCERTJE
4. Szórakoztató utcabál programblokk:
21.00 – 24.00 Szabadtéri bál (Nyári László és együttese zenéjére)
5. Egyéb napközbeni kiegészítő programok:
- Egészségügyi sátor
- Kézműves foglalkozás, csillámtetoválás
- Játszóház
- Bemutatók
- Falmászás
- Véradás
A képviselő-testület döntéseinek a végrehajtásaként, a programban szereplő
fellépőkkel a szerződéseket már megkötöttük.
A kiegészítő egyéb napközbeni programokra vonatkozóan is nagyobbrészt már
megtörténtek az egyeztetések a szolgáltatást nyújtókkal, segítőkkel.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati
javaslatok elfogadására.
Eplény, 2019. május 23.
Fiskál János
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1)
HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2019. (V. 29.) határozata
XVIII. Eplényi Vigasságok programjának elfogadásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „XVIII. Eplényi
Vigasságok programjának elfogadása” című napirend előterjesztését és a következő
döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 29/2019. (III. 27.)
határozattal módosított 22/2019. (III. 04.) határozatában foglaltaknak
megfelelően – megerősíti azon szándékát, hogy 2019. augusztus 10-én
megrendezésre kerülő XVIII. Eplényi Vigasságok nyitott falunapi rendezvényt
megvalósítja, amelyhez a fedezetet a 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019. (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
XVIII. Eplényi Vigasságok nyitott falunapi rendezvény programjának megvalósítása
érdekében, a további intézkedéseket megtegye, és a falunapi programot széles
körben közzé tegye.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1. pont esetében: 2019. augusztus 10.
3. pont esetében: 2019. augusztus 10., illetve folyamatosan a program
lezárásáig
Eplény, 2019. május 29.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019. (V. 29.)
határozatához
PROGRAMTERV
XVIII. Eplényi Vigasságok 2019. 08. 10.
A rendezvény tervezett programja, tematikája:
1. Vetélkedő, sport- és szabadidős programblokk:
9.45 XVIII. Eplényi Vigasságok megnyitója
10.00 Egyéni és csapat erőpróbák:
– Kispályás focibajnokság (10.00 – 14.00)
– Főzőverseny (10.00 – 13.00)
– Gyermekek ügyességi versenye (10.10 – 10.40)
– Felnőttek ügyességi versenye (11.00 – 11.30)
– Fafűrészelő verseny (11.50 – 12.20)
– Erősemberek versenye (12.40 – 13.00)
– „Létrafutás” (13.20 – 13.40)
– Csapaterőpróba – lovas szánkó tolása (14.20 – 14.50)
13.00 Ebéd – marhapörkölt, főtt burgonyával
15.10 Ünnepélyes eredményhirdetés, díjak átadása
2. Gyermek- és ifjúsági programblokk:
15.30 – 16.15 Zenebona Társulat zenés gyermekműsora
16.45 – 17.45 Jump Rock Band Zenekar retro műsora
18.00 – 18.30 Fortuna Színjátszó Egyesület zenés előadása
3. Élő koncert programblokk:
19.00 - 20.30
KOCSIS TIBOR KONCERTJE
4. Szórakoztató utcabál programblokk:
21.00 – 24.00 Szabadtéri bál (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!

