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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
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, – a XX. Eplényi Vigasságok falunapi 
rendezvény előkészítésével kapcsolatosan, a képviselő-testület tájékoztatásával – az 
alábbi 17/2021. (III. 31.) képviselő-testületi határozatot 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. 
 

A határozat 1. a) pontjában foglaltak szerint, a közzététel megtörtént. Sajnálatos 
módon – természetesen meglepetést nem okozva, – egyetlen javaslat vagy vélemény 
sem érkezett. 

Az akkor hatályos járványügyi korlátozásokra és az előzőekben említett passzivitásra 
tekintettel, a határozat 1. b) pontja szerint, a döntéshozatalnak viszont májusban így 
nem volt még értelme. 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet – 2021. június 14-től hatályos, 6/E. §-a a falunapok 
rendezéséről – a következők szerint rendelkezik: 
„6/E. § *  (1) A falunapot az e §-ban foglaltak szerint lehet megtartani. 
(2) A falunapon a válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott 
zeneszolgáltatás megengedett. 
(3) A falunapon a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet. 
(4) A falunapon - életkorra való tekintet nélkül - egy időben legfeljebb ezerötszáz fő 
lehet jelen. 
(5) A (4) bekezdés szerinti védelmi intézkedés betartatásáról a falunap szervezője, 
illetve a falunap helyszínének üzemeltetője köteles gondoskodni.” 
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A korlátozások enyhítésének bejelentését követően, azonnal megkezdtük az 
egyeztetéseket egy megvalósítható program összeállítására, fellépőkkel, technikai 
feltételeket biztosító vállalkozásokkal.  

A járványügyi intézkedések betarthatóságára tekintettel, a korábbi hagyományoktól 
eltérően, a főzés, a délelőtti versengések (kispályás foci kivételével) és a kultúrházban 
tartott sportesemények elmaradnának. 
Kiegészítő programként, kiállítás szervezése még szóba jöhet, a teremben egyidejűleg 
tartózkodók számának korlátozása és a kötelező maszkviselés előírása mellett. 
 
Mindezeket figyelembe véve, két határozati javaslatot terjesztek a képviselő-testület 
elé: 

 Az A) határozati javaslat szerint, a képviselő-testület a veszélyhelyzet idején 
alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) 
Korm. rendelet – 2021. június 14-től hatályos – 6/E. §-ában foglaltakra 
figyelemmel, továbbá a tömegrendezvénnyel járó esetleges járványügyi 
kockázatot mérlegelve, a 2021. évi XX. Eplényi Vigasságok falunapi 
rendezvényt, a határozat 1. melléklete szerinti programmal, megrendezi. 
 

 A B) határozati javaslat szerint, a képviselő-testület a veszélyhelyzet idején 
alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) 
Korm. rendelet – 2021. június 14-től hatályos – 6/E. §-ában foglaltakra 
figyelemmel, de a tömegrendezvénnyel járó esetleges járványügyi kockázatra 
tekintettel, biztonsági okokból, a 2021. évi XX. Eplényi Vigasságok falunapi 
rendezvényt nem tartja meg. 

 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, az A) vagy B) 
határozati javaslat elfogadására. 
 
  
Eplény, 2021. június 18. 
 
 
         Fiskál János 
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A) 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2021. (VI. 30.) határozata 
 

a 2021. augusztus 7-i XX. Eplényi Vigasságok falunapi rendezvényről  
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Döntés a 2021. 
augusztus 7-re tervezett XX. Eplényi Vigasságok falunapi rendezvényről” című 
előterjesztést és a következő döntést hozta:  
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a veszélyhelyzet idején 

alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) 
Korm. rendelet – 2021. június 14-től hatályos – 6/E. §-ában foglaltakra 
figyelemmel, továbbá a tömegrendezvénnyel járó esetleges járványügyi kockázatot 
mérlegelve, a 2021. évi XX. Eplényi Vigasságok falunapi rendezvényt, a határozat 
1. melléklete szerinti programmal, megrendezi. 
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a XX. Eplényi Vigasságok 
falunapi rendezvény megszervezéséhez, lebonyolításához szükséges további 
intézkedéseket megtegye. 

 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2021. augusztus 7-ig folyamatosan 
     
  
Eplény, 2021. június 30. 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Dancs Judit s.k. 
polgármester  Jegyző 
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2021. (VI. 30.) 
határozatához 
 
 

PROGRAMTERV 
XX. Eplényi Vigasságok 2021. augusztus 7. 

 
 

A rendezvény tervezett programja: 
 
10.00 – KISPÁLYÁS FOCIBAJNOKSÁG  

14.30 – XX. EPLÉNYI VIGASSÁGOK MEGNYITÓ 

 VIRÁGOS EPLÉNYÉRT DÍJAK ÁTADÁSA  

15.00 – 16.00  MESÉLŐ BŐRÖND TÁRSULAT ELŐADÁSA: A KŐLEVES 

16.15 – 17.30 ZENÉS MŰSOR A 60-AS ÉVEK TÁNCDALFESZTIVÁLJAINAK 

HANGULATÁBAN 

18.00 – 18.45   SOLYMOS TÓNI   

19.00 – 19.45  CSERPES LAURA 

20.00 – 24.00   SZABADTÉRI BÁL (SUMMER BAND ZENEKAR ZENÉJÉRE) 

Egyéb napközbeni kiegészítő programok 13.00 órától: 
- Egészségügyi sátor 
- Kézműves foglalkozás 
- Játszóház, légvár 
- Véradás 
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B) 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2021. (VI. 30.) határozata 
 

a 2021. augusztus 7-i XX. Eplényi Vigasságok falunapi rendezvényről  
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Döntés a 2021. 
augusztus 7-re tervezett XX. Eplényi Vigasságok falunapi rendezvényről” című 
előterjesztést és a következő döntést hozta: 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a veszélyhelyzet idején 
alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. 
rendelet – 2021. június 14-től hatályos – 6/E. §-ában foglaltakra figyelemmel, de a 
tömegrendezvénnyel járó esetleges járványügyi kockázatra tekintettel, biztonsági 
okokból, a 2021. évi XX. Eplényi Vigasságok falunapi rendezvényt nem tartja meg. 
 

 
Eplény, 2021. június 30. 
 
 
 

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

 
 


