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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
A képviselő-testület a legutóbbi rendkívüli ülésén, a XVIII. Eplényi Vigasságok 
előkészítéséről szóló 22/2019. (III. 04.) határozatával elfogadta a falunap programját. 
Ebben a programban az esti élőkoncertes blokkban Varga Miklós énekes koncertje 
szerepelt, sajnos azonban a döntést követően már nem tudtunk a fellépésére szerződést 
kötni, mert közben erre az időpontra leszerződték. 
 
A közvetítő irodától – a költségvetésben meghatározott keret figyelembevételével, – 
kértünk a tervezett időpontra még leszerződtethető fellépőkről egy listát. A kapott szűk 
listából, gyors „szondázást” követően, Kocsis Tibor énekes mellett szólt a legtöbb érv. 
 
Részben emiatt, továbbá figyelembe véve azt a felmerült igényt, hogy a délelőtti program 
ne legyen olyan feszített tempójú mind a szervezők, mind pedig a nevezők számára, 
némiképp változtatnánk a délelőtti ügyességi vetélkedők lebonyolításán is. 
 
Ezen indokokra való tekintettel, a fenti határozat 1. mellékletének a módosítására teszek 
javaslatot. 
 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat 
elfogadására. 
  
 
Eplény, 2018. március 1. 
 
         Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2019. (III. 27.) határozata 

 
XVIII. Eplényi Vigasságok előkészítéséről szóló 22/2019. (III. 04.) határozat 

1. mellékletének módosításáról 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „XVIII. Eplényi 
Vigasságok előkészítéséről szóló 22/2019. (III. 04.) határozat 1. mellékletének 
módosítása” című napirend előterjesztését és a következő döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a XVIII. Eplényi Vigasságok 

előkészítéséről szóló 22/2019. (III. 04.) határozat 1. melléklete helyébe a jelen 
határozat 1. melléklete lép. 
 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosított programnak 
megfelelően, intézkedjen a XVIII. Eplényi Vigasságok falunap előkészítéséről, és – 
az átruházott hatáskörében – kösse meg a szükséges szerződéseket. 

 
Felelős:  Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pont esetében: 2019. május 10. a program végelegesítésre, illetve 

folyamatosan a program lezárásáig 
 
 
Eplény, 2019. március 27. 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019. (III. 27.) 
határozatához 

 
PROGRAMTERV 

XVIII. Eplényi Vigasságok 2019. augusztus 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 
 


