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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
A korábbi években, általában tavasszal szoktunk döntést hozni a tárgyévi falunapi 
rendezvényről, az Eplényi Vigasságokról. 

Tekintettel arra, hogy a falunapi programokra vonatkozóan, a közzétett véleménykérő 
felhívások mellett sem érkezett soha érdemi lakossági észrevétel vagy javaslat, ezért 
nincsen értelme azt a gyakorlatot folytatni. A szervezésre, vagy egy esetleges 
pályázaton való indulás előkészítésére is, néha nagyon szűkös volt a rendelkezésre álló 
idő. Nem beszélve arról, hogy emiatt, a fellépőkkel kapcsolatos választási lehetőség is 
leszűkült. 

Ezen tényeket és tapasztalatokat figyelembe véve, javasolom, hogy a képviselő-
testület a hagyományoknak megfelelően, 2022. augusztus 6., szombatra eső, XXI. 
Eplényi Vigasságok falunapi rendezvény programját, a határozat 1. melléklete szerint, 
hagyja jóvá. 

Így rendezvényekre szánt költségek is könnyebben tervezhetők a 2022. évre 
vonatkozóan, továbbá már most közzé lehet tenni a falunapi programot. 
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati 
javaslat elfogadására. 
 
  
Eplény, 2021. szeptember 27. 
 
 
         Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2021. (IX. 29.) határozata 

 
a 2022. augusztus 6-i XXI. Eplényi Vigasságok falunapi rendezvényről  

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a 2022. 
augusztus 6-ra tervezett XXI. Eplényi Vigasságok falunapi rendezvényről” című 
előterjesztést és a következő döntést hozta:  
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi XXI. Eplényi 

Vigasságok falunapi rendezvényt, a határozat 1. melléklete szerinti programmal, 
2022. augusztus 6-án, megrendezi. 
 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban elfogadott program 
megvalósításához szükséges pénzügyi fedezetet – 2500 E Ft-ot, azaz Kettőmillió-
ötszázezer forintot – a 2022. évi költségvetésbe tervezze be. 
 

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

 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2022. évi költségvetés beterjesztésének időpontjáig 

   3. pontban: 2022. augusztus 6-ig folyamatosan 
     
  
Eplény, 2021. szeptember 29. 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Dancs Judit s.k. 
polgármester  Jegyző 
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2021. (IX. 29.) 
határozatához 
 
 

PROGRAMTERV 
XXI. Eplényi Vigasságok 2022. augusztus 6. 

 
 

PROGRAM: 

 

10.00 – 14.00 KISPÁLYÁS FOCIBAJNOKSÁG  

10.00 – 15.00 FŐZŐVERSENY  

15.30 – 15.50 XXI. EPLÉNYI VIGASSÁGOK MEGNYITÓ 

„VIRÁGOS EPLÉNYÉRT” DÍJAK és VERSENYDÍJAK 

ÁTADÁSA  

16.00 – 17.00 APACUKA ZENEKAR   

17.15 – 18.00 SRAMLIKINGS 

18.30 – 20.30  ODEION ZENEKAR (LGT Show)  

21.15 – 24.00  RULETT ZENEKAR 

Egyéb napközbeni kiegészítő programok: 

- Egészségügyi sátor 

- Kézműves foglalkozás, arcfestés 

- Játszóház, légvár 

- Véradás 


