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Jelen beszámoló a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19.§ (3)
bekezdése alapján készült.

1.) Számviteli beszámoló
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának
mérlege (a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló-készítési és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 4.
sz. melléklete szerint), illetve eredmény-kimutatása (a Korm. rendelet 6. sz. melléklete
szerint) – a jelentés melléklete

2.) A költségvetési támogatás felhasználása
Közhasznú célú működésre kapott támogatás 1.000 e Ft
Pályázati úton elnyert támogatás
0 e Ft
Összes költségvetési támogatás
1.000 e Ft
Közhasznú tevékenység ráfordításai
28.827 e Ft
A költségvetési támogatás ( helyi önkormányzattól ) teljes összege felhasználásra került, az
elszámolás az önkormányzat felé megtörtént.
Az önkormányzati támogatás a fesztivál költségeihez 3,5 %-kal járult hozzá.

3.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Az Egyesület saját tőkéje a 2006. évi 10.500 e Ft-ról 2007. évben 10.817 e Ft-ra növekedett.
Az induló tőke 12 eFt volt, az évek során 10.488 eFt eredménytartalék képződött, 2007-ben a
közhasznú tevékenység eredménye 317 eFt, ezek képezik a saját tőkét.
A tétel megnevezése
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
1. közhasznú célra, működésre kapott támogatás
2. Pályázati úton elnyert tám.
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Egyéb bevételek
5. Tagdíj
6. Nem cél szerinti bevétel
C. Összes bevétel
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
1. Anyagjellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítás
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
F. Összes tevékenység költségei
J. Tárgyévi közhasznú eredmény

2006. év
Előző év
33 718

2007 év eFt
Tárgyév
29 144

3 742
6 362
23 016
569
29
0
33 718
30 932
28 683
758
212
1 276
3
0
30 932
2 786

2 298
0
26 418
404
24
0
29 144
28 827
27 115
379
183
1 150
0
0
28 827
317
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Támogatóktól kapott bevételek
1. Tata Város Önkormányzata a közművelődési megállapodás keretében 1.000 e Ft-tal
támogatta a fesztivál megrendezését. Az egyesület az önkormányzatnak az összeg
felhasználásáról elszámolt.
2. Gazdasági társaságok az év során 1.255 e Ft támogatást ( adomány formájában, melyről az
egyesület adóigazolást adott ki ) nyújtottak.
3. Magánszemélyek által nyújtott adomány értéke (SZJA 1 %) 43 e Ft volt.
2007-ban a Fesztivál lebonyolítására minden támogatás, adomány bevétele felhasználásra és
elszámolásra került.

4.) A célszerinti juttatások kimutatása
(„A közhasznú szervezet által célszerinti tevékenysége keretében nyújtott pénzbeli vagy nem
pénzbeli szolgáltatás” )
Az Egyesület tevékenységének alapvető célja, hogy minden év júniusának utolsó hétvégéjén
megrendezze Tatán a Víz, Zene, Virág Fesztivált, ezzel
- színvonalas szórakozási lehetőséget nyújtson Tata város és a tatai kistérség lakóinak,
valamint idelátogató vendégeknek,
- teremtsen bemutatkozási lehetőséget a helyi művészeknek,
- mutassa be Tata nevezetességeit,
- járuljon hozzá Tata hírnevének növeléséhez.
2007. június 22-24. közötti 3 nap 15 helyszínen a közel 150 programjával eleget tett a kitűzött
céloknak.
A térítésmentes rendezvényeket mintegy 200 ezer fő tekintette meg.
A részletes ismertetést a jelentés 6. pontja tartalmazza.

5.) Kapott támogatások ( a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; )






Központi költségvetési szervtől, illetve szerveitől: NEMLEGES
Elkülönített állami pénzalaptól:
NEMLEGES
Helyi önkormányzattól :
1.000 e Ft
A kisebbségi települési önkormányzattól: NEMLEGES.
A települési önkormányzatok társulásától: NEMLEGES.

6.) Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
NEMLEGES.

7.) Tartalmi beszámoló
Az egyesület 2007. évi tevékenységének ismertetése
Az Egyesület 2007. június 2-24-e között 14. alkalommal rendezte meg a Víz, Zene, Virág Fesztivált.
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A támogatók, a szponzorok anyagi támogatásának, illetve az elnökség, a tagság, a segítők és a
szerződött partnerek folyamatos munkájának köszönhetően a fesztivál jó színvonalon tudta
megrendezni az egyesület.

A 14. fesztivál egyik különlegessége az volt, hogy a város az egyesület révén egy új
képzőművészeti alkotással gyarapodott:dr. Dávidházi Péter irodalomtörténész professzor és
dr. Kelevéz Ágnes irodalomtörténész Raffay Béla szobrászművész ANYASÁG c. alkotását
ajándékozta az egyesület közreműködésével a városnak. A szobor – melyet a városháza
dísztermében helyeztek el - átadására a fesztivál nyitónapján ünnepélyes keretek közt került
sor.
A fesztiválon a hagyományos helyszínek és programok mellett - az előző évben bevezetett
elemek megtartásával - idén új elemként került a Bláthy iskola előtti térre a magyar
kistermelők termékeit ( kolbász, piros paprika, sajt, méz, pékáru, bor, pálinka, stb. )
bemutató, „kóstoltató utca” az Agrármarketing Centrum Kht együttműködésével. Az
egységes kivitelű, gazdagon díszített faházak, és a bennük kínált eredeti őstermelői magyar
termékek új színfoltot hoztak a fesztivál életébe.
Az Építők parkját, mint „új” helyszínt azért „tartottuk meg”, mert előző évben hozzájárult
ahhoz, hogy ne legyen zsúfoltság a hagyományos helyszíneken. Ez az idén is többszörösen
beigazolódott, és a műsorstruktúra tagolhatóságát is nagyban elősegítette .
A zsűrizett termékeket forgalmazó un. kézműves vásár és a tradicionális kézműves
mesterségek megjelenítése az Esterházy Kastély előtti téren a korábbiaknál nagyobb kínálattal
jelentkezett.
A gyermekprogramokat több helyszínen változatos műsorokkal és interaktív módon
szerveztük. Egész hétvégén animátorok irányították a különböző gyermek ügyességi és
sportversenyeket. Gólyalábas bohócműsor szórakoztatta az ifjakat, a Bab Társulat Matyi, a
ludas c. vásári komédiájába vonta be a gyerekeket. A színpadon a Hógolyóbolygó c. zenei
produkció és a nemcsak gyerekeknek szóló, a Honvéd Táncszínház előadásában a János Vitéz
nyújtott tartalmas szórakozás.
A korábbi években a széles nagyközönség előtt - egyesületünk kezdeményezésére - megnyílt
Esterházy Kastély a rendezvény egyik legjelentősebb helyszínévé,
a virág- és a
képzőművészeti kiállítások bemutatójává vált. Úgy gondoljuk,
ezen látványosságok
segítségével sikerült felkelteni az idelátogatók érdeklődését a kastély iránt is, és ezzel
nagyban segíthetjük városunk idegenforgalmi ismertségét, fejlődését.
Az idén is nagy sikert aratott a borkedvelő és a borkultúrát közvetítő közönség körében a
Kastélyparkban megrendezett „Borkorzó”.
A Fesztivál 3 napján természetesen a hagyományos programok kínáltak
szórakozási lehetőséget a látogatók számára:

rendkívül széles

A „VIRÁG”, mint program 2 helyszínen és 2 témakörben jelent meg:
• A Tatai Vár törökkori átjárójában „Nemes és Szép” - az orchideák használata a
virágkötészetben címmel nyílt kiállítás. Ehhez kapcsolódott az újonnan megnyitott
várrész, az ágyúterem, ahol képzőművészeti kiállítás csábította a látogatókat.
• A virágkötő verseny térkompozíciójának témája „Tata a vizek városa” volt. A
versenyzők helyszíni show keretében ( a színpadon való virágkötést magyarázat kíséri,
így „lesheti” el a szakma fortélyait a közönség ) kötött alkotásai – „A víz világnapja”
címmel – a kastélyban kerültek kiállításra.
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A látnivalót gazdagította a szakmát magas szinten művelő- több hazai és nemzetközi díj
tulajdonosa- zöldségszobrász, aki a helyszínen faragta a szebbnél szebb, legtöbbször
fogyasztható alapanyagú „virág”-okat és díszítő alkotásokat.
A virággal együtt jelentek meg a képzőművészeti alkotások a kastélyban, úgy mint Ferdics
Béla üvegtervező iparművész alkotásai, Raffay Béla szobrász különleges kisplasztikái, Juhász
Tímea és Szalontay Katalin kerámiái, Móser Ernő fafaragó alkotásai és Szamódy Zsolt fotói.
Önálló tárlattal jelentkezett a tatabányai Kortárs Galéria „In memoriam William Shakespeare”
c. anyagával.
A ZENE 5 színpadon volt jelen különféle műfajban.
A hagyományos 3 színpad – Várudvar, várkanyar és kastélytéri sátor – mellett az Építők
parkjában és a borudvarban levő színpadon is szólt a zene rendkívül széles választékkal:
felléptek többek között a Republic együttes, St. Martin, a Szigony és Zerkula János, Takáts
Tamás, Back II Black, Korda György és Balázs Klári, Janza Kata, Galambos Dorina, a
Borostyán együttes, Muck Ferenc, az Egressy kórus, a Bakony néptáncegyüttes. Olyan
különlegességek is, mint pl. az indiai Sandhyadipa Kar táncosnő műsora, illetve a tatai
Dandár zenekar un. gyepshow-ja szórakoztatták a közönséget.
Az esti hagyományos utcabál / Építők Parkja / mellett táncházzal / Várkanyar / bővítettük a
kínálatot.
A VÍZ-i programok gazdag és rendkívül látványos eseménysorozata ismét a megszokott
sikert aratták. Az Öreg Tó fölötti műrepülő bemutató, a hangulatos vízi produkciók esti
koronájaként a szombati és vasárnapi tűzijáték a várakozásnak megfelelően felejthetetlen
élményt nyújtott minden korosztálynak.
Az Egyesület célja, hogy a 2007. évi fesztivál megrendezésével
- a gyerekektől a felnőttekig mindenki találjon kedvére látni- és hallanivalót; összhatásában
nyújtson maradandó kulturális élményt mind a város és kistérsége lakóinak, mind az
idelátogató turistáknak,
- járuljon hozzá Tata város országos és határon túli ismertségének és jó hírnevének
növeléséhez
megvalósult.
A Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület a Tata Város Önkormányzatával kötött közművelődési
megállapodásban foglaltakat teljesítette. Az önkormányzat, mint a fesztivál fővédnöke az anyagi forrás
egy részének biztosításával és erkölcsileg is támogatta a rendezvényt.
Számtalan magánszemély segítette; valamint sok vállalkozó tartotta fontosnak, hogy a városban
megvalósulhasson egy ilyen rendezvény, ezért anyagilag is hajlandók voltak áldozni rá. Mindezeknek
köszönhető, hogy a látogatók számára minden program ingyenes volt.
Az Egyesület elnöksége a fesztivál befejezése után értékelte a munkát és az őszi közgyűlésen
tájékoztatta a tagságot a fesztivál magvalósításának forrásairól és azok felhasználásáról.
Marton Tímea lemondott elnökségi tag helyett Dr Kozma Gergely választotta meg a tagság.
A közgyűlés határozott a 15. Víz, Zene, Virág Fesztivál megrendezésről 2008. június 27-29-én.
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