Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület
2890 Tata, Váralja u 4.

2008. évi közhasznúsági jelentés

Tartalom:
1.) Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló: mérleg, eredménykimutatás,
kiegészítő melléklet
2.) A költségvetési támogatás felhasználása
3.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
4.) A célszerinti juttatások kimutatása
5.) Kapott támogatások kimutatása
6.) Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
7.) Tartalmi beszámoló

Tata, 2009. március 13.

Essősy András
elnök

2

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). Illetve kiegészítő melléklete – a beszámoló mellékelve.

2.) A költségvetési támogatás felhasználása
Közhasznú célú működésre kapott támogatás ( önkorm +NCA )
Pályázati úton elnyert támogatás
Összes költségvetési támogatás

1.470 e Ft
6.800 e Ft
8.270 e Ft

Közhasznú tevékenység ráfordításai
31.642 e Ft
A költségvetési támogatás
• helyi önkormányzattól – 1.000.-eFt - teljes összege felhasználásra került, az
elszámolás az önkormányzat felé megtörtént.,
• turisztikai célelőirányzatból nyert 6.800 e Ft támogatás felhasználásra került,
az elszámolás megtörtént.
• NCA működési támogatásra nyert 470 eFt támogatás felhasználása
megtörtént, az elszámolás folyamatban.

3.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Az Egyesület saját tőkéje a 2007. évi 10.817 e Ft-ról 2008. évben 10.374 e Ft-ra csökkent.
Az induló tőke 12 eFt volt, az évek során 10.805 eFt eredménytartalék képződött, 2008-ban a
közhasznú tevékenység eredménye - 443 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

2007. év
Előző év
29.144

2008 év eFt
Tárgyév
31.199

2.298
0
26.418
404
24
0
29.144
28.827
27.115
379
183
1 150
0
0

1.530
7.270
22.095
285
19
0
31.199
31.642
28.947
1.197
136
1.362
0
0
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F. Összes tevékenység költségei
J. Tárgyévi közhasznú eredmény

28.827
317

31.642
- 443

A negatív eredményt az 1.250 e Ft behajthatatlan követelésnek az - egyéb ráfordítások
közötti - elszámolása okozta.
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 500 e Ft támogatást ( adomány formájában, melyről az
egyesület adóigazolást adott ki ) nyújtottak.
3. Magánszemélyek által nyújtott adomány értéke (SZJA 1 %) 29 e Ft volt.
2008-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.
2008. június 27-29. 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 7. 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: 7.270 e Ft
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.
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7.) Tartalmi beszámoló
Az Egyesület 2008. június 27-29-e között 15. alkalommal rendezte meg a Víz, Zene, Virág
Fesztivált.
Az egyesület a 15. Víz, Zene, Virág Fesztivál megrendezésével is elérte azt kitűzött célt, hogy
a sokrétű és változatos programmal nyújtson élményt Tata és kistérsége lakosságán kívül a
régió és az ország más részeiből érkezőknek, valamint a külföldi turistáknak; ezáltal
hozzájárulva a város turisztikai potenciáljának növeléséhez. A rendezvény a Közép-dunántúli
régió egyik legnagyobb rendezvényévé nőtte ki magát , a 3 nap alatt a látogatók száma évek
óta 200 ezer körül mozog.
Az országosan meghirdetett turisztikai program: a 2008-as esztendő, mint a „reneszánsz
év,” illetve a „vizek éve” megjelent a fesztivál programjaiban is. A támogatók, a
szponzorok anyagi támogatásának, illetve az elnökség, a tagság, a segítők és a szerződött
partnerek folyamatos munkájának köszönhetően a fesztivált jó színvonalon tudta megrendezni
az egyesület.
A „vizek éve” jegyében rendezett programjaink: az Esztergomi Duna Múzeum
kiállítása Víz, Egészség, Élet címmel az Esterházy kastélyban volt látható. A kiállítás három
nagy témát mutatott be: a mosás története, fürdőkultúránk, hazánk ásvány- és gyógyvizei.
A WET Magyarország Egy csepp víz című interaktív oktatási programja főképp a
gyerekekhez szólt. Környezettudatosságra és vízkészleteink védelmére hívta fel a figyelmet
játékos foglalkozás keretein belül.
A Czégényi malomban a „Tatai Öreg-tó és az Által-ér rehabilitációja” kiemelt projektet
ismertették vízügyi szakemberek.
A hagyományos „vizes programok” éppúgy helyet kaptak a fesztiválon, mint a korábbi
években: vitorlás és sárkányhajó versenyek, jetski, regatta és motorcsónak bemutatók között
megjelent a középkori (reneszánsz) naszád is. Az esti lampionos vízi karnevál koronájaként
szombaton és vasárnap tűzijátékot ajándékoztunk az idelátogatóknak. Az Öreg-tó feletti
légtérben Veres Zoltán műrepülő Európa bajnok, Guinness-rekorder páratlan légibemutatója
idén is megörvendeztette a nézőket. A programok gazdag és rendkívül látványos
eseménysorozata ismét nagy sikert aratott.
A reneszánsz életérzés zenei-, képzőművészeti- és gyermek programjainkban egyaránt
megjelent. A várudvaron a Musica Historica együttes játszotta kora reneszánsz mesterek
műveit, majd a koncert utáni táncházban az érdeklődők elsajátíthatták a legfontosabb
lépéseket.
A Kuny Domokos Múzeum „Mátyás országa” című kiállítása a fesztivál valamennyi napján
tárt kapukkal várta az odalátogatókat.
A gyerekeket és szüleiket vártuk a középkori lovagi tornabemutatókra (Aranysólyom
Lovagrend), játszóházakba (Miamanó), színházi előadásra (Mesék Mátyás királyról).
Tartalmas szórakozást nyújtott az Aranykapu Közművelődési Alapítvány által szervezett
készségfejlesztő játék - Mátyás király udvarában címmel. A gyermekprogramok fő helyszíne
idén először a kastélypark árnyékos, lombos területe volt, mely kedvezett az ott játszó
gyerekeknek az égető napsütésben.
A zene 4 színpadon jelent meg különféle műfajokban. A várudvari és a kastélytéri
színpadon kívül az Építők parkjában és a borfaluban levő színpadon is szólt a zene rendkívül
széles választékkal. Néhány előadó a sok közül: Adagio, Apostol, Deák Bill Blues Band,
Edda, Gáspár Laci, Bartók Eszter, Hot Jazz Band, Ifjú Muzsikás, Kistehén, Magna Cum
Laude, Omega-mix, Rajasthani Folk Dance, Szakcsi Lakatos Béla, United, Varga Feri és

5
Balássy Betti, illetve fellépési lehetőséget kaptak a helyi és környékbeli zenei együttesek,
kórusok és szólisták is.
Idén új színfolttal gazdagodott a programkínálatunk: operaelőadást láthattak a látogatók az
Esterházy kastély belső udvarában. Schikaneder-Mozart Varázsfuvolája a Jászai Mari Színház
szervezésében került bemutatásra, telt házas előadásban.
A virágkötészeti programok idén 3 helyszínen jelentek meg. Az Esterházy kastélyban
látható virágkiállításon a virágkötők "Reneszánsz lakoma" címmel asztaldíszítést készítettek.
A versenyfeladat címe is mutatta, hogy a reneszánsz hangulat itt is fontos szerepet kapott. A
versenyen 8 virágkötő vett részt.
A Tatai vár kiállítótermében a "Természet megújulása" címmel nyílt virágkötészeti kiállítás,
ahol 8 alkotást láthattak az érdeklődők. A reneszánsz az élet szépségét, a természethez való
visszatérést hirdette. Így áttételesen fejeződött ki az elkészült kompozíciókban a kor
hangulata. A kiállítás környezetében az elmúlt évek virágkötészeti munkáiból fotókiállítást
helyeztünk el, így emelve a jubileumi rendezvény színvonalát.
A Török-kori átjáróban egyéni virágkötészeti kiállítást tekinthettek meg az odalátogatók.
Mottóként az "újjászületést" határoztuk meg. A három fiatal virágkötő hatalmas
virágkompozíciója sokak szerint az ezévi fesztivál csúcsa volt.
Az Esterházy kastély több képzőművészeti kiállításnak is helyt adott. Ezek a látványosságok
felkeltették az idelátogatók érdeklődését a kastély iránt, és nagyban segítették a város
idegenforgalmi fejlődését.
A zsűrizett termékeket forgalmazó úgynevezett kézműves vásár és a tradicionális kézműves
mesterségek megjelenítése az Esterházy Kastély előtti téren a korábbiaknál igényesebb
kínálattal jelentkezett.
2008-ban új helyszínt kapott a Borfalu: a Rendelőintézet előtti parkolót. Az itt felállított kis
színpadon látványos jégszobor faragást és koncerteket szerveztünk, melyek nagy sikert arattak
a borkedvelő és a borkultúrát közvetítő közönség körében.
Az Építők parkja helyszíne sikeresen járult hozzá ahhoz, hogy ne legyen zsúfoltság a
hagyományos helyszíneken. Ez az idén is többszörösen beigazolódott, és a műsorstruktúra
tagolhatóságát is nagyban elősegítette.
A Tatai Mg-i Rt, a Magyar Honvédség tatai egysége, a helyi vendéglátósok kapcsolódó
rendezvényei tovább bővítették a fesztivál programját (Péter-Pál napi halfogások, lovas
bemutatók, repülőgép-szimulátor, katonai gyep-show, stb).
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.
Tata, 2009. március 13.
Essősy András
elnök

