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Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület
Közgyűlés, 2016. május 19.
Tata, Magyary Zoltán Művelődési Központ ( Váralja u. 4)

Essősy András továbbiakban: Elnök köszönti a Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület
közgyűlésén megjelent tagokat. A jelenléti ív adatai alapján megállapítja, hogy az Egyesület 28
fős taglétszámából 15 fő megjelent, ezért az Alapító Okirat szerint a Közgyűlés
határozatképes, és a 16.00 órára meghirdetett közgyűlést változatlan napirenddel megtartható.
Essősy András: Tájékoztatom Önöket arról, hogy a mai Közgyűlés napirendi tárgysorozatát
rögzítő meghívó valamennyi tag részére az előírt határidőben kiküldésre került.
A Közgyűlés napirendi pontjai a következők:
1.) 2015. évi beszámoló, az ellenőrző bizottság jelentése és a közhasznúsági jelentés
tárgyalás és elfogadása
2.) Beszámoló a 2015-ös évről
3.) A 2016. évi fesztivál előkészületeinek ismertetése
4.) Egyebek
Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata ?
- nincs.
Megállapítom, hogy új napirendi pontra javaslat nem érkezett, ezért a napirendet szavazásra
teszem fel!
Aki egyetért az ismertetett napirendi pontokkal, kérem, szavazzon !
Szavazás
Igen: 15 fő, Nem: 0, Tartózkodott: 0
1/2016 (V. 19.) sz. VZVFE Kgy. Határozat
Víz, Zene, Virág Egyesület közgyűlése úgy határozott, a Közgyűlési meghívóban is
előzetesen rögzített Közgyűlési napirendet egyhangúan elfogadta.
Javaslatot teszek a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására.
Essősy András: Indítványozom, hogy a mai Közgyűlés levezető elnökének dr. Kozma
Gergelyt, jegyzőkönyvvezetőnek Ács- Nagy Bernadettet jegyzőkönyv hitelesítőnek az
Alapszabályunk ide vonatkozó rendelkezése értelmében kérem, hogy a Közgyűlés Gyimesi
Krisztina egyesületi tagot kérje fel.
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Kérem, hogy aki a mai Közgyűlés lebonyolításával kapcsolatosan általam indítványozott
személyi javaslatokkal egyetért, az erre szavazzon !
Szavazás
Igen: 15 fő, Nem: 0, Tartózkodott: 0
Megállapítom, hogy a Közgyűlés a következő határozatot hozta:
2/2016. (V. 19.) sz. VZVFE Kgy. Határozat
Víz, Zene, Virág Egyesület közgyűlése úgy határozott, levezető elnöknek dr. Kozma
Gergelyt, jegyzőkönyvvezetőnek Ács- Nagy Bernadettet és hitelesítőként az elnök mellett
Gyimesi Krisztinát választotta meg.
dr. Kozma Gergely:Átadom a szót Essősy András elnök úrnak, hogy kezdje meg a mai
közgyűlést.
dr. Kozma Gergely: Tisztelt Tagok, térjünk rá az 1. napirendi pont megtárgyalására, amely
tehát a Közhasznúsági jelentés, ellenőrző bizottsági jelentés megtárgyalása beszámoló
elfogadása. Átadom a szót Essősy András Elnök úrnak.
Essősy András: Bemutatja az Egyesület 2015. évi számviteli beszámolót és közhasznúsági
jelentését. Átadom a szót Váliné Juhász Ilona Ellenőrző Bizottsági tagnak.
Váliné Juhász Ilona: Az Ellenőrző Bizottság az egyesület beszámolóját átvizsgálta és annak
mérlegét az eszközök és források egyező főösszegével, 8.718.- e Ft-tal és eredmény kimutatását
4.612.- e Ft közhasznú eredménnyel a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Kozma Gergely: Van-e valakinek a beszámolóval kapcsolatban kérdése.
-

nincsen

dr. Kozma Gergely: Szavazásra bocsátom az elhangzott tájékoztatót . Kérem, hogy aki
elfogadja azt, az kézfelemeléssel jelezze !
Szavazás
Igen: 14 fő, Nem: 0, Tartózkodott: 1 fő
3/2016. (V. 19.) sz. VZVFE Kgy. Határozat
A közgyűlés a 2015. évi Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület számviteli beszámolóját és
közhasznúsági jelentését és annak
- mérlegét az eszközök és források egyező főösszegével, 8,718.- e Ft-tal és
-eredmény kimutatását 4.612.- e Ft közhasznú eredménnyel elfogadta.
A szavazás egyhangú volt.
dr. Kozma Gergely: Térjünk át a 2. napirendi pont megtárgyalására,mely a Beszámoló a 2015ös évről címet viseli.
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Essősy András: Essősy András tájékoztatta a tagokat a 2015. évi fesztiválról.
Csaba Attila: Az lenne a kérés hogy a VZV Kft. ügyvezetője nyújtson tájékoztatást az éves
működésről és költségvetésről.
dr. Kozma Gergely: Értettem az egyesület kérését, a következő őszi közgyűlésen az első pont
az lesz, hogy a KFT pénzügyi és működési bemutatása.
dr. Kozma Gergely: Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatosan kérdés, vagy észrevétel?
-

nincsen

dr. Kozma Gergely: Javaslom a közgyűlés fogadja el a Essősy András beszámolóját a 2015.
évi Fesztválról. Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot. Kérem, hogy aki elfogadja azt,
az kézfelemeléssel jelezze !
Szavazás
Igen: 15 fő, Nem: 0, Tartózkodott: 0 fő
4/2016. (V. 19.) sz. VZVFE Kgy. Határozat
A Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Közgyűlése elfogadja Essősy András
beszámolóját a 2015. évi Fesztiválról.
A szavazás egyhangú volt.
dr. Kozma Gergely: Térjünk át a 3. napirendi pont megtárgyalására mely a 2016. évi fesztivál
előkészületeinek ismertetése címet viseli.
Essősy András: Essősy András tájékoztatta a tagokat a 2016. évi tervekről változásokról,
valamint az eltelt I. negyedéves tevékenységről.
-

Vállalati kedvezményrendszer
Kevesebb színpad
Személyi változások a szervezésben

dr. Kozma Gergely: Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatosan kérdés, vagy észrevétel?
-

nincsen

dr. Kozma Gergely: Javaslom a közgyűlés fogadja el Essősy András beszámolóját a 2016. évi
előkészületekről. Kérem, hogy aki elfogadja azt, az kézfelemeléssel jelezze !
Szavazás
Igen: 15 fő, Nem: 0, Tartózkodott: 0 fő
5/2016. (V. 19.) sz. VZVFE Kgy. Határozat
A Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Közgyűlése elfogadja, Essősy András
beszámolóját a 2016. évi tervekről.
A szavazás egyhangú volt.
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dr. Kozma Gergely: Kérdezem, hogy van-e az egyebek napirendi pont keretén belül egyéb
előterjesztés, vagy bármely észrevétel ?
Rigó Erik: A Kft támogatásként utaljon át az egyesület minden év végén egy összeget,
melyet az Egyesület további támogatásra ajánl fel.
Essősy András: Köszönjük a javaslatot, igyekszünk jövőre így tenni.
dr. Kozma Gergely: Kérdezem, hogy van-e még valakinek az egyebek napirendi pont
keretén belül egyéb előterjesztés, vagy bármely észrevétel ?


nincs.

Tisztelt Közgyűlés ! A Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Közgyűlése elvégezte feladatait, a
napirendi pontokhoz kapcsolódó döntéseket meghozta, ezzel a mai Közgyűlést bezárom.
Tata, 2016. május 19
…………………….
Essősy András
elnök

……………………….
Ács-Nagy Bernadett
jegyzőkönyvvezető

…………………………
Gyimesi Krisztina
jegyzőkönyv hitelesítő

……………………….
dr. Kozma Gergely
levezető elnök

Mellékletek:
meghívó
jelenléti ív
közhasznúsági jelentés
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