JEGYZŐKÖNYV
Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület
Közgyűlés, 2015. december 9.
Tata, Magyary Zoltán Művelődési központ

Kálovics Imre köszönti a Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület közgyűlésén megjelent
tagokat.
Tisztelt Közgyűlés Essősy András elnök úr, betegség miatt nem tud részt venni a
közgyűlésen. A jelenléti ív adatai alapján megállapítja, hogy az Egyesület 25 fős
taglétszámából 13fő megjelent, ezért az Alapító Okirat szerint a Közgyűlés határozatképes, és
a 16.00órára meghirdetett közgyűlést változatlan napirenddel megtartható.
Kálovics Imre: 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.) Beszámoló a 2015. évi Víz, Zene, Virág Fesztiválról
2.) Az Egyesület Alapszabályának módosítása a Komárom-Esztergom Megyei
Főügyészség levele alapján (Csatolt dokumentum: az ügyészség értesítése)
3.) 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: 13 fő, Nem: 0, Tartózkodott: 0
9/2015 (XII. 09.) sz. VZVFE Kgy. Határozat
Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület közgyűlése úgy határozott, a Közgyűlési
meghívóban is előzetesen rögzített Közgyűlési napirendet egyhangúan elfogadta.
Javaslatot teszek a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására.
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Kálovics Imre: Indítványozom, hogy a mai Közgyűlés levezető elnökének jómagam,
jegyzőkönyvvezetőnek Ács- Nagy Bernadettetjegyzőkönyv hitelesítőnek az Alapszabályunk
ide vonatkozó rendelkezése értelmében kérem, hogya Közgyűlés Gyimesi Krisztina és Rigó
Erik egyesületi tagot kérje fel.
Kérem, hogy aki a mai Közgyűlés lebonyolításával kapcsolatosan általam indítványozott
személyi javaslatokkal egyetért, az erre szavazzon!
Szavazás
Igen: 13 fő, Nem: 0, Tartózkodott: 0
Megállapítom, hogy a Közgyűlés a következő határozatot hozta:
10/2015. (XII. 09.) sz. VZVFE Kgy. Határozat
Víz, Zene, Virág Egyesület közgyűlése úgy határozott, levezető elnöknek Kálovics Imrét,
jegyzőkönyvvezetőnek Ács- Nagy Bernadettet és hitelesítőként Gyimesi Krisztinátés
Rigó Eriket választotta meg.
Kálovics Imre:Az 1. pontot mely a Beszámoló a 2015. évi Víz, Zene, Virág Fesztiválról
címet viseli, Essősy András Egyesületi Elnök tartotta volna, javasolni szeretném, hogy ennek
a pontnak a tárgyalását tegyük át a jövő évi közgyűlésre.
Kérem, hogy aki egyetért az 1. pont elhalasztásával mai Közgyűlés lebonyolításával
kapcsolatosan általam indítványozott személyi javaslatokkal egyetért, az erre szavazzon !
Szavazás
Igen: 13 fő, Nem: 0, Tartózkodott: 0
Megállapítom, hogy a Közgyűlés a következő határozatot hozta:
11/2015. (XII. 09.) sz. VZVFE Kgy. Határozat
Víz, Zene, Virág Egyesület közgyűlése úgy határozott, hogy az 1. pont tárgyalását
elhalasztja a következő közgyűlésre.
Kálovics Imre: Tisztelt Közgyűlés ! Térjünk át a 2. pont tárgyalására, mely Az Egyesület
Alapszabályának módosítása a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség levele alapján
(Csatolt dokumentum: az ügyészség értesítése) címet viseli. Az egyesület közhasznúsági
kérelmet nyújtott be a bírósághoz, melyet el is fogadtak, azonban a Tatabányai Ügyészség az
alapszabályban 2 pontot megjelölve felhívással élt és ennek a módosítását kérte az
alapszabályban. A módosított alapszabály kiküldésre került mindenkinek. A módosított
alapszabály tartalmazza az Ügyészség által hiányolt tartalmat. Van-e valakinek ezzel
kapcsolatban kérdése?
Csigéné Kecskés Erzsébet:A szöveg alapján kinek kell akkor kiküldeni a határozatokat, ez
nem teljesen világos számomra ez a szöveg.
Kálovics Imre: Minden érintettnek, és ha bármelyik tag kéri, akkor minden egyesületi tagnak
ki kell küldeni.
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Rigó Erik: Szerintem teljesen rendben van a módosítás.
Kálovics Imre:Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatosan még kérdés, vagy észrevétel?
-

nincsen

Kálovics Imre: Javaslom a közgyűlés fogadja el a csatolt T.T.2214/2015/1-I. számú
ügyészségi levél alapján módosított új alapszabályt, melyet a helyszínen a tagoknak
papíralapon rendelkezésre bocsátottunk. Az elfogadandó Alapszabály a jegyzőkönyv részét
képezi. Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot. Kérem, hogy aki elfogadja azt, az
kézfelemeléssel jelezze !
Szavazás
Igen: 13fő, Nem: 0, Tartózkodott: 0 fő
12/2015. (XII. 09.) sz. VZVFE Kgy. Határozat
A Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Közgyűlése elfogadja aT.T.2214/2015/1-I.
számúügyészségi levélnek megfelelő új Alapszabályt, mely Alapszabály a jegyzőkönyv
részét képezi. A Taggyűlés felkéri a Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Elnökét az
Alapszabály bíróságnak történő benyújtására.
A szavazás egyhangú volt.
Kálovics Imre: Térjünk át a 3. napirendi pont mely az Egyebek címet viseli.
dr. Kozma Gergely Zsigmond: Szeretném a közgyűlésnek bemutatni a díjakat, melyeket az
idei évben kapott a Fesztivál:
-

Ozone Network Díj
Megyei Értéktár Bizottság megyei értéktárba vette a Fesztivált
Kiváló Minősítésű Művészeti Fesztivál
Minősített Európai Fesztivál

Az Angol parkban Városszépítő padok kerülnek kihelyezésre. Ezekből a padokból 1 db-t a
Fesztivál megvásárolt melynek a Víz, Zene, Virág Fesztivál nevet adtuk.
Kálovics Imre: Köszönjük a bemutatást, van-e valakinek az Egyebek ponthoz hozzászólása?
Csigéné Kecskés Erzsébet: Javasolni szeretném, hogy valamelyik alkalommal hívjuk meg
Stéber Józsefet egy beszélgetésre.
dr. Kozma Gergely: Köszönjük a javaslatot, majd gondolkodunk, hogy milyen apropóbol
lehetne meghívniStéber Józsefet.
Kálovics Imre: Köszönjük a javaslatot, van-e még valakinek az Egyebek ponthoz
hozzászólása?
Rigó Erik: Lenne 3 személy aki szeretne az egyesület tagságába kerülni:
-

Czink Krisztián
Szalaygyörgy
Jámbor Zoltán
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Jeleztem, nekik hogy írásban kell kérniük a tagfelvételt, de az elérhetőségeiket el fogom
jutattni az Egyesülethez.
dr. Kozma Gergely: Köszönjük a javaslatot Essősy András Elnök Úrnak továbbítani fogom
a javaslatot, és majd a jelentkezések után az Alapszabálynak megfelelően az elnökség fog
határozni a tagfelvételt illetően.
Kérdezem, hogy van-e 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, 2015. december 9
…………………….
Kálovics Imre
levezetőelnök

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

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

……………………….
Rigó Erik
jegyzőkönyv hitelesítő

Mellékletek:
meghívó
jelenléti ív
ügyészségi levél
alapszabály
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