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Elnökségi ülés jegyzőkönyve
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Ideje: 2016. március 16. 16.00Helye: Egyesületi iroda (Tata, Váralja u. 4)
Jelen vannak: Essősy András elnök, Kiss Mónika, Timár János, Keresztury Gábor, Kozma
Gergely dr. tagok és Ács- Nagy Bernadett jegyzőkönyvvezető
Az Elnök megállapítja, hogy az Elnökségi ülés megfelelően lett meghirdetve, a tagok
egyhangúlag elfogadták a napirendet, az ülés vezetésére az Elnököt egyhangúlag
felkérték.
Napirend:
1, Beszámoló a 2015-ös évről:

Essősy András: Szeretném egy jó hírrel kezdeni a gyűlést az Egyesület ismét közhasznú, az
illetékes Törvényszék elfogadta a kérelmünket, reméljük, hogy ezzel lezárul a procedúra.
A fesztivál fontosabb pontjai:
A tavalyi év egyik újdonsága volt a Kacsafutam, amely rendkívül sikeres volt mind a szülők
mind a gyerekek körében. A másik újdonság pedig a Szipi-Sziget volt, ahol meghatározott
időpontban ingyenesen szórakozhattak a 14 év alattiak. 2015-ben sikerült egy külföldi sztárt
Chris Lake-t is a fellépők között köszönteni. 2015-ben 2 közvetlen brüsszeli meghirdetésű
EU-s pályázatot is megnyertük az egyik a fesztivál keretén belül valósult meg a másik pedig a
Vadlúd sokadalom alatt. Ez nagy és új dolog a Fesztivál életében, és azt hiszem, a civil
szervezetek körében is egyedülállónak, de legalábbis különlegesnek számít. Örömmel
jelenthetem, hogy mindkét pályázatot sikerrel zártuk, az elszámolások rendben beküldésre
kerültek, és azokat hiánytalanul kifizették. E tények tükrében nem tagadható, hogy az
Egyesület nemzetközi színtérre lépett, nemzetközi referenciát szerzett az EU-s
együttműködések terén, így ezen túl már nagyobb mértékekben is gondolkodhatunk.

Kozma Gergely: Az első lépések nagyon fontosak, fontos a fokozatos építkezés, így ezt nagy
sikernek tekintem.
Essősy András:
Akik nem voltak ott a tavalyi közgyűlésen azoknak szeretném 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

Ez utóbbi ismét egy nemzetközi elismerés.
2. Beszámoló a 2016-os évi tervekről:
A programok összeállítása tevezési fázisban van, értékeljük a tavalyi évet. A Kastéllyal
folynak, az egyeztetések a felújítás miatt jelenleg még nincs pontos álláspont, mérlegeljük,
hogy milyen hatással lesz ez a fesztiválra, illetve hogyan tudjuk a bizonytalanságot
minimalizálni.
Szeretnénk az idén folytatni a Kacsafutamot és a Szipi-Szigetet is. Színpadok számát szeretnénk
csökkenteni. Szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni a virágokra és a vizes programokat
közelebb hozni a látogatók részére. Ezekben a dolgokban még folynak a tárgyalások. Az idén
is szeretnénk pályázni EU-s forrásra. Az idei év egyik újdonsága lesz, hogy, nyitunk a
sportvilág felé, és ez nem csak az EB-közvetítést fogja jelenteni, hanem építenénk egy
strandpályát a Fesztivál területén és ott a 3 nap alatt strandröplabda mérkőzések lennének,
jelenleg a helyszín pontos kiválasztása zajlik.

3. Egyebek
Essősy András: A decemberi közgyűlésen Rigó Erik egyesületi tag jelezte, hogy 3 új tagsági
kérelmet fogunk kapni.. Kértük, hogy küldjenek részünkre egy nyilatkozatot, hogy szeretnének
tagok lenni. Ezek meg is érkeztek így az Alapszabálynak megfelelően. Azt szeretném kérni az
Elnökségi tagoktól, hogy a következő elnökségi ülésig gondolja át mindenki a tagfelvételt és
akkor szavazzunk a kérdésről.
Tagfelvételét kérte: Zink Krisztián, Szalay György és Jámbor Zoltán
A jegyzőkönyvet vezette: Ács-Nagy Bernadett egyesületi tag
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