JEGYZŐKÖNYV

KGY/2/2016/11/02

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület
Közgyűlés, 2016. november 2.
Tata, Magyary Zoltán Művelődési Központ (Váralja u. 4)

Essősy András köszönti a Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület közgyűlésén megjelent
tagokat. A jelenléti ív adatai alapján megállapítja, hogy az Egyesület 29 fős taglétszámából 20
fő megjelent, ezért az Alapító Okirat szerint a Közgyűlés határozatképes, és a 17.15 órára
meghirdetett közgyűlés megtartható.
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.) Essősy András elnök és az Elnökség beszámolója a 2016. évi Víz, Zene, Virág
Fesztiválról
2.) Az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása
3.) Egyebek
Essősy András: Indítványozom, hogy a mai Közgyűlés levezető elnöke dr. Kozma Gergely
egyesületi tag legyen. Jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Bernadettet javaslom. Jegyzőkönyv
hitelesítőnek az Alapszabályunk ide vonatkozó rendelkezése értelmében javaslom Rigó Eriket
és Szántó Imrét javaslom.
Kérem, hogy aki a mai Közgyűlés lebonyolításával kapcsolatosan általam indítványozott
személyi javaslatokkal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze!
Szavazás
Igen: 20 fő, Nem: 0, Tartózkodott: 0
Megállapítom, hogy a Közgyűlés a következő határozatot hozta:
6/2016. (XI. 02.) sz. VZVFE Kgy. határozat
Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület közgyűlése úgy határozott, levezető elnöknek dr.
Kozma Gergelyt, jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Bernadettet és hitelesítőként Rigó Eriket
és Szántó Imrét választotta meg.

dr. Kozma Gergely: Javaslatot szeretnék tenni az első két napirendi pont felcserélésére,
ugyanis többen jelezték, hogy el kell menniük, és így a határozatképesség kétséges lehet.
Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi pont megváltoztatásával kapcsolatban
javaslata hozzászólása, ill. másik napirendi pontra vonatkozóan javaslata ?
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- nincs.
Megállapítom, hogy új napirendi pontra javaslat nem érkezett, ezért a napirendet az első két
pont felcserélésével szavazásra teszem fel !
Aki egyetért az ismertetett napirendi pontokkal, kérem, szavazzon !
Szavazás
Igen: 20 fő, Nem: 0, Tartózkodott: 0
7/2016. (XI. 02.) sz. VZVFE Kgy. Határozat
A Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Közgyűlése egyhangúan elfogadta a módosított
napirendi pontokat:
1.) Az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása
2.) Essősy András elnök és az Elnökség beszámolója a 2016. évi Víz, Zene, Virág
Fesztiválról
3.) Egyebek
dr. Kozma Gergely: Szeretném felkérni az Elnök urat a 1. napirendi pont megtárgyalására,
amely tehát a „Az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása”címet viseli.
Essősy András:Az elnökség az elmúlt időszakban tartott ülésén kialakította javaslatát. Az
elnökség tagjainak a következő személyeket javasoljuk:
Essősy András elnök
dr. Kozma Gergely elnökségi tag
Kiss Mónika elnökségi tag
Keresztúri Gábor elnökségi tag
Hozák Attila elnökségi tag
Timár János lemondott mind az elnökségi és az egyesületi tagságáról is, az ő helyére Hozák
Attilát javasoljuk, aki évek óta háttérmunkásként segíti a Fesztivál szervezését és
lebonyolítását.
dr. Kozma Gergely:Van-e valakinek hozzáfűzni valója a jelöltekhez illetve van-e más jelölt?
Rigó Erik: Keresztúry Gábor helyére Zombori Mihályt javaslom, aki sajnos most családi
okok miatt nem tud részt venni a közgyűlésen, de e-mailben megerősítette nekem, hogy
szívesen elfogadná a tisztséget, amennyiben a közgyűlés megszavazza. Zombori Mihály évek
óta részt vesz a Fesztivál szervezésében és segíti a közgyűlés munkáját. Kérem Zombori
Mihályt felvenni a jelöltek listájára. Másrészt korainak tartom a tisztújítást, hiányolom egy
jelölőbizottság felállítását, a jelöltek bemutatkozását, stb.

Csaba Attila: El kell döntenünk, miről szól ez az Egyesület, ezért szeretnék pár szót szólni
arról, hogy hogyan is jutottunk el idáig miről is szól ez a Fesztivál és ez az egyesület, erre
azért van szükség, mert az újonnan belépő tagok sajnos azt hiszik, hogy ez egy profitorientált
vállalkozás miközben erről szó sincs. A kezdetekben a művelődési ház lelkes csapata rendezte
a fesztivált, belőlük alakult ki az ú.n. Fesztiváligazgatóság, mely bizalmi alapon intézte az
ügyeket, de legitimációja nem volt…..
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dr. Kozma Gergely: Kedves Attila sajnos meg kell,hogy szakítsam a hozzászólásodat, mert
szorít minket az idő és a tagok egy részének el kell mennie lassan.
Essősy András: Jelölőbizottság az Egyesület megszületése óta nem volt, az Alapszabály sem
tartalmaz ilyesmit. Vannak itt még olyan tagok, akik az alapítás óta részt vesznek az
Egyesület munkájában, így kijelenthető, hogy az Egyesület célja az alapítás óta nem változott.
Ezeket a célokat természetesen a változó időknek megfelelő változó eszközökkel próbáljuk
elérni.
Kálovics Imre: Tisztelt tagok, aki ebbe az egyesületbe belép, az elfogadja és egyetért az
alapszabállyal, amely teljes mértékben tartalmazza, hogy miről is szól ez az egyesület, és mi a
feladata. Erről természetesen lehet beszélni, de egy másik alkalommal, most egy tisztújításra
jöttünk ezért térjünk is vissza ahhoz a témához.
Csigéné Kecskés Erzsébet: Javaslom, hogy szavazzunk arról, hogy a már említett nevek
közül ki vagy kik kerüljenek, a jelölt listára melyekből majd kiválasztjuk az elnökségi tagokat
illetve az elnököt.
dr. Kozma Gergely:Van-e valakinek hozzáfűzni valója a hallottakhoz illetve van-e még más
jelölt?
- Nincs
Javaslom, hogy szavazzunk előbb egyesével, hogy a felsorolt tagok közül ki kerüljön fel a
jelölő listára:
Szavazásra bocsátom, hogy Kiss Mónika kerüljön-e fel a jelölő listára: Kérem, hogy aki
elfogadja azt, az kézfelemeléssel jelezze !
Szavazás
Igen: 18 fő, Nem: 0, Tartózkodott: 2 fő
8/2016. (XI. 02.) sz. VZVFE Kgy. Határozat
A Közgyűlés elfogadja Kiss Mónika jelölőlistára történő felvételét.

Szavazásra bocsátom, hogy Essősy András kerüljön-e fel a jelölő listára: Kérem, hogy aki
elfogadja azt, az kézfelemeléssel jelezze !
Szavazás
Igen: 19 fő, Nem: 0, Tartózkodott: 1 fő a jelölt
9/2016. (XI. 02.) sz. VZVFE Kgy. Határozat
A Közgyűlés elfogadja Essősy András jelölőlistára történő felvételét.
Szavazásra bocsátom, hogy Hozák Attila kerüljön-e fel a jelölő listára: Kérem, hogy aki
elfogadja azt, az kézfelemeléssel jelezze !
Szavazás
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Igen: 16 fő, Nem: 2, Tartózkodott: 2 fő
10/2016. (XI. 02.) sz. VZVFE Kgy. Határozat
A Közgyűlés elfogadja Hozák Attila jelölőlistára történő felvételét.
Szavazásra bocsátom, hogy Keresztúri Gábor kerüljön-e fel a jelölő listára: Kérem, hogy aki
elfogadja azt, az kézfelemeléssel jelezze !
Szavazás
Igen: 19 fő, Nem: 0, Tartózkodott: 1 fő
11/2016. (XI. 02.) sz. VZVFE Kgy. Határozat
A Közgyűlés elfogadja Keresztúri Gábor jelölőlistára történő felvételét.
Szavazásra bocsátom, hogy a Zombori Mihály kerüljön-e fel a jelölő listára: Kérem, hogy aki
elfogadja azt, az kézfelemeléssel jelezze !
Szavazás
Igen: 20 fő, Nem: 0, Tartózkodott: 0 fő
12/2016. (XI. 02.) sz. VZVFE Kgy. Határozat
A Közgyűlés elfogadja Zombori Mihály jelölőlistára történő felvételét.
Szavazásra bocsátom, hogy dr. Kozma Gergely kerüljön-e fel a jelölő listára: Kérem, hogy aki
elfogadja azt, az kézfelemeléssel jelezze !
Szavazás
Igen: 19 fő, Nem: 0, Tartózkodott: 1 fő a jelölt.
13/2016. (XI. 02.) sz. VZVFE Kgy. Határozat
A Közgyűlés elfogadja dr Kozma Gergely jelölőlistára történő felvételét.
dr. Varga József: Jelezni szeretném, a közgyűlésnek, hogy az alapszabály pontosan rögzíti a
tisztújítás feltételeit, mely nem tartalmaz jelölőlistára történő felkerülésről döntő szavazást.
dr. Kozma Gergely: A szavazatok alapján 6 fő került fel a jelölti listára: Kiss Mónika,
Essősy András, Hozák Attila, Keresztúri Gábor , Zombori Mihály és dr. Kozma Gergely
került. Javaslom, hogy az elnök és az elnökségi tagokról külön szavazzunk. 5 hely van és 6
jelölt, minden jelöltre szavazunk, és 5 legtöbb szavazatott kapó jelölt kerül be az elnökségbe.
dr. Kozma Gergely:Szavazásra bocsátom, hogy az egyesület elnökségi tagságába válasszuke Kiss Mónikát 5 év időtartamra. Kérem, hogy aki elfogadja azt, az kézfelemeléssel jelezze !
Szavazás
Igen: 18 fő, Nem: 0, Tartózkodott: 2 fő Kiss Mónika, Rada Tünde
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dr. Kozma Gergely:Szavazásra bocsátom, hogy az egyesület elnökségi tagságába válasszuke Keresztúri Gábort 5 év időtartamra. Kérem, hogy aki elfogadja azt, az kézfelemeléssel
jelezze !
Szavazás
Igen: 10 fő, Nem: 2 fő Rigó Erik, Szalay György, Tartózkodott: 8 fő (Nem
megállapítható.)
dr. Kozma Gergely:Szavazásra bocsátom, hogy az egyesület elnökségi tagságába válasszuke Hozák Attilát 5 év időtartamra. Kérem, hogy aki elfogadja azt, az kézfelemeléssel jelezze !
Szavazás
Igen: 16 fő, Nem: 2 fő Rigó Erik, Szalay György, Tartózkodott: 2 fő (nem
megállapítható.)
dr. Kozma Gergely:Szavazásra bocsátom, hogy az egyesület elnökének válasszuk-e Essősy
András újabb 5 év időtartamra. Kérem, hogy aki elfogadja azt, az kézfelemeléssel jelezze !
Szavazás
Igen: 20 fő, Nem: 0, Tartózkodott: 0 fő

dr. Kozma Gergely:Szavazásra bocsátom, hogy az egyesület elnökségi tagságába válasszuke dr. Kozma Gergelyt 5 év időtartamra. Kérem, hogy aki elfogadja azt, az kézfelemeléssel
jelezze !
Szavazás
Igen: 19 fő, Nem: 0, Tartózkodott: 1 fő dr. Kozma Gergely
dr. Kozma Gergely:Szavazásra bocsátom, hogy az egyesület elnökségi tagságába válasszuke Zombori Mihályt 5 év időtartamra. Kérem, hogy aki elfogadja azt, az kézfelemeléssel
jelezze !
Szavazás
Igen: 15 fő, Nem: 0, Tartózkodott: 5 fő Hozák Attila, Essősy Ákos, Staudt
Béla, Rada Tünde, Szántó Imre

13/2016. (XI. 02.) sz. VZVFE Kgy. Határozat
A Közgyűlés úgy határozott, hogy 5 év időtartamra elnökségi tagnak választotta Kiss
Mónikát, Hozák Attilát, dr. Kozma Gergelyt, Zombori Mihályt és elnöknek választották
egyhangúlag Essősy Andrást további 5 évre.
A megválasztott személyek a tisztséget elfogadták.
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dr. Kozma Gergely: Szeretném szavazásra bocsájtani az Egyesület Ellenőrző Bizottságának
megválasztását újabb 5 év időtartamra.
A jelöltek:
Váliné Juhász Ilona
Kollár Zsuzsanna
Hetényi Tamás
Kérem, hogy aki elfogadja azt, az kézfelemeléssel jelezze !
Szavazás
Igen: 20 fő, Nem: 0, Tartózkodott: 0 fő
13/2016. (XI. 02.) sz. VZVFE Kgy. Határozat
Az egyesület ellenörző bizottsági tagjának választotta újabb 5 év időtartamra
Váliné Juhász Ilonát
Kollár Zsuzsannát
Hetényi Tamást
A szavazás egyhangú volt.
A megválasztott személyek a tisztséget elfogadták.
dr. Kozma Gergely:Szeretném felkérni az Elnök urat a 2. napirendi pont megtárgyalására,
amely tehát a Essősy András elnök és az Elnökség beszámolója a 2016. évi Víz, Zene, Virág
Fesztiválról”címet viseli.
Essősy András:
2013. novemberében 3 évre kapott felhatalmazást az Egyesület elnöksége és Elnöke a
fesztivál teljes körű megrendezésére a már ismert struktúrában, a Víz, Zene, Virág Fesztivál
Nonprofit Kft.-vel együttműködésben.
Célkitűzésünk :
- a Fesztivál művészeti színvonalának emelése,
- a biztos gazdálkodás megtartása,
- a kialakult fesztiváliparhoz és a változó fogyasztási szokásokhoz való alkalmazkodás volt.
A változó időjárási és az egyre romló gazdasági feltételek mellett (a szponzori támogatások
strukturális változásai, a kialakult igen erőteljes konkurencia, a bizonytalan állami támogatási
rendszer) igyekeztünk megtartani a zéró bázisú tervezés alapelvét és a biztos gazdálkodást,
így az Egyesület nem küzd anyagi gondokkal, gazdálkodása stabil, támogatóinkra, segítőinkre
számíthatunk.
A sokszor állami, önkormányzati forrásokból segített konkurencia szorítása mellett szükség
van a folyamatos megújulásra, valamint az innovatív megközelítésre, a fogyasztási szokások
állandó vizsgálatára és az együttműködő partnerekkel való folyamatos kapcsolattartásra.
A Fesztivál elismerések sorát kapta az utóbbi években (Kiváló kulturális Fesztivál, Tata város
arany fokozatú elismerése, Hungarikum értékleltár, Prima Primissima-díj, Ozone Network
elismerés, Marketing Gyémánt elismerés, Europe for Festivals elismerés).
Ezen elismerések számunkra azt bizonyítják, hogy a kitűzött célokat elértük, megvalósítottuk.
Mit jelentett a változó környezet:
Az Építők Parkját az önkormányzat kérésére, mint fesztiválhelyszínt megszüntettük. Helyette
támogatói oldalról használatba vehettük az Esterházy lovarda udvart, valamint a mögötte
elterülő un. lovas edzőpályát. A két új terület integrálása az alábbi „társadalmi” munkák
elvégzését igényelte:
Lovas edzőpálya: - a terület kövektől és egyéb szeméttől való megtisztítása
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-

lovas rampa elbontása

-

a terület felületének kiegyenlítése
a talaj előkészítése füvesítéshez
fűvetés, gyepművelés, öntözés, folyamatos fűápolás (nyírás..)
mondhatjuk, milliós fejlesztéssel tereprendezést folytattunk a lovas pályán
ahol most nyugat-európai színvonalú füves terület fogadja a látogatókat.

Lovarda udvar:
-

területrendezés, bozót irtás, ápolás, kerítés építés…stb

Borudvar:
-

a várudvarba való kényszer áttelepülés
a várudvarban 50 éve rendezetlenül”heverő” római kövek elhordása
kb. 400m2 bozót kiirtása, talajkiegyenlítés a megfelelő terület
kialakításához
Gyerekudvar:az évekkel ezelőtt szintén nagy munka árán kialakított kastélykert területét az
idei rendezvényt megelőző két nappal kellett elhagynunk, és új helyszínt kellett találnunk. E
terület rendezését nem részletezem.
A programok terén megőriztük az ún. hagyományos elemeket- „vizes” program, „virágos”
program-, folytattuk a már közkedveltté vált „Klasszik” sorozatunkat, amely prémium
eseményként vezeti be a Fesztivált.
A „virágos” program színvonala jelentősen javult, a Városgazda Kft. hozzáállása minőségi
változást hozott, az Országos Virágkötők Egyesülete újra nagy kihívásnak tekinti a
rendezvényt, és új színfoltként mutatkozott be az un. „Hattyúliget”, ahol újra éledhettek a
korábban már jól ismert – de egy időben kisebb hangsúllyal szereplő- fémből készült
hattyúfiguráink.
A gyerekprogramok terén az un.„Szipi Szigetek”- játszó egységein –ismereteink szerint
egyedül ezen a rendezvényen- ingyenesen szórakozhatnak a gyerekek. Csak azok a gyerekek,
akik bedobták a szipi kalauzok által lyukasztott menetjegyüket a regisztrációs ládánkba 2,
7millió Ft értékű ingyenes játék lehetőséget kaptak a rendezvényen.
A költségek megoszlása az alábbiak szerint alakult:
- szolgáltatás: 36%, színpadi programok; 35%, technika:14%, PR.:7.5%, vizes program: 4%,
virág:2.5%
A programok terén Magyarország legismertebb előadóit invitáltuk a Fesztiválra, ugyanakkor
új, innovatív művészeti elemeket is beemeltünk, mint például az improvizációs színházat
vagy a fényfestést. A Fesztivál valódi nyomot hagy a város kulturális arculatán, ennek
sokszor fizikai lenyomatai is vannak: A tóparton utat építettünk a sétaútvonalak és a park
megóvása érdekében, ezt azóta is használják a tatai fesztiválok Mindezeken túl pihenőpadot
és sportpályát is adományoztunk a város közösségének, valamint részt veszünk a turisztikai
testületi munkában is.
Ebben az évben igyekeztünk fejleszteni a tagsággal való kapcsolattartást is. Ennek jegyében
szerveztük meg a Jég, Zene, Virág találkozó a jégpályán, biztosítottunk belépést a Klasszik
programra, majd az azt követő Szabadtéri Mága Zoltán koncertre, valamint invitáltuk a
tagokat az Öreg-tavi Nagy Halászfesztiválra is, ahol „Fesztiválhalászlevet” kínáltunk.
A 2016. év után következő időszakra az eddigi értékek megtartása mellett továbbra is
felvállaljuk az innovációs megközelítést. A fiatal korosztályok ízlésének kiszolgálása mellett
továbbra is koncentrálunk a családok szórakoztatására, valamint törekszünk arra, hogy
vendégeink több napon át is élvezzék a fesztivál kulturális kínálatát. A Fesztivál környezete,
ahogy a múltban, úgy a jelenben és a jövőben is változik, megkezdődtek a nagy
műemlékegyüttesek felújításai, ez további igazodást kíván. Örömmel jelenthetjük ki, hogy a
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város értéknek tekinti a Fesztivált és együttműködik az Egyesülettel, a városi intézményekkel
folytatott kapcsolatot továbbra is fejleszteni szeretnénk.
A Klasszik folytatásaképp megkezdtük működésünket a Szabadtéri Színpadon. Ezt a
folyamatot szeretnénk a Fesztivál központi szerepének megtartásával tovább bővíteni.
Vízióként szeretnénk elérni, hogy a Víz, Zene, Virág ne csak egy háromnapos esemény, de
egy egész nyárra szóló kulturális attrakció legyen, jellemezze a tatai nyarat.
A következő periódusban kiemelt szerep jut a 25. évforduló megünneplésének. Ez egy olyan
fordulópont, amely lehetőséget ad a visszatekintésre, egyben megint hosszú évekre
megalapozhatja a Fesztivál ismertségét, elismertségét. A megfelelő anyagi és művészeti
keretek megteremtéséhez már jövőre hozzálátunk, 2018-ban maradandót kívánunk alkotni. Az
évforduló méltó megemlékezéséhez több tervünk is van, melyek az anyagiak és a
támogatások függvényében valósulhatnak meg. Számítok az egyesületi tagság aktív
támogatására és közreműködésére.
dr. Kozma Gergely:Köszönjük elnök úrnak a tájékoztatást. Van-e valakinek kérdése
hozzáfűzni valója az elhangzottakhoz?
-

Nincs

dr. Kozma Gergely: Tisztelt Közgyűlés ! Kérdezem, hogy van-e az egyebek napirendi pont
keretén belül előterjesztés, vagy bármely észrevétel ?
Az Egyebek napirendi ponton belül szeretném tájékoztatni a tagságot, hogy a 25. évforduló
megünneplése céljából szeretnénk maradandó értéket állítani, ennek érdekében körlevélben
fogjuk megkeresni a tagságot, várjuk az ötleteket, javaslatokat.
Van- további hozzászólás?
–

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. november 02.

…………………….
Essősy András
elnök

……………………….
Nagy Bernadett
jegyzőkönyvvezető

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

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

Mellékletek:
meghívó
jelenléti ív
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…………………………….
Szántó Imre
jegyzőkönyv hitelesítő

