Víz, Zene, Virág Fesztivál
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Elnökségi ülés jegyzőkönyve

Ideje: 2016. október 13. 16.00Helye: Egyesületi iroda (Tata, Váralja u. 4)
Jelen vannak: Essősy András elnök, 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, Közgyűlés előkészítése
Essősy András: Értesített a számlavezető pénzintézet hogy nincs meghosszabbítva az elnöki
mandátumom, így rövid időn belül nem juthatunk a számlánkhoz aláíró hiányában. Nem
tudtam erről a helyzetről, kérem, ezt tekintsük át.
Kozma Gergely:Az új, nemrégiben elfogadott Alapszabály szerint 5 év a mandátum ideje, s
mivel ez van érvényben, bizonyos jogi állásfoglalások szerint a mandátum ideje még 2 évig
jogszerűen él, ezzel az idővel meghosszabbodik. Vagyis nem feltétlenül kell tisztújítást
tartani, bár kétségkívül elegánsabb és tisztább helyzetet eredményez.
Essősy András: mely szerint lejár az elnöki mandátum s ezzel együtt egyébként az Elnökség
megbízatása is. Mivel november elején tartanánk egy közgyűlést, ahol beszámolnánk a 2016os fesztiválról, valamint a 2017-es tervekről, ezt is napirendre kell venni.

Essősy András: Jogilag tehát még 2 évig él az elnökség mandátuma. Ennek ellenére
javasolom, hogy a következő ( és ez sürgős) - lehetőleg november eleji – közgyűlésen, a
tisztújítást vegyük első napirendre, hogy egyértelműen legitimálja a tisztségviselőket
Szavazás:

Essősy András: Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy - bár jogilag még 2 évre érvényes az
elnökség mandátuma – tűzzük napirendre a testület újra választását , az kézfeltartással jelezze
Igen: 4 fő, nem: 0 fő tartózkodott: 0 fő
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Timár János: Én szeretném megköszönni a lehetőséget és az eddigi közös munkát, de sajnos
a jövőben nem tudom vállalni ezért kérem az Elnökséget, hogy helyettem mást javasoljon
elnökségi tagnak a következő közgyűléstől ( ezt szóban már jeleztem korábban elnök úrnak).
Essősy András: Köszönöm az eddigi munkát és természetesen elfogadjuk a döntésedet.
Van-e valakinek javaslata az elnökségbe?
-

Nincsen

Essősy András:Én Fellner István javaslata alapján Hozák Attilát nevezném meg, aki évek
óta tevékenykedik a fesztivál szervezése lebonyolítása során különböző területeken. Én
szintén javasolnám az elnökségbe Van-e valakinek ellenvetése?
-

Nincsen

Essősy András: Rendben akkor az elnökségi tagnak:
-

Kis Mónikát

-

Keresztury Gábort

-

Hozás Attilát

-

dr. Kozma Gergelyt

-

Essősy Andrást javasoljuk a közgyűlésnek.

Felügyelőbizottsági tagoknak pedig:
-

Váliné Juhász Ilonát

-

Kollár Zsuzsannát

-

Hetényi Tamást javasoljuk.

Megjegyezném továbbá, hogy a felügyelő bizottság tagjaként Váliné Juhász Ilona jelezte,
hogy a jövőben, amennyiben utódlásáról gondoskodni tudunk - egyéb elfoglaltságai miatt feladná ezt a tisztséget.
3,Egyebek

Essősy András: Bejelentem, hogy Szántó Imre, aki több éve a Patara rendezvényen, és
néhány éve a VZV fesztiválon is munkatársunkként tevékenykedik, kérte az egyesületi

tagsági felvételét. Javaslom, az Elnökség fogadja el Szántó Imre kérelmét az Egyesület
tagságába. Kérem, hogy aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze !
Szavazás
Igen: 3 fő, Nem: 0, Tartózkodott: 0 fő
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A Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Elnöksége elfogadja, Szántó Imre kérelmét az
Egyesületbe.

A jegyzőkönyvet vezette: Nagy Bernadett egyesületi tag
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