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Elnökségi ülés jegyzőkönyve

Ideje: 2016. április 14. 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 2016 évi előkészületekről:
Essősy András: Az idei évben sok újdonság lesz az előző évekhez képest. Kezdem talán a
legnagyobbal. A kastély felújítása miatt a Borudvart át kell helyeznünk egy új helyszínre, így
az idei évben a Várudvarban kapnak a helyet a borászok. A másik változás, hogy az idén
kevesebb színpadunk lesz. Nem lesz Blues színpad és a Borudvari színpad is csak egy kisebb
pódum lesz, valamint a Művelődési ház előtti színpad is csak kis színpadként fog funkcionálni,
nem lesznek rajta nagyzenekarok, csak akusztikus koncertek és elsősorban a show típusú
műsorok fognak dominálni. Függőben van még a gyermekudvar helyszíne, mert elképzelhető,
hogy azt is át kell helyezni, tekintettel arra, hogy az építkezés járhat olyan hatásokkal, melyek
megakadályozzák a kulturált rendezvényszervezést. A jegyárak megállapítása még
folyamatban van. Idén is lesz elővételes jegy, teljes áru jegy. A tatakártyások a Fesztivál előtt
is ugyanannyiért vehetik majd meg a jegyet, mint a helyszínen. Megerősítjük a vállalati
kedvezményes jegyrendszert,azonban itt is elsősorban a marketingelőnyök fognak dominálni.
Kozma Gergely:
Javaslom a marketing kedvezménynél átgondolni a helyi személyzeti tanácsadó cégek
bevonását. További ötlet, hogy esetleg magukat a munkavállalókat próbáljuk arra sarkalni,

hogy győzzék meg saját vezetésüket arról, hogy vegyék meg a jegyet. Szerintem ezeket
gondoljuk át.
2, Beszámoló a Víz, Zene, Klasszikról
Essősy A.: A VZK koncert idei fellépője Horgas Eszter fuvolaművész lesz. A rendezvény
helyszíne a Pálma Rendezvényház lesz, időpontja 2016.06.16. Az előző évekhez hasonlóan
idén is szeretnénk a támogatóinkat meghívni a rendezvényre, a jegyek egy részét pedig az előző
évekhez hasonlóan szeretnénk értékesíteni. A jegyeket a Kristály hotelben és az irodában lehet
majd megvásárolni. A teljes áru jegy 3000 Ft-be kerül a Tata kártyásoknak 20 % kedvezményt
biztosítunk.

3,Egyebek

Essősy András:
- Színpadi és a gyermek program 90%.-os, sajnos még nem kaptuk meg a vizes- és
virágprogram. A várban az idei évben esküvő lesz a virágos program témája.
- Vásár szervezővel a szerződés aláírás alatt, kibővítettük a feladatkörüket, az összes telepítést
ők fogják végezni.
- Vendéglátás szervezője maradt az Alem Duna Kft. és a Guestadvert Kft. velük is megkötés
alatt áll a szerződés.
- THAC pályán az előző évekhez hasonlóan idén is parkolót szeretnénk kialakítani
Kozma Gergely dr.:Program május elején kerül fel a honlapokra.
Tímár János: Javaslom, hogy a következő ülésen ejtsünk szót a sajtó-kommunikációs
tennivalókról.
Essősy András: Az előző elnökségi ülésen ara kértem a tagokat, hogy gondolkodjanak a 3
jelentkező egyesületi tagságba történő felvételéről.
Essősy András: Javaslom az Elnökség fogadja el a Zink Krisztián, Szalay György és Jámbor
Zoltán kérelmét az Egyesület tagságába. Kérem, hogy aki elfogadja azt, az kézfelemeléssel
jelezze !
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1/2016. (IV. 14.) sz. VZVFE E. Határozat
A Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Elnöksége elfogadja, Zink Krisztián, Szalay
György és Jámbor Zoltán kérelmét az Egyesületbe.

A jegyzőkönyvet vezette: Ács- Nagy Bernadett egyesületi tag
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