Víz, Zene, Virág Fesztivál
Elnökségi ülés jegyzőkönyve
E/1/2017/01/25
Ideje: 2017. január 25. 16.00Helye: Egyesületi iroda (Tata,Váralja u. 4)
Jelen vannak: Essősy András elnök, Kiss Mónika, Zombori Mihály, Kozma Gergely dr. tagok,
Barna Tünde meghívott (Zenei programszervező) és 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, Határozat az Elnökségi ülések közötti munkavégzés formátumáról:
Essősy András: A hatékony és rugalmas munkavégzés céljából az Elnökség elhatározza, hogy
az eddigi gyakorlatnak megfelelően az Elnök, saját, vagy bármelyik Elnökségi tag javaslatára
projektülést hívjon össze az érintettek részvételével. A projektülések munkájáról a következő
Elnökségi ülésen számol be a felelős Elnökségi tag vagy az Elnök.
Essősy András: Javaslom, az Elnökség fogadja el, hogy az Elnök, saját, vagy bármelyik
Elnökségi tag javaslatára bármikor projektülést hívhasson össze az érintettek részvételével,
majd a projektülések munkájáról a következő Elnökségi ülésen számoljon be a felelős
Elnökségi tag vagy az Elnök.
Kérem, hogy aki elfogadja azt, az kézfelemeléssel jelezze !
Szavazás
Igen: 4fő, Nem: 0, Tartózkodott: 0 fő
1/2017. (I. 25.) sz. VZVFE E. Határozat
A Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Elnöksége elfogadja, hogy az Elnök, saját, vagy
bármelyik Elnökségi tag javaslatára bármikor projektülést hívhasson össze az érintettek
részvételével, majd a projektülések munkájáról a következő Elnökségi ülésen számoljon
be a felelős Elnökségi tag vagy az Elnök.

Essősy András:
A 2016. december 8-i elnökségi ülés és a 2017. január 25-i Elnökségi ülés közben elvégzett
feladatok:

- A tatai Öregek Otthonába és a komáromi Gyermekotthonba mintegy 300 darab karácsonyi
fánkot juttattunk el a Legnagyobb Családi Fesztivál nevében a gondozottaknak és a
dolgozóknak is.
- Részt vettünk a Városi Sportcsarnok megnyitóján, valamint a Vízkereszti koncerten is
szakmai látogatást tettünk.
- Részt vettünk a Polgármesteri Hivatal által kezdeményezett Nagyrendezvények
megbeszélésen.
- Külön megbeszélést kezdeményeztünk Tata Város polgármesterénél a Kuny Domokos
Múzeummal való együttműködés, a fesztiválterület lehetséges fejlesztései, a fesztiválterületen
zajló és tervezett épület felújítások, valamint a Tata-kártya fejlesztéseivel kapcsolatban.
- Részt vettünk a Fesztiválszövetség évzáró közgyűlésén
- Kapcsolatot építettünk a Mai Manó Házzal a vizet bemutató természetfotó kiállítás
bemutatásáról
- Megkezdtük a zenei program összeállítását
- Megkezdtük a fesztivál feladatrendszerének feltérképezését és a koordinációs és
üzemeltetési táblázat kialakítását.
- Megkezdtük a gyermekprogram összeállítását.
- Előkészítettük a kommunikációs koncepciót.

2. Zenei programok áttekintése
Barna Tünde: A főbb színpadokra tervezett nagy előadók színpadonként:
- Irrie Maffia
- Anna and the Barbies
- Aurora
- Hooligans
- Bereczki Zoltán
- Ghymes

3., Sajtó, kommunikáció megbeszélése

Kozma Gergely: Felkérésre kidolgoztam a kommunikációs koncepciót, ez tartalmazza az
eddigi tapasztalatokat, valamint az idén kívánatos irányokat. Amennyiben ez elfogadható a
további munka alapjául, akkor ehhez hozzárendelhetők a felelősségi körök és a javasolt
munkatársak is.
Essősy András: Megkérem Kozma Gergelyt, hogy a következő elnökségi ülésre fejtse ki a
koncepciót részletesen (személyekre, feladatokra lebontva) és akkor szavazzunk a
kommunikációról.
4. Feladatterv:
Essősy András:
A feladattervet, mely tartalmazza a feladatok listáját, valamint a javasolt koordinátorok nevét,
kiküldtük.
Zombori Mihály:
Igen, megkaptam, áttekintettem, részemről vállalható, a további munka alapjául elfogadható,
javaslom, hogy e mentén dolgozzunk tovább.
Essősy András: Rendben, akkor a többi elnökségi tag jóváhagyásával folytatjuk a táblázat
kitöltését.
5. Beszámoló előkészítése a Közgyűlésnek
Zombori Mihály: Javaslom, hogy a fesztivál előkészítését nyissuk ki a tagok számára, a
program megbeszéléseket hirdessük meg e-mailen, aki el kíván jönni, az tudjon a
lehetőségről.
Essősy András: Egyetértek. Az éves pénzügyi beszámolóval kapcsolatban szintén tartunk
egy külön konzultációt, előtte kiküldjük a tagoknak az éves beszámolót. Ennek elkészítéséről
rendelkezem.
Egyéb észrevétel híján az ülést berekesztem, köszönöm a munkát.
A jegyzőkönyvet vezette: Nagy Bernadett egyesületi tag
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