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Pápa Város és Vonzáskörzete Óvodapedagógusainak Egyesülete beszámolója a 2015-ös 

esztendőről 

 

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 

A Pápa Város és Vonzáskörzete Óvodapedagógusainak Egyesülete (a továbbiakban 

Egyesület) 2015. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó 

előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. Éves összes bevétel 

1.672.000 Ft, a ráfordítás 1.339.000 Ft, eredmény 333.000 Ft.  

 

CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 

Az Egyesület 2015 évben nyújtott cél szerinti juttatása a Pápai Városi Óvodák Vajda Péter 

lakótelepi Óvoda német nemzetiségi csoportja részére 30ezer Ft. 

 

TÁMOGATÁSOK 

Német nemzetiségi Önkormányzattól kapott támogatás: 30.000 Ft. 

 

A SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK 

ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE 

Pápa Város és Vonzáskörzete Óvodapedagógusainak Egyesülete tisztségviselőinek 

bérjellegű juttatást nem nyújtott.  

 

A SZERVEZET TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 

Az egyesület legfőbb célja, hogy Pápán és a kistérség óvodáiban segítse a kapcsolattartást, 

enyhítse a vidéki és a kis létszámú óvodák kolléganőinek elszigeteltségét. Programjaiban 

biztosítja a szakmai fejlődést, az innováció megjelenését, a módszertani megújulást, mely a 

saját és a távolabbi környezetünkben megmutatkozó jó gyakorlatok tekintetében, 

óvodalátogatások alkalmával, elektronikus feltöltések és egymás honlapjának látogatásával 

egyaránt megvalósítható. Továbbra is kiemelten kezeli a környezeti fenntarthatóság, az 

anyanyelvi és a hagyományőrző kultúra jelenlétét, az egészségnevelés kérdését, mely a 

mentálhigiéné és a kapcsolódó családok szociális megsegítését célozza meg. 

 

2015 évi programok részletezve 

Közgyűlés: Előző év értékelése, következő év programjainak tervezése, pontosítása, 

valamint az egyesület új alapszabályának elfogadása. 
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Kulturális tevékenység: 

-  25. Pápai Játékfesztiválon való részvétel- Pápa város által szervezett programban való 

közreműködés, - rajzkiállítás szervezése, megnyitó és műsor  

Jogvédő tevékenység 

- Egész évben lezajló Egyesületi megújulási program az alapszabály megújításából 

kiindulva. Új tagok felvétele, és meglévők tagságmegújítása, ezáltal új tagnévsor 

összeállítása. 

- Kapcsolattartás és kapcsolatépítés elektronikus formában a PéVOE tagokkal. 

- Törvényi tájékoztató továbbítása az egyesület e-mail rendszerében. 

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 

- 25. Pápai Játékfesztiválon való részvétel- Szakmai nap és Pedagógusnap lebonyolítása: 

- Dr. Kolozsváry Judit előadása Érzelmi intelligencia, agresszió, stressz kezelés, lelki 

egészség/ Gyerekek és felnőttek az óvodában/ címmel. 

- Müller Anita előadása „Vigyázz-kész-mozgás!” Új megközelítések a mozgásfejlesztés 

területén címmel. 

- Önértékelési munkacsoport keretein belüli egyesületi találkozók, önértékeléssel 

kapcsolatos szakmai megbeszélések. 

- Részvétel a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0058 azonosító számú „Komplex humán 

szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészen” című pályázatban, 

melynek magas szintű megvalósítása érdekében a Felzárkóztató programok a lemorzsolódás 

elkerülése érdekében című rendezvény sorozaton belül 5 alkalom megszervezésére kaptunk 

megbízási szerződést. 

 

A Pápa Város és Vonzáskörzete Óvodapedagógusainak Egyesülete 2015-ben is az 

alapszabályzatában meghatározott tevékenységeket végezte. 

Tagjai önkéntesen segítik az egyesület munkáját. 

Célcsoportja az óvodás korosztály, a szülők, a velük foglalkozó pedagógusok és minden 

érdeklődő. 

Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete a pártoktól független, azoknak 

támogatást nem nyújt. 

 

Záradék: 

A 2015 év tevékenység beszámolót a Pápa Város és Vonzáskörzete Óvodapedagógusainak 

Egyesülete 2016.03.17. napján tartott közgyűlésén elfogadta. 


