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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

10 Egri Törvényszék

1 0 0 2 0 0 0 1 0 9 4 2 0 1 6

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.15 23.29.54



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

10 Egri Törvényszék 2 0 1 6

3 3 0 0 Eger

Servita utca

80.

    

1 0 0 2 0 0 0 1 0 9 4

1 0 P k 6 0 0 3 9  1 9 9 6 2  

1 8 5 7 5 5 9 6 1 1 0

Ponyi László

Eger 2 0 1 7 0 4 1 9

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.15 23.29.54



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

2 612 221

2 612 221

241 1 778

241 1 778

2 853 1 999

2 802 1 999

3 186 2 802

-384 -803

51

51

2 853 1 999

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.15 23.29.54



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj, 
  alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

50 50

475 2 102 475 2 102

97 126 97 126

112 326 112 326

475 2 152 475 2 152

443 2 152 443 2 152

700 501 700 501

29 29

148 139 148 139

11 2 286 11 2 286

859 2 955 859 2 955

848 669 848 669

-384 -803 -384 -803

-384 -803 -384 -803

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.15 23.29.54



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhaszná-
lásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

260 250 260 250

70 70 70 70

6 1 6 1

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.15 23.29.54



PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

3 3 0 0 Eger

Servita utca

80.

    

1 0 P k 6 0 0 3 9  1 9 9 6 2  

1 0 0 2 0 0 0 1 0 9 4

1 8 5 7 5 5 9 6 1 1 0

Ponyi László

Egésszégügyi felvilágosítás

1997.CLV.88.&

Nagycsaládosok Egri Egyesülete tagjainak, családtagjain

620

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.15 23.29.54



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

475 2 152

6 1

469 2 151

859 2 955

29

848 669

-384 -803

43 43

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.15 23.29.54



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

NEA-TF-16-M

Emberi Eőforrások Minisztériuma

2016-2017

250 000

80 000

80 000

80 000

80 000

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.15 23.29.54



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Civil Alap 2016

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

2016

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.15 23.29.54



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

NEA-TF-15-M-0310

Emberi Eőforrások Minisztériuma

2015-2016

260 000

80 000

80 000

80 000

80 000

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.15 23.29.54



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-142-03 Jegyzőkönyv

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.15 23.29.54



PK-242
PK-142-02 Szöveges beszámoló

Szöveges beszámoló.pdf



 
 

 
A NAGYCSALÁDOSOK EGRI EGYESÜLETE 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA 
 

Adatok 
 
 Nagycsaládosok Egri Egyesülete 
Cím:  3300 Eger Servita u. 50 
Adó szám: 18575596 - 1 - 10  
Bírósági bejegyzés száma:  Pk. 60.039/1996  
Bírósági  nyilvántartási szám:  1094  
KSH törzsszám: 18575596 - 9133 - 529 – 10 
Képviselő: Ponyi László elnök 
Cím: Eger Servita u. 50 
Tel: 20/7790369   NOE flottás: 06707713567 
 
Elnökség: 
elnök: Ponyi László – a NEE képviselete, sajtó  30/9286195, 20/7790369 lponyi@gmail.com 
elnökségi tag: Gömöriné Barta-Horti Anett – adomány ügyek 30/7600-572 
anettka1975@citromail.hu 
elnökségi tag: Pummer Ádám – tagsági ügyek 20/523-91-89  pummer.adam@gmail.com 
elnökségi tag: Rázsi Oláh Tünde- tárca nélküli oltu@freemail.hu 20/383-0378 
 
Tagság 

Tagok nyilvántartása: 

     43 család (80 fő felnőtt, 150 fő gyerek) 

Tagság létszámának alakulása:   
    A tagnyilvántartásunk szerint egyesületünkhöz 43 család tartozik. 
    A tagság létszáma 2016-ben változott. 2 család tagsága szűnt meg 2 évet meghaladó     

inaktivitás, valamint költözés miatt, ugyanakkor 3 új tagcsalád jelentkezett.  
    (Szabó György, Harsánczki Adrien, Fetter Andrea) 
    Tagtoborzást az év folyamán folyamatosan végeztünk. 

 
1. 2016. évi programok és rendezvények 
 

Január hónap 
A Harlekin Bábszínház  kedvezményes lehetőséget biztosított a nagycsaládosok Egri 
Egyesülete tagjainak 2016.január 10.-én (vasárnap) 11 órától A szegény ember 
hegedűje (magyar népmese) előadásra. 
Az előadáson félárú jeggyel vehettünk részt, melynek ára 500Ft/fő. 
jan.15-én  ruhacserét és a NOE-től kapott 10 zsák ruhaadomány átvételét szerveztük 
a Bajcsy Zs.ú.9.sz. alatt a Civil ház épületében. 
Könyvelőnkkel áttekintettük a 2015-évi pályázat megvalósításának pénzügyi 
elszámolását és a még szükséges számlák beszerzését. 
Az elnökség tagjai elkészítették a 2015. évről szóló szakmai beszámolót. 
A  NOE-tól kapott, CSOK-kal kapcsolatos összefoglalót elküldtük tagjainknak, és 
tájékoztattuk a tagságot a lehetőségről. Megkezdődött a 2016. évi tagdíjak befizetése 
és az új tagkártya igénylések összegyűjtése. 
 

Február hónap 
 Elkészítette az elnökség a szakmai beszámolót és továbbította a NOE-nak. 
NEA 2015. évi szakmai működési pályázat 4. módosítási kérelmének benyújtása. 



Február hónapban tervezünk egy nyílt tájékoztatót a CSok-kal kapcsolatos, melyre 
több bank szakemberét tervezünk meghívni. Ez a találkozó későbbi időpontra 
halasztódott a várható változások miatt. 
Kulturális közfoglalkoztatás keretében lehetőségünk nyílt egy fő foglalkoztatására 
(Nemzeti Művelődési Intézet alkalmazottja kihelyezett foglalkoztatással) Az I., II., 
III. közfoglalkoztatási programnak köszönhetően a TÁMOP lezajlásával is 
munkaerőhöz jutottunk és remélhetőleg a későbbiekben is lesz lehetőségünk. 
Számítógépet, széket, asztalt kaptunk az NMI-től az iroda berendezéséhez. Két 
alkalommal iroda és takarítószerek is érkeztek az irodába. 

 
Március hónap 

Felvettük a kapcsolatot a Családsegítő Intézettel és együttműködési megállapodást 
kötöttünk. 
Elkezdtük a Baba- és gyerekruha börze szervezését.  Megszerkesztettük és 
elkészítettük a figyelemfelhívó plakátokat. Feltérképeztük az érdeklődésre számot 
tartó intézményeket (óvodák és iskolákat) és plakátokat helyeztünk el a 
faliújságokon.) 

 
Április hónap 

Baba- és gyerekruha börzét szerveztünk 04.06-án, szombaton a 9-es iskola aulájában. 
Nagy érdeklődés volt, 20 család ruhái cseréltek gazdát. Az ügyeletben és szállításban 
3 tagunk segített a nap folyamán. 
Egyesületünk 2016.04.01. napon eladta a tulajdonunkban lévő viszi ingatlant. 
Az Életfa környezetvédő Szövetségtől 18 db irodabútort kaptunk ajándékba (irodai 
székek, asztalok, tároló szekrény, íróasztal). Felvettük az eszköztárba 0 Ft értékben. 

 
Május hónap 

Együttműködési megállapodást kötöttünk 3 civilszervezettel: 
 

A Babszem Jankó Bábszínházzal, EFOP-1.2-15 „Védőháló a családokért” 
 
„ Civil Érték” Nonprofit Tanácsadó és Szolgáltató Közhasznú Egyesület” 
 
KultúrÁsz Közhasznú Egyesület Kehop-5.41 

 
Közgyűlést tartottunk május 26-án, melyen elfogadtuk az éves beszámolót és 
közhasznúsági jelentést. 
Tervezzük a Városkártya megrendelését a nagycsaládosoknak.  
Családi gyereknapot terveztünk a Tűoltó Múzeum udvarán. A programok között 
bográcsozás, játszóház, új tagokkal ismerkedés, újszülöttek bemutatása. 

 
Június hónap: 

2016. 06. 04-én, szombaton a Nagycsaládos Gyereknapot szerveztünk. 
A Tűzoltómúzeum belső udvarán családi hangulatú délelőttön találkoztunk. A 
programra 14 tagcsalád jelentkezett, összesen 73 fő. (28 felnőtt, 10 kisgyerek 1-4 
között, 33 gyerekek 14 éves korig, 5 gyerek 14 év fölött.)  80 főre bográcsba főzött 
nekünk Rázsi Botond tagtársunk.A gyerekeknek közös játszóházas lehetőséget 
biztosított a fenntartó a Tűztorony játszóházban.A délelőtt során meglátogatott 
bennünket egy Tűzoltó szerkocsi és a gyerekek felmehettek és kipróbálhatták az 
oltási szerszámokat. Egy szolgálatot teljesítő rendőr jármű is érkezett az udvarra, 
ahol a gyerekek megismerkedhettek a szolgálatot teljesítők felszerelésével.A 
felnőttek kötetlen beszélgetése, a gyerekek öröme, és a közös alkotás a kézműves 
asztaloknál jó emlékként marad meg a résztvevők számára. 

 



Július hónap: 
Lezáró levelet kértünk az Emberi Erőforrások Minisztériumától a Támop 
pályázatunkhoz.  Ezt meg is kaptuk, sajnos az elkülönített bankszámla 
megszüntetésére nem kaptunk felhatalmazást. Nagy teher, hogy a fenntartást, évi 15 
ezer Ft-t tovább kell még vinnünk 2019-ig. 

 
Július hónap 

Jeleztük szándékunkat, hogy szeretnénk részt venni az Eger Ünnepe 
programsorozaton. Évek óta kihasználjuk ezt a lehetőséget, hogy megjelenhessünk a 
civilek rendezvényén, bemutatkozhassunk, szolgáltassunk, és a tagtoborzást 
végezzünk. 

 
Augusztus hónap 

 
Családi nyaralást tervezünk július-augusztusban hónapban Szlovákiába Poprád 
mellé. Az igények felmérése után, ezt a programot a következő évre halasztottuk. 

 
Szeptember hónap 

Eger Ünnepe programsorozat részeként kerékpáros vetélkedőt szerveztünk. 
A verseny nyitott volt a város lakói számára. Az újonnan átadott kerékpárút 
megismerése és népszerűsítése volt a cél. A Dobó téren lévő regisztráció után az egri 
hidak mentén voltak a helyszínek, ahol a részt vevők játékos feladatokat oldottak 
meg. Sok ajándékot kaptunk az Egri Rendőrkapitányságtól, melyek a balesetmentes 
közlekedést segítették. Az egri Civil alap pályázatán nyert támogatási keretet is 
jutalmak vásárlása fordítottuk. 
Részt vettünk az „Előzd meg a jövőd” nagyszabású, országos futókör egri staféta 
átadásán.  A szept. 29-i programra a Három királyfi szervezet felkérésre szerveztünk 
családokat a Dobó téri programra. 

 
Október hónap 

Új domain nevet és tárhelyet kell vásárolnunk a határidő lejárta miatt. 
Irodabútorokat adományozott nekünk az Életfa Környezetvédő Szövetség. 
Pályázati pénzen sikerült pavilon sátrat és sörpadokat beszerezni. ezekre az 
eszközökre szükségünk van mindig a szabadtéri rendezvényeken. 
 

November hónap 
Tájékoztattuk a tagságot a Noe által kapott Családi ház pályázatról. Sajnos nem volt 
olyan családunk, aki igénybe tudta volna venni ezt a lehetőséget. 
Elkezdődött a Mikulás rendezvényünk szervezése. Az elnökség tagjai részletes tervet 
készítettek és összehangolták a munkát az évi legnagyobb összejövetelünk 
megszervezésére. 

  
December 

december 9-én, pénteken az Önkormányzat Rendezvénytermében tartottunk Mikulás 
ünnepségünket több mint 150 résztvevő jelenlétében. Az idén 77 mikuláscsomag 
talált gazdára.  
Az idén a Mikulás jóságos öreg bácsi volt, aki elvarázsolta a kicsiket. A rendezvény 
nagyon jól sikerült. Vendégünk volt és ragyogó interaktív előadást adott a Babszem 
Jankó Bábszínház. 
Évek óta térítésmentesen jönnek rendezvényeinkre. Az idén 50 ezer Ft tiszteletdíjat 
tudtunk adni nekik a Noe belső pályázatán elnyert összegből. 
23 családot érintett az Eger várostól kapott 10 ezer Ft pénzösszegű karácsonyi 
támogatás.  30 tagcsalád részesült a NOE karácsonyi ajándékcsomagjából, ami kb.10 
ezer Ft értékű vitamin-adomány volt. A felajánlott 2 zsák ruhaneműt decemberben 
nem tudtuk átvenni, mert nem volt lehetőségünk Gyöngyösre érte menni. 

2. Civil együttműködés 



Partnerek és támogatók 

Nagycsaládosok Országos Egyesülete – közös programok 

Nemzeti Közművelődési Intézet – közfoglalkoztatás 

Civil Kerekasztal Szabadidő Szekció - Eger Ünnepe (civil rendezvény) 

    "Civil Érték" Nonprofit Tanácsadó és Szolgáltató Közhasznú Egyesület 
A Babszem Jankó Bábszínházzal, EFOP-1.2-15 „Védőháló a családokért” 
KultúrÁsz Közhasznú Egyesület Kehop-5.41 
Családsegítő Intézet Eger 
Életfa Környezetvédő Szövetség 
Egri Kulturális és Művészeti Központ 
Eger Megyei Jogú Város 
Forrás Gyermek Szabadidő Központ 
 

3. Tervek, javaslatok 
2017. évi program 

Terveink között szerepel évi 4 közösségi rendezvény.(gyermeknap, Mikulás, 

bográcsozás, autóbusz kirándulás Budapestre) 

Apuka találkozó és külön héten Anyuka találkozó ( célja: ismerkedés, 

tapasztalatcsere) 

CsOK-kal kapcsolatban tájékoztató az érdeklődő családok számára. 

Szeptember hónapban szakmai 20 éves jubileumi konferencia megrendezése a 

család jelentőségéről 

Közös kirándulás a felvidéki hegyekbe 

Új ingatlan vásárlása az eladott balatoni helyett 

Együttműködés a NOE-val, régióval 

 
 

 

 

 

Eger, 2017.04.25. 

      Ponyi László s.k. 

      elnök 
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