
Belépési nyilatkozat a Pécsi Székesegyház 

Nagycsaládos egyesületbe 

Tagsorszám:…………… 

Családunk adatai: 

     APA         ANYA 

……………………………..              neve        ……………………………. 

…………………………….        szül.helye ideje       ……………………………. 

…………………………….        családi állapota       ……………………………. 

…………………………….     iskolai végzettsége       ……………………………. 

…………………………….         telefonszáma       ……………………………. 

…………………………….          e-mail címe       ……………………………. 

…………………………….         foglalkozása       ……………………………. 

…………………………….         munkahelye       ……………………………. 

Gyermekek adatai: 

 Neve    Születési ideje   Születési helye 

1. ………………………………………………………………………………………………... 

2. ……………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………………………………………………….. 

6. ……………………………………………………………………………………………….. 

7. ……………………………………………………………………………………………….. 

8. ……………………………………………………………………………………………….. 

Lakáscím: 

………irányítószám………………………… település …………………………….út/utca/ 

……………….házszám …………ép. ……………em. …………..ajtó 

Az egyesület tagjai közül ismerem: …………………………………………………………. 

Nyilatkozat: 

Alulírott……………………………A NOE-hoz tartozó Pécsi Székesegyház Nagycsaládos 

Egyesület tagja kívánok lenni.  

Ismerem az alapszabályban rögzített hármas célkitűzést, és a tevékenységemmel elősegítem a 

megvalósulásukat. 

Ezek: 

 Az élet védelme, az anyaság és a házasság tisztelete, a nagycsaládos értékek 

felmutatása a társadalomban 

 Nagycsaládosok közösségbe szervezése 

 Családok érdekvédelme 

Az éves tagdíjjal támogatom, és a munkámmal segítem az egyesület tevékenységét. 

Aláírás: ………………………………. 

                   NOE tagoknak, NOE ügyekben elérhetőségem kiadható 

                             kérjük a megfelelő választ x-szel jelölni) 

                Hozzájárulok/lunk    Nem járulok/lunk hozzá 



Az alábbi feladatokat vállalom, és ezzel támogatom az egyesület munkáját: 

1. Akciók, csomagkészítés 

2. Takarítás 

3. Más civilekkel kapcsolattartás 

4. Határon túliakkal való kapcsolattartás 

5. Nyári tábor szervezése 

6. Rendezvények szervezésében való 

részvétel 

7. Konferenciákon való részvétel 

8. Ifjúsági programok 

9. Adminisztrációs feladatok 

10. Pályázatíráshoz kapcsolódó feladatok 

11. Programszervezés 

12. Raktári munka (turkáló, adományok) 

13. Kirándulások szervezése 

14. Sportprogramok szervezése, 

lebonyolítása 

15. Szállítás 

16. Dekoráció, enni-, innivalókkal teendő 

17. Kézműveskedés 

18. Kulturális műsorok szervezése 

19. Javítások 

20. Filmvetítés fiataloknak 

Az alábbi segítségeket tudom felajánlani tagtársaimnak: 

………………………………………………………………………………………………… 

Az egyesület tagja szeretnék lenni, mert: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Tudomásul veszem, hogy a tagfelvétel kérelem ügyében a vezetőség saját hatáskörén 

belül dönt, a döntésről e-maiben, ennek hiányában telefonon tájékoztatnak. A döntést 

követően tagságom a tagdíj befizetésével realizálódik.  

A családomról egy képet, és egy rövid bemutatkozó levelet a tagdíj befizetéséig leadok az 

irodában (e-mailben vagy személyesen). 

Nyilatkozom, hogy a képünk és a bemutatkozó levelünk kizárólag a tagok számára 

megtekinthetőek lehetnek, mind papír alapon, mind honlapon. 

Addig is az egyesület programjain részt veszek. 

 

Adataim kezeléséhez: 

○       Hozzájárulok      ○    Nem járulok hozzá 

Dátum…………………………..    Aláírás……………………………. 


