
A Magyar Nemzeti Grillszövetség Salgótarjáni Egyesülete Palóc Régió
Alapszabálya

- a módosításokkal egységes szerkezetben –

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. rész

A Magyar Nemzeti Grillszövetség Salgótarjáni Egyesülete Palóc Régió – röviden Palóc 
Grillszövetség – (a továbbiakban Egyesület) az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény alapján létrehozott ,önkormányzattal rendelkező , jogi személyiségű egyesület.

2. rész

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak 
anyagi támogatást nem nyújt. Az Egyesület pártoktól támogatást nem fogad el, országgyűlési, 
valamint megyei önkormányzati jelöltet a választásokon nem állít és azoknak anyagi 
támogatást nem nyújt (Khtv.4.§ (1) bekezdés d)pont). Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain 
kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból (Khtv. 4. § a) pont).
Az egyesület jogi személy.

3. rész

1.Az Egyesület neve: MAGYAR NEMZETI GRILLSZÖVETSÉG SALGÓTARJÁNI            
EGYESÜLETE PALÓC RÉGIÓ

2.Az Egyesület székhelye: 3100 Salgótarján, Kertész u. 2. B épület
3.Az Egyesület idegen nyelvű elnevezése: HUNGARIAN NATIONAL BARBECUE 

ASSOCIATION SALGÓTARJÁN SECTION PALÓC REGION
4. Az Egyesület rövidített idegen nyelvű elnevezése: PALÓC BARBECUE 

ASSOCIATION
5. Az Egyesület levelezési címe: 3100 Salgótarján, Kertész u.2. 
6. Az Egyesület alapítási éve: 2012
7. Az Egyesület címere: Keresztbe fektetett grill villa és grill csipesz, mögötte mély fatál. 

A címer felső részén, félkör ívben, piros, nyomtatott nagy betűkkel PALÓC, a fatál alatt, 
félkör ívben, zöld, nyomtatott nagy betűkkel GRILLSZÖVETSÉG felirat, mindez  jobb és 
bal oldalról egyaránt arany színű babérkoszorúval körülvéve.

8. Az Egyesület honlapjának címe: www.palocgrill.uw.hu



II. fejezet

Az Egyesület célja és tevékenysége

4. rész

Az Egyesület célja a szabadtéri konyhaművészet létesítése. Az országban és nemzetközi 
helyszíneken lévő versenyeken részt vesz, bemutatkozik, nevében, színében szerepel.

5. rész

1. Az Egyesület együttműködik mindazon társadalmi szervezetekkel, intézményekkel,  
    társaságokkal és vállalkozásokkal, akik, vagy amelyek tevékenysége nem ellentétes az 
    Alapszabállyal és akik, vagy amelyek az Egyesület céljainak megvalósítását elősegítik és 
    támogatják.
2. Az Egyesület közhasznú tevékenységének megjelölése a Khtv. szerint:

- kulturális tevékenység,
- kulturális örökség megóvása,
- korszerű táplálkozás terjesztése,
- egészséges táplálkozás-oktatása, népszerűsítése,
- Magyar termékek népszerűsítése,
- gasztrokultúra megóvása,
- hagyományok őrzése,
- ifjúság szakmai nevelése.

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 
azokat nem veszélyeztetve végez (Khtv. 4.§ (1) bekezdés c) pontja).

III. fejezet

Az Egyesület tagsága

6. rész

Az Egyesület tagja lehet minden magyar állampolgár természetes személy és magyar 
székhelyű jogi személyiségű, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki az Egyesület 
Alapszabályát elfogadja és a tagsági jogviszonyból eredő kötelezettségeinek eleget tesz, 
valamint az Egyesület Alapszabályában megállapított tagdíjat megfizeti.

7. rész

Az egyesületi tagság az Egyesület Elnökségének felvételről szóló határozatával kezdődik. Az 
egyesületi tagfelvétel iránt kérelmet kell előterjeszteni az Egyesület Elnöksége által 
rendszeresített formanyomtatványon. A formanyomtatvány elnevezése felvételi kérelem. A 
felvételi kérelem tartalmazza a kérelmező cégnevét, cégjegyzék, vagy egyéb nyilvántartási 
számát, adószámát, illetve nevét (lánykori nevét is), születési helyét, év, hónap, nap 
megjelöléssel, anyja nevét, valamint lakcímét. A felvételi kérelem tartalmazza a kérelmező 
nyilatkozatát arról, hogy az Egyesület Alapszabályát, valamint Közgyűlésének határozatait 
ismeri, azokat magára nézve kötelezőnek elfogadja, az Egyesület céljával, tevékenységével 
egyetért, azt elfogadja. Kijelenti, hogy a tagsági jogviszonyból származó kötelezettségének 



eleget tesz, a tagdíjat megfizeti. A kérelmező nyilatkozik arról is, hogy nem áll közügyektől 
eltiltás büntetés hatálya alatt.

8. rész

Az Egyesült Elnöksége a tagfelvételről – amennyiben a felvételi kérelem hiánytalan – a 
kérelem beérkezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül dönt. Ha a kérelem hiányos, az 
Elnökség azt visszaadja hiánypótlásra a kérelmezőnek és felhívja a hiányosságok pótlására.

9. rész

1. Az Egyesület tagja jogosult személyesen részt venni az Egyesület Közgyűlésein, illetve a  
    közgyűlési határozatok meghozatalában.
2. Az Egyesület tagja jogosult részt venni az Egyesület rendezvényein, kedvezményezheti 
    ilyenek létrehozását, támogatását.
3. Az Egyesület tagja választhat és választható az Egyesület ügyintéző, képviseleti szerveinek 
    és tisztségviselőinek megválasztása során, javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat az 
    Egyesületet érintő kérdésekben.

10. rész

1. Az Egyesület tagja köteles az Egyesület Alapszabályát, valamint az Egyesület döntéshozó 
    szerveinek (Közgyűlésének, Elnökségének) határozatait betartani.
2. Az Egyesület tagja köteles az Egyesület Alapszabályában meghatározott tagdíjat   
    megfizetni.

11. rész

Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, a tagdíj nemfizetése esetén, az Egyesület 
megszűnése esetén, a kilépés írásbeli bejelentésével, valamint kizárással.

12. rész

A tag kilépési szándékát az Elnökséghez köteles bejelenteni. A tagsági viszony akkor szűnik 
meg, amikor az Elnökség a bejelentést tudomásul vette és a tagot a nyilvántartásból törölte.

13. rész

Az Elnökség javaslata alapján a tagot csak a Közgyűlés zárhatja ki. A Közgyűlés 
határozatával kizárhatja az Egyesületből azt a tagot, aki a tagdíjat írásbeli felszólás ellenére – 
a felszólítás kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül – nem fizeti meg, vagy 
tevékenységével, magatartásával az Egyesület céljainak megvalósítását veszélyezteti, az 
Egyesület jó hírnevét csorbítja, de lehetőséget kell biztosítani számára, hogy védekezését, és 
bizonyítékait előadja. A taggal az Elnökség indoklással ellátott kizáró határozatát írásban kell 
közölni. A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen fellebbezéssel élhet 15 (tizenöt) 
napon belül az Egyesület Közgyűléséhez. Az Egyesület tagját kizárni csak a Közgyűlésen 
jelenlévő tagok háromnegyedének szavazatával meghozott határozattal lehet.



14. rész

Az Egyesület alapítói: VíG Üst Team főzőcsapata

Bozsik László  született: Kazár, 1954.06.16., anyja neve: Bányai Ilona
lakcím: 3152 Nemti, Kossuth út 6.

Bozsik Lászlóné: születési neve: Fekete Marianna, született: Nemti, 1955.03.21., 
anyja neve: Márton Mária lakcím: 3152 Nemti, Kossuth út 6.

ifj. Bozsik László született: Salgótarján, 1978.10.18., anyja neve: Fekete Marianna
lakcím: 3070 Bátonyterenye, Iskola út 21.

Bodnár Benedek született: Balatonkenese, 1948.05.24., anyja neve: Vasas Anna
lakcím: 3100 Salgótarján, Medves krt. 2.

Csőkéné Antal Zelma      születési neve: Antal Zelma, született: Salgótarján, 1957.12.23.
anyja neve.: Lazsán Irma, lakcím: 3161Kishartyán, Tugár út 17.

Darázs Mária született: Salgótarján, 1953.03.31., anyja neve: Kotzicska Anna,
lakcím: 3100 Salgótarján, Szerpentin út 16.

Jeszenszki Gyula született: Salgótarján, 1963.11.09. anyja neve: Somoskői Malvin,
lakcím: 3102 Salgótarján, Petőfi út 46/B

Jeszenszkiné Kiss Ágnes születési neve: Kiss Ágnes, született: Salgótarján, 1968.07.31.
anyja neve: Angyal Ágnes, lakcím: 3102 Salgótarján, Petőfi út 46/B.

Nagy László született: Salgótarján, 1970.08.12. anyja neve: Mihály Elvira
lakcím: 3104 Salgótarján, Frigyes krt. 17.

Nagy Piroska születési neve: Simon Piroska,  született:Salgótarján, 1973.01.29.,
 anyja neve: Kiss –Simon Katalin,
lakcím: 3104 Salgótarján, Frigyes krt. 17.

Szenográdi Éva  születési neve: Várvölgyi Éva, született: Pásztó, 1976.06.25.
anyja neve: Szabó Mária, lakcím: 3104 Salgótarján, Batsányi út 5.

Szenográdi Zsolt született: Salgótarján, 1972.09.05., anyja neve: Géczy Jolán
lakcím: 3104 Salgótarján, Batsányi út 5.

Takács György született: Balassagyarmat, 1955.05.11.,anyja neve: Babcsány Erzsébet,
lakcím: 3102 Salgótarján, Petőfi út 55.

Vendel Zsolt született: Salgótarján, 1971.01.16.,anyja neve: Priebsinszki Judit
lakcím: 3100 Salgótarján, Ybl Miklós út 102.

IV. fejezet

Az Egyesület szervezete

15. rész

Az Egyesület szervei a Közgyűlés és az Elnökség



1.cím

A Közgyűlés

16. rész

A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve. A Közgyűlés a tagok összességéből áll és az 
Egyesületet érintő minden kérdésben döntési joggal rendelkezik. A Közgyűlést szükség 
szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni, ennek időpontját az Elnökségnek legalább 
30 (harminc) nappal korábban meg kell állapítania és annak helyéről, időpontjáról, valamint 
napirendjéről az Egyesület tagjait írásban értesíteni kell. Az évi rendes Közgyűlést a tárgyévet 
követő év május 31. napjáig kell megtartani. A Közgyűlés ülései nyilvánosak.

17. rész

1. A Közgyűlés üléseit az Elnökség készíti elő és az elnök vezeti le.
2. Az Egyesület Közgyűlést tart, amely elfogadja az Alapszabályt, megválasztja az Egyesület 
    tisztségviselőit.
3. Az Alapszabály elfogadása nyílt szavazással, a tagok egyhangú határozatával történik.

18. rész

1. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az Alapszabály elfogadása, módosítása,
b) az Egyesület Elnökségének megválasztása, visszahívása,
c) az Egyesület évi költségvetésének megállapítása,
d) az Elnökség éves beszámolójának megtárgyalása és elfogadása,
e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása (ideértve az adózott eredmény 
felhasználására és felosztására vonatkozó döntést) és az Egyesület közhasznúsági 
jelentésének elfogadása,
f) az Egyesület felosztásának, illetve más társadalmi szervvel történő egyesülésének 
kimondása,
g) az Egyesület tevékenységének értékelése, pályázati és egyéb díjak alapítása, 
odaítélésének jóváhagyása,
h) az Elnökség javaslata alapján döntés a vagyon és a hozadékok felosztásáról, 
i) a tag kizárásának kimondása,
j) megszűnés vonatkozásában vagyonáról a Közgyűlés dönt

19. rész

A Közgyűlésen szavazati joggal a tagok rendelkeznek. Minden szavazásra jogosult egy 
szavazattal rendelkezik, másra a szavazat át nem ruházható, a szavazásra jogosult csak 
személyesen szavazhat.
A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50 %-a plusz egy fő jelen van. Ha a Közgyűlés 
határozatképtelen, a Közgyűlést el kell halasztani és 30 (harminc) napon belül ismételten 
össze kell hívni. Az ismételten összehívott Közgyűlés az eredeti napirendre felvett 
kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, amennyiben erre a tagság 
figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták.



Megismételt Közgyűlés esetén azt úgy kell összehívni, hogy az Egyesület tagsága számára 
biztosítani kell a megismételt Közgyűlésen történő részvétel lehetőségét.

20. rész

1. A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve azokat 
    az eseteket, amelyre az Alapszabály minősített többséget vagy titkos szavazást ír elő.

2.Minősített többséggel – azaz a jelenlévő tagok 2/3-os többségével – határoz a Közgyűlés
a) az Alapszabály elfogadása és módosítása,
b) a költségvetés megállapítása,
c) az Elnök, az alelnök (tisztségviselők) visszahívása,
d) nemzetközi szervezetbe való belépés,
e) a tag kizárása és
f) az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása tárgyában.

21. rész

1. Egyhangú, titkos szavazással dönt a Közgyűlés
a) az egyesülés,
b) a szétválás és
c) az Egyesület megszűnése kérdéseiben.

22. rész

1. A Közgyűlés határozatának meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek 
    közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, illetve
b) bármilyen más előnyben részesül, vagy a megkötendő jogügyletben egyébként 
érdekelt.

2. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által, megkötés 
    nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának a  
    tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

23. rész

1. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 
    Közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott 
    határozatokat.

2. Az Elnök a közgyűlés határozatairól nyilvántartást vezet, melynek tartalmaznia kell a 
    határozatok tartalmát, meghozatalának időpontját és hatályát, valamint a szavazati 
    arányokat.

3. A Közgyűlés határozatait az Egyesület székhelyén, nyilvános hirdetőtáblán közzé kell 
    tenni. A közgyűlés határozatait az érintettekkel e-mail és postai kézbesítés útján közlik,  
    továbbá a határozatokat az Egyesület honlapján közzéteszik.

4. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és két, a Közgyűlés 



    megkezdésekor megválasztott személy hitelesíti. A jegyzőkönyvvezetőt az elnök 
    javaslatára a közgyűlés választja meg a Közgyűlés megkezdésekor.

24. rész

Az Egyesület közgyűlései nyilvánosak. A nyilvánosságot a Közgyűlés – indokolt esetben, 
különösen személyiségi jogvédelem, üzleti titok esetén – többségi határozattal korlátozhatja 
vagy kizárhatja.

25. rész

A Közgyűlés az által választott tisztségviselőt visszahívhatja vagy felmentheti, ha azt a tagok 
egyharmada, vagy az Elnökség javasolja és a Közgyűlés ezt – 20.§ (2) bekezdésének c) pontja 
alapján – a jelenlévő tagok kétharmadának szavazatával elrendeli. A Közgyűlés az által 
választott tisztségviselőt akkor hívhatja vissza vagy mentheti fel, ha bűncselekmény 
elkövetése miatt bűnösségét jogerősen megállapították, vagy ha az Egyesület céljaival és 
érdekeivel ellentétesen cselekszik és ennek tényét a Közgyűlés egyhangú határozatával 
megállapította.

2.cím

Az Elnökség

26. rész

1. Az Egyesület operatív irányító szerve az Elnökség. Az Elnökség az Egyesület Elnökéből, 
    két Alelnökből áll, akiket az Egyesület választ meg, az Egyesület tagjai közül négy éves 
    időtartamra.
2. Az Egyesület tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban az Elnökség irányítja.
    Az Elnökség az Egyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, 
    kivéve azokat az ügyeket, amelyeket az Alapszabály szerint a Közgyűlés kizárólagos 
    hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a Közgyűlés a saját hatáskörébe vont.

27. rész

Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
a) a döntés tagfelvétel kérdésében,
b)  előterjesztés a tagsági jogviszony megszűnésével kapcsolatos ügyekben, így 

különösen a kilépési nyilatkozatok tudomásul vétele, illetve előterjesztése a Közgyűlés 
részére tag kizárása ügyében,

c) az Egyesület éve beszámolójának elkészítése, előterjesztése az Egyesület 
költségvetésére,

d)  a közhasznúsági jelentés elkészítése és az éves közgyűlés elé terjesztése,
e) az Egyesület szakmai tevékenységének meghatározása, irányítása,
f) a Közgyűlés összehívása,
g) a rendkívüli közgyűlés összehívása, ha azt a tagok 10 %-a kezdeményezi az ok és cél 

megjelölésével az Elnökség felé,
h) ha a bíróság elrendeli, az Elnökség köteles a Közgyűlést összehívni.



28. rész

Az Elnökség az által meghatározott ügyrend szerint, de legalább három havonta ülésezik. Az 
Elnökség ülései nyilvánosak, az arról készült dokumentációba a tagok az Egyesület 
székhelyén betekinthetnek, arról másolatot készíthetnek. Az Elnökség határozatit az 
érintettekkel e-mail és postai kézbesítés útján közlik, továbbá a határozatokat az Egyesület 
honlapján közzéteszik.

29. rész

Az Elnökség üléseit az Elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó 
kérdésekről – az előterjesztések megküldésével – legalább egy héttel korábban értesítenie kell 
az Elnökség tagjait és a meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős esetben az Elnök rövidebb 
határidőt is megállapíthat.

30. rész

1. Az Elnökség a szavazásra jogosult tagok több mint felének, minimum 2 fő jelenléte esetén 
határozatképes.
2. Határozatképtelenség esetén az elhalasztott elnökségi ülést 2 (kettő) napon túl, de  15 
    (tizenöt) napon belül ismételten össze kell hívni, ezt mindaddig ismételni kell, míg a 
    30.rész (1) bekezdésében foglaltak szerint az Elnökség nem határozatképes.
3. Az Elnökség határozatának meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek 
    közeli hozzátartozója (Ptk.685.§ b.) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a 
    határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 
érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi 
szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak 
megfelelő cél szerinti juttatás.

31. rész

1. Az Elnökség határozatait  nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel hozza.
2. Az Elnökség határozatait az Elnök bejegyzi a határozatokról vezetett nyilvántartásba. A  
    bejegyzésnek tartalmaznia kell a határozat tartalmát, meghozatalának időpontját és hatályát, 
    valamint a szavazati arányokat.

32. rész

Az elnökségben betöltött tisztség megszűnik
a) a mandátum lejártával,
b) felmentéssel,
c) lemondással,
d) az Egyesületből történő kizárással,
e) visszahívással,
f) a tisztséget betöltő személy halálával.



33. rész

A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:
- a számviteli beszámolót,
- a vagyon felosztásával kapcsolatos kimutatást,
- a cél szerinti juttatások kimutatását,
- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől 
kapott támogatás mértékét,

- az Egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

A Közhasznúsági beszámoló nyilvánosságra hozataláról az Elnök gondoskodik. Az Elnök az 
Egyesület közhasznúsági jelentését az elfogadás után a határozatokról szóló nyilvántartásba 
bevezeti. A közhasznúsági jelentés Közgyűlés általi megtárgyalása és elfogadása után az 
Elnök 8 napon belül köteles az Egyesület tagjai számára azt megküldeni, valamint az 
Egyesület székhelyén, nyilvános hirdetőtáblán kifüggeszti. Bárki kérelmére – térítés ellenében 
– a közhasznúsági beszámolóból az Elnök másolatot adhat.

Az Egyesület honlapján – és évente egyszer az Egyesület székhelye szerinti  napilapon, 
Nógrád Megyei Hírlap – keresztül nyilvánosságra hozza az Egyesület szolgáltatásainak 
igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, a működés módját, illetve azok mértékét és 
feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót és a közhasznúsági 
jelentést.
Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

V. fejezet

Az Egyesület tisztségviselői

34. rész

Az Egyesület tisztségviselői az elnök és a két alelnök.

35. rész

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét 
megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló 
törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek 
jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, 
hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.



1.cím

Az Egyesület elnöke

Bozsik László elnök

36. rész

Az elnök megbízatásának megszűnésére a 32.részben foglaltak az irányadóak.

Az Egyesület tiszteletbeli és egyben örökös tagja

Bodnár Benedek

Az Egyesület gasztronómiai-szakmai tanácsadói

Csetneki László  MNGSZ Észak-Bükki Régió Elnöke
Németh József  Hagyományőrző Bizottság Elnöke
Dr. Simon Tamás  Szabadtűzi Lovagrend Nagymestere

2.cím

Az Egyesület alelnökei

Jeszenszki Gyula alelnök
Szenográdi Zsolt alelnök

Az alelnökök megbízatásának megszűnésére a 32 .részben foglaltak az irányadók.
Az alelnökök tisztségviselők, az elnökség tagjai. 

3.cím

Az Egyesület egyéb tisztségviselői

Számvizsgáló Bizottság Elnöke Csőkéné Antal Zelma
Számvizsgáló Bizottság tagjai Vendel Zsolt

Nagy László
ifj. Bozsik László

Etikai Bizottság Elnöke Darázs Mária
Etikai Bizottság tagjai Bozsik Lászlóné

Jeszenszkiné Kiss Ágnes
Eszközgazdálkodó ifj. Bozsik László
Pénztáros, jegyzőkönyvvezető Szenográdi Éva
Bel- és külföldi programokért felelős vezető Szenográdi Zsolt
Német tolmács Nagy László
Angol tolmács Vendel Zsolt



VI. fejezet

Az Egyesület képviselete

37. rész

1. Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli.
2. Az Egyesület jegyzése úgy történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy előnyomtatott név alá 
    az Elnök saját nevét, önállóan aláírja.

VII. fejezet

Az Egyesület gazdálkodása

38. rész

Az Egyesület bevételei
1.- Egyesületi tagok által fizetett tagdíj

a) tagdíj 4.000 Ft / év
b) nyugdíjas és tanuló tagdíj 2.000 Ft / év
c) céges befizetés 25.000 Ft / év
naptári év szerint számolva, befizetése 1. negyedév végéig, március hó 31. napjáig.
A tagdíjat a Közgyűlés jogosult módosítani.

2. Állami és társadalmi szervezetek támogatása
3. Természetes és jogi személyek támogatása
4. Önkormányzati támogatás
5. Pályázati úton elnyert támogatások
6. Rendezvények bevételei
7. Vállalkozási bevételek
8. Egyéb bevételek

Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az Egyesület céljaira, s 
azok megvalósítására fordítja.

VIII.fejezet

Az Egyesület felelőssége

39. rész

Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tag felelőssége az Egyesülettel szemben a 
tagdíj befizetésére terjed ki, ezt meghaladóan a tag az Egyesület kötelezettségeiért és 
tartozásaiért saját vagyonával nem felel. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát hasonló 
célú szervezet részére kell felajánlani.



IX. fejezet

Az Egyesület megszűnése

40. rész

1.Az Egyesület megszűnik, ha
a) az Egyesület egy másik egyesülettel egyesül (öszeolvad, beolvad),
b) a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz,
c) a bíróság feloszlatja,
d) a törvényességi ellenőrzési eljáráseredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy 
megállapítja megszűnését,
e) a fizetésképtelensége miatt indokolt eljárásban a bíróság megszűnteti és az 
egyesületet a nyilvántartásból törlik.

2.Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik, a 18. rész 1. 
pontjában foglaltak szerint.

X. fejezet

Zár rendelkezések

41. rész

A PALÓC GRILLSZÖVETSÉG nyilvántartásba vétellel jön létre, éri el jogi személyiségét.
Az Egyesület köteles az érdeklődőknek felvilágosítást adni, illetve az Egyesület nyilvános 
irataiba (így beszámoló) történő betekintést lehetővé tenni. Az Egyesület Közgyűlései 
nyilvánosak.
A felvilágosítás kérési és betekintési jog gyakorlására az Egyesület székhelyén, az Elnök által 
meghatározott ügyfélfogadási időben van lehetőség.
Felhatalmazást kap az Egyesület Elnöksége, hogy az Egyesület Szervezeti és Működési 
Szabályzatának tervezetét elkészítse és a Közgyűlés elé terjessze.

Az Egyesülésről szóló 2011. évi CLXXV. törvény, az Egyesülési jogról szóló 1989. II. 
törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Salgótarján, 2012. december 22.

Elnök


