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SSaattzzuunngg  uunndd  OOrrggaanniissaattiioonnssssttaattuutt  ddeess  SSPPDD--OOrrttssvveerreeiinnss  DDuuddeerrssttaaddtt  
 
 

§§  11  NNaammee,,  SSiittzz  uunndd  GGlliieeddeerruunngg  
 

DDeerr  OOrrttssvveerreeiinn  uummffaasssstt  ddaass  GGeebbiieett  ddeerr  SSttaaddtt  DDuuddeerrssttaaddtt..  

  

EErr  ffüühhrrtt  ddeenn  NNaammeenn  „„SSPPDD  ––  OOrrttssvveerreeiinn  DDuuddeerrssttaaddtt““  uunndd  iisstt  eeiinnee  GGlliieeddeerruunngg  iimm  SSiinnnnee  ddeess  §§  22  ddeess  OOrr--

ggaanniissaattiioonnssssttaattuuss  ddeess  SSPPDD--UUnntteerrbbeezziirrkkss  GGööttttiinnggeenn..  

  

EEiinnee  UUnntteerrgglliieeddeerruunngg  ddeess  OOrrttssvveerreeiinnss  iinn  OOrrttssbbeezziirrkkee  kkaannnn  iimm  BBeeddaarrffssffaallll  ssttaattttffiinnddeenn..  

  

§§  22  PPaarrtteeiizzuuggeehhöörriiggkkeeiitt  
 

MMiittgglliieeddeerr  ddeess  OOrrttssvveerreeiinnss  kköönnnneenn  nnuurr  MMiittgglliieeddeerr  ddeerr  SSPPDD  ii..  SS..  dd..  OOrrggaanniissaattiioonnssssttaattuuss  ddeerr  SSPPDD  sseeiinn..  

MMaaßßggeebblliicchh  ffüürr  ddiiee  ZZuuggeehhöörriiggkkeeiitt  zzuumm  OOrrttssvveerreeiinn  iisstt  ddeerr  WWoohhnnssiittzz  iimm  GGeebbiieett  ddeerr  SSttaaddtt  DDuuddeerrssttaaddtt..    
 

§§  33  AAuuffggaabbee  ddeess  OOrrttssvveerreeiinnss  
 

((11))  DDeerr  OOrrttssvveerreeiinn  wwiirrkktt  aann  ddeerr  BBiilldduunngg  ddeess  ppoolliittiisscchheenn  WWiilllleennss  ddeerr  BBeevvööllkkeerruunngg  aauuff  aalllleenn  GGeebbiieetteenn  

ddeess  ööffffeennttlliicchheenn  LLeebbeennss  mmiitt..  DDiieess  iinnssbbeessoonnddeerree  aauucchh  dduurrcchh  ddiiee  AAuuffsstteelllluunngg  vvoonn  BBeewweerrbbeerrnn  ffüürr  

KKoommmmuunnaallwwaahhlleenn..  

  

((22))  DDeerr  OOrrttssvveerreeiinn  bbeetteeiilliiggtt  ssiicchh  aann  ddeerr  iinnnneerrppaarrtteeiilliicchheenn  WWiilllleennssbbiilldduunngg  dduurrcchh  AAnnttrrääggee  uunndd  WWaahhllvvoorr--

sscchhllääggee..  

  

§§  44  OOrrggaannee 

  

OOrrggaannee  ddeess  OOrrttssvveerreeiinnss  ssiinndd  ddiiee  MMiittgglliieeddeerrvveerrssaammmmlluunngg  uunndd  ddeerr  VVoorrssttaanndd..  
  

§§  55  MMiittgglliieeddeerrvveerrssaammmmlluunngg 

  

((11))  DDiiee  MMiittgglliieeddeerrvveerrssaammmmlluunngg  iisstt  ddaass  oobbeerrssttee  OOrrggaann  ddeess  OOrrttssvveerreeiinnss..  DDiiee  eerrssttee  MMiittgglliieeddeerrvveerrssaammmm--

lluunngg  iimm  JJaahhrr  iisstt  zzuugglleeiicchh  ddiiee  JJaahhrreesshhaauuppttvveerrssaammmmlluunngg..  SSiiee  ssoollll  ssppäätteesstteennss  bbiiss  zzuumm  3311..0033..  jjeeddeenn  JJaahh--

rreess  ssttaattttggeeffuunnddeenn  hhaabbeenn..    

  

((22))  DDiiee  MMiittgglliieeddeerrvveerrssaammmmlluunngg  ssoollll  vviieerrmmaall  jjäähhrrlliicchh  ssttaattttffiinnddeenn;;  mmuussss  aabbeerr  mmiinnddeesstteennss  zzwweeiimmaall  jjäähhrr--

lliicchh  ssttaattttffiinnddeenn..  

  

((33))  DDiiee  EEiinnllaadduunngg  zzuurr  MMiittgglliieeddeerrvveerrssaammmmlluunngg  eerrffoollggtt  sscchhrriiffttlliicchh  dduurrcchh  ddeenn  VVoorrssttaanndd..  DDiiee  EEiinnllaadduunn--

ggeenn  eerrffoollggeenn  uunntteerr  BBeekkaannnnttggaabbee  ddeerr  TTaaggeessoorrddnnuunngg  ssppäätteesstteennss  eeiinnee  WWoocchhee  vvoorr  ddeemm  TTeerrmmiinn  ddeerr  

MMiittgglliieeddeerrvveerrssaammmmlluunngg..  

  

((44))  AAnnttrrääggee  zzuurr  MMiittgglliieeddeerrvveerrssaammmmlluunngg  kkaannnn  jjeeddeess  MMiittgglliieedd  ddeess  OOrrttssvveerreeiinnss  sstteelllleenn..  DDiiee  AAnnttrrääggee  

ssiinndd  ssppäätteesstteennss  bbiiss  33  TTaaggee  vvoorr  ddeerr  MMiittgglliieeddeerrvveerrssaammmmlluunngg  aann  ddeenn  ggeesscchhääffttssffüühhrreennddeenn  VVoorrssttaanndd  zzuu  

rriicchhtteenn,,  ddaammiitt  ddiieessee  iinn  ddeerr  TTaaggeessoorrddnnuunngg  nnoocchh  BBeerrüücckkssiicchhttiigguunngg  ffiinnddeenn  kköönnnneenn..    

  

((55))  DDiiee  MMiittgglliieeddeerrvveerrssaammmmlluunngg  ttaaggtt  ööffffeennttlliicchh..  AAuussnnaahhmmeenn  ddaavvoonn  kkaannnn  ddiiee  MMiittgglliieeddeerrvveerrssaammmmlluunngg  
bbeesscchhlliieeßßeenn..  

  

  



((66))  UUnnaabbhhäännggiigg  vvoonn  §§  55  ((22))  iisstt  eeiinnee  MMiittgglliieeddeerrvveerrssaammmmlluunngg  eeiinnzzuubbeerruuffeenn  

          ((66..11))  aauuff  bbeessoonnddeerreenn  BBeesscchhlluussss  ddeess  VVoorrssttaannddss  

          ((66..22))  aauuff  AAnnttrraagg  mmiinnddeesstteennss  2200  %%  ddeerr  MMiittgglliieeddeerr  ddeess  OOrrttssvveerreeiinnss  ((aauußßeerroorrddeennttlliicchhee  MMiittgglliieeddeerrvveerr--  

                              ssaammmmlluunngg..  

  

((77))  DDiiee  MMiittgglliieeddeerrvveerrssaammmmlluunngg  iisstt  aalllleeiinn  zzuussttäännddiigg  ffüürr::  

          ((77..11))  BBeesscchhllüüssssee  üübbeerr  uunndd  ÄÄnnddeerruunngg  ddeerr  SSaattzzuunngg  ddeess  OOrrttssvveerreeiinnss;;  

          ((77..22))  WWaahhll  ddeess  VVoorrssttaannddss  ooddeerr  eeiinnzzeellnneerr  MMiittgglliieeddeerr  ddeess  VVoorrssttaannddeess;;  

          ((77..33))  WWaahhll  ddeerr  DDeelleeggiieerrtteenn  zzuu  PPaarrtteeiittaaggeenn  uunndd  WWaahhllkkoonnffeerreennzzeenn  ddeess  UUnntteerrbbeezziirrkkss;;  

          ((77..44))  AAuuffsstteelllluunngg  vvoonn  BBeewweerrbbeerrnn  ffüürr  ööffffeennttlliicchhee  WWaahhlleenn,,  ssoowweeiitt  ddiieessee  iinn  ddeerr  ZZuussttäännddiiggkkeeiitt  ddeess  

                          OOrrttssvveerreeiinnss  lliieeggeenn;;  

          ((77..55))  WWaahhll  ddeerr  RReevviissoorreenn  ddeess  OOrrttssvveerreeiinnss;;  

          ((77..66))  EEnnttggeeggeennnnaahhmmee  ddeerr  RReecchheennsscchhaaffttssbbeerriicchhttee  ddeess  VVoorrssttaannddeess;;  

          ((77..77))  EEnnttllaassttuunngg  ddeess  VVoorrssttaannddeess,,  ddeess  KKaassssiieerreerrss  uunndd  ddeerr  RReevviissoorreenn..  

  

§§  66  VVoorrssttaanndd  

  

((11))  DDeerr  VVoorrssttaanndd  lleeiitteett  ddeenn  OOrrttssvveerreeiinn  uunndd  ffüühhrrtt  ddiiee  GGeesscchhääffttee..  

  

((22))  GGrruunnddllaaggee  ddeerr  GGeesscchhääffttssffüühhrruunngg  ddeess  VVoorrssttaannddeess  iisstt  ddiiee  GGeesscchhääffttssoorrddnnuunngg  ddeess  VVoorrssttaannddss..  DDiiee  

GGeesscchhääffttssoorrddnnuunngg  wwiirrdd  dduurrcchh  ddeenn  VVoorrssttaanndd  bbeesscchhlloosssseenn..  

  

((33))  DDeerr  VVoorrssttaanndd  wwiirrdd  vvoonn  ddeerr  JJaahhrreesshhaauuppttvveerrssaammmmlluunngg  ffüürr  eeiinnee  AAmmttssddaauueerr  vvoonn  zzwweeii  JJaahhrreenn  ggee--
wwäähhlltt  uunndd  bbeesstteehhtt  aauuss::  VVoorrssiittzzeennddeemm  

      zzwweeii  sstteellllvveerrttrreetteennddeenn  VVoorrssiittzzeennddeenn  

      KKaassssiieerreerr  

      SScchhrriiffttffüühhrreerr  

      vviieerr  BBeeiissiittzzeerrnn  

  

((33..11))  EErrffoorrddeerrlliicchhee  NNaacchhwwaahhlleenn  uunndd  NNeeuuwwaahhlleenn  eeiinnzzeellnneerr  MMiittgglliieeddeerr  ddeess  VVoorrssttaannddss  wwäähhrreenndd  ddeerr  

AAmmttssppeerriiooddee  ddeess  VVoorrssttaannddss  eerrffoollggeenn  rreeggeellmmääßßiigg  aauussnnaahhmmsswweeiissee  nnuurr  ffüürr  ddiiee  vveerrbblleeiibbeennddee  AAmmttssppee--

rriiooddee,,  uumm  ddiiee  EEiinnhheeiittlliicchhkkeeiitt  ddeerr  WWaahhllppeerriiooddeenn  zzuu  ggeewwäähhrrlleeiisstteenn..  EEttwwaass  aannddeerreess  ggiilltt  nnuurr,,  wweennnn  ddeerr  

GGeessaammttvvoorrssttaanndd  nneeuu  zzuu  wwäähhlleenn  iisstt..  
  

((44))  DDeerr  FFrraakkttiioonnssvvoorrssiittzzeennddee  ddeerr  SSttaaddttrraattssffrraakkttiioonn  iisstt  bbeerreecchhttiiggtt,,  mmiitt  bbeerraatteennddeerr  SSttiimmmmee,,  aann  ddeenn  

SSiittzzuunnggeenn  ddeess  VVoorrssttaannddss  tteeiillzzuunneehhmmeenn..  

  

((55))  DDeerr  VVoorrssttaanndd  tteeiilltt  sseeiinnee  GGeesscchhääffttssbbeerreeiicchhee  aauuff..  NNäähheerreess  rreeggeelltt  ddiiee  GGeesscchhääffttssoorrddnnuunngg..        

  

((66))  DDeerr  VVoorrssttaanndd  ggiibbtt  ddeenn  MMiittgglliieeddeerrvveerrssaammmmlluunnggeenn  BBeerriicchhtt  üübbeerr  ddiiee  TTäättiiggkkeeiitt  uunndd  ddiiee  KKaasssseennllaaggee..  

  

((77))  DDiiee  EEnnttllaassttuunngg  ddeess  VVoorrssttaannddss  eerrffoollggtt  dduurrcchh  ddiiee  MMiittgglliieeddeerrvveerrssaammmmlluunngg  aauuff  AAnnttrraagg..  DDiiee  EEnnttllaass--

ttuunngg  ddeess  KKaassssiieerreerrss  eerrffoollggtt  ggeessoonnddeerrtt  aauuff  AAnnttrraagg  ddeerr  RReevviissoorreenn..  

  

((88))  DDeerr  VVoorrssttaanndd  lleeiitteett  ddeenn  OOrrttssvveerreeiinn  uunndd  iisstt  ffüürr  ddiiee  oorrggaanniissaattoorriisscchhee  uunndd  kkoommmmuunnaallppoolliittiisscchhee  AArr--

bbeeiitt  vveerraannttwwoorrttlliicchh  uunndd  ttaaggtt  ppaarrtteeiiööffffeennttlliicchh,,  ssoowweeiitt  nniicchhtt  vveerrttrraauulliicchh  zzuu  bbeehhaannddeellnnddee  SSaacchhvveerrhhaallttee  

ddiisskkuuttiieerrtt  wweerrddeenn..  ÜÜbbeerr  ddiiee  VVeerrttrraauulliicchhkkeeiitt  eennttsscchheeiiddeett  ddeerr  VVoorrssttaanndd..  

  

((99))  DDeerr  VVoorrssttaanndd  eennttsscchheeiiddeett  ggeemm..  §§  22  AAbbss..  44  ddeess  OOrrggaanniissaattiioonnssssttaattuuttss  ddeess  UUnntteerrbbeezziirrkkss  GGööttttiinnggeenn  

üübbeerr  ddiiee  AAuuffnnaahhmmee  nneeuueerr  MMiittgglliieeddeerr..  

  

((1100))  DDiiee  EEnnttsscchheeiidduunnggssbbeeffuuggnniissssee  ffüürr  AAuussggaabbeenn  rreeggeelltt  ddiiee  GGeesscchhääffttssoorrddnnuunngg  ddeess  VVoorrssttaannddss..  

  



((1111))  DDeerr  VVoorrssttaanndd  bbeerreeiitteett  ööffffeennttlliicchhee  WWaahhlleenn  vvoorr  uunndd  rreeiicchhtt  ddiiee  WWaahhllvvoorrsscchhllääggee  ffüürr  ddeenn  RRaatt  uunndd  ddiiee  

SSttaaddtt  ssoowwiiee  ddiiee  OOrrttssrräättee  eeiinn..  

  

((1122))  DDeerr  VVoorrssiittzzeennddee,,  iimm  VVeerrhhiinnddeerruunnggssffaallll  eeiinneerr  ddeerr  SStteellllvveerrttrreetteerr,,  vveerrttrriitttt  ddeenn  OOrrttssvveerreeiinn  nnaacchh  aauu--

ßßeenn  uunndd  ggeeggeennüübbeerr  PPaarrtteeiigglliieeddeerruunnggeenn  uunndd  ––oorrggaanneenn..  

((1133))  IInn  ffiinnaannzziieelllleenn  AAnnggeelleeggeennhheeiitteenn  eerrffoollggtt  ddiiee  VVeerrttrreettuunngg  ddeess  OOrrttssvveerreeiinnss  dduurrcchh  ddeenn  KKaassssiieerreerr..  

  

((1144))  DDeerr  VVoorrssttaanndd  ddeess  OOrrttssvveerreeiinnss  kkaannnn  bbeessttiimmmmeenn,,  ddaassss  ddeerr  KKaassssiieerreerr  nnuurr  zzuussaammmmeenn  mmiitt  ddeemm  VVoorr--

ssiittzzeennddeenn  ooddeerr  eeiinneemm  sseeiinneerr  SStteellllvveerrttrreetteerr  zzeeiicchhnnuunnggssbbeerreecchhttiiggtt  iisstt..  

  

((1155))  DDiiee  WWaahhlleenn  zzuumm  VVoorrssttaanndd  wweerrddeenn  nnaacchh  ddeerr  WWaahhlloorrddnnuunngg  ddeess  SSPPDD--BBeezziirrkkss  HHaannnnoovveerr  dduurrcchhggee--

ffüühhrrtt..  

  

§§  77  GGeesscchhääffttssffüühhrreennddeerr  VVoorrssttaanndd  

  

((11))  DDeerr  ggeesscchhääffttssffüühhrreennddee  VVoorrssttaanndd  bbeesstteehhtt  aauuss  ddeemm  VVoorrssiittzzeennddeenn  uunndd  sseeiinneenn  SStteellllvveerrttrreetteerrnn  uunndd  

ddeemm  KKaassssiieerreerr..  

  

((22))  SSiittzzuunnggeenn  uunndd  TTäättiiggkkeeiitteenn  ddeess  ggeesscchhääffttssffüühhrreennddeenn  VVoorrssttaannddss  wweerrddeenn  pprroottookkoolllliieerrtt  uunndd  aauuff  ddeerr  

ffoollggeennddeenn  VVoorrssttaannddssssiittzzuunngg  eerrllääuutteerrtt..  

  

BBeesscchhlluussssffaassssuunngg  uunndd  PPrroottookkoollllffüühhrruunngg  

  
§§  88  BBeesscchhlluussssffaassssuunngg  

  

((11))  BBeesscchhllüüssssee  wweerrddeenn  mmiitt  eeiinnffaacchheerr  MMeehhrrhheeiitt  ggeeffaasssstt,,  ssoowweeiitt  ddiiee  SSaattzzuunngg  nniicchhtt  eeiinn  AAnnddeerreess  bbee--

ssttiimmmmtt..  

  

((22))  DDeerr  VVoorrssttaanndd  iisstt  bbeesscchhlluussssffäähhiigg,,  wweennnn  mmiinnddeesstteennss  ddiiee  HHäällffttee  ddeerr  MMiittgglliieeddeerr  ddeess  VVoorrssttaannddss  aannwwee--

sseenndd  iisstt..  

  

((33))  EEiinn  BBeesscchhlluussss  üübbeerr  ddiiee  ÄÄnnddeerruunngg  ddeerr  SSaattzzuunngg  eerrffoollggtt  mmiitt  22//33  MMeehhrrhheeiitt  ddeerr  aannwweesseennddeenn  MMiittgglliiee--

ddeerr  eeiinneerr  MMiittgglliieeddeerrvveerrssaammmmlluunngg..  
  

§§  99  PPrroottookkoollllffüühhrruunngg 

  

((11))  VVoorrssttaannddssssiittzzuunnggeenn  uunndd  MMiittgglliieeddeerrvveerrssaammmmlluunnggeenn  ssiinndd  dduurrcchh  ddeenn  SScchhrriiffttffüühhrreerr  zzuu  pprroottookkoolllliiee--

rreenn..  IIsstt  ddeerr  SScchhrriiffttffüühhrreerr  vveerrhhiinnddeerrtt,,  bbeessttiimmmmtt  ddaass  jjeewweeiilliiggee  OOrrggaann  eeiinneenn  PPrroottookkoollllffüühhrreerr  mmiitt  eeiinnffaa--

cchheerr  MMeehhrrhheeiitt..  

  

((22))  DDiiee  PPrroottookkoollllee  ddeerr  MMiittgglliieeddeerrvveerrssaammmmlluunnggeenn  wweerrddeenn  dduurrcchh  ddeenn  VVoorrssiittzzeennddeenn  ggeeggeennggeezzeeiicchhnneett  

uunndd  aauuff  ddeerr  nnääcchhsstteenn  MMiittgglliieeddeerrvveerrssaammmmlluunngg  vveerrlleesseenn..  

  

§§  1100  AAuuffsstteelllluunngg  vvoonn  KKaannddiiddaatteenn  ffüürr  ddeenn  SSttaaddttrraatt,,  KKrreeiissttaagg  uunndd  ddiiee  OOrrttssrräättee  

  

((11))  FFüürr  WWaahhlleenn  lleeggtt  ddeerr  VVoorrssttaanndd  eeiinnee  VVoorrsscchhllaaggsslliissttee  vvoorr..  

          ((11..11))  FFüürr  ddiiee  AAuuffsstteelllluunngg  aallss  KKaannddiiddaatt  ggeelltteenn  ddiiee  ddeerr  SSaattzzuunngg  aannlliieeggeennddeenn  BBeeddiinngguunnggeenn..  

  

((22))  DDeerr  SSppiittzzeennkkaannddiiddaatt  //  ddiiee  eerrsstteenn  ddrreeii  BBeewweerrbbeerr  eeiinneerr  LLiissttee  wweerrddeenn  iinn  EEiinnzzeellwwaahhll  ggeewwäähhlltt..  DDiiee  

wweeiitteerreenn  KKaannddiiddaatteenn  kköönnnneenn  iinn  vveerrbbuunnddeenneenn  WWaahhlleenn    ggeewwäähhlltt  wweerrddeenn..    

  

((33))  FFüürr  jjeeddeenn  WWaahhllggaanngg  kköönnnneenn  VVoorrsscchhllääggee  aauuss  ddeerr  MMiittttee  ddeerr  MMiittgglliieeddeerrvveerrssaammmmlluunngg  ggeemmaacchhtt  wweerr--

ddeenn..  DDiieessee  VVoorrsscchhllääggee  ggeelltteenn  nnuurr  ffüürr  ddeenn  jjeewweeiilliiggeenn  WWaahhllggaanngg..  



  

AAllllggeemmeeiinnee  WWaahhllbbeessttiimmmmuunnggeenn  

  

§§  1111  WWaahhlleenn 

 

WWaahhlleenn  wweerrddeenn  ggeehheeiimm  dduurrcchhggeeffüühhrrtt..  EEss  ggiilltt  ddiiee  WWaahhlloorrddnnuunngg  ddeerr  SSPPDD..  

  

VVeerrööffffeennttlliicchhuunnggeenn  ddeess  OOrrttssvveerreeiinnss  

  

§§  1122  VVeerrööffffeennttlliicchhuunnggeenn  

  

((11))  VVeerrööffffeennttlliicchhuunnggeenn  uunndd  EErrkklläärruunnggeenn  ddeess  OOrrttssvveerreeiinnss  eerrffoollggeenn  dduurrcchh  ddeenn  VVoorrssiittzzeennddeenn  ooddeerr  ddeenn  

iimm  GGeesscchhääffttssbbeerreeiicchh  VVeerraannttwwoorrttlliicchheenn..  
  

((22))  DDeerr  VVoorrssiittzzeennddee  kkaannnn  eeiinn  aannddeerreess  MMiittgglliieedd  ddeess  VVoorrssttaannddeess  bbeeaauuffttrraaggeenn..  IInn  ddiieesseemm  FFaallll  ssiinndd  VVeerr--

ööffffeennttlliicchhuunnggeenn  mmiitt  ddeemm  VVoorrssiittzzeennddeenn  aabbzzuussttiimmmmeenn..  

  

§§  1133  RReevviissiioonn  

  

((11))  ZZuurr  PPrrüüffuunngg  ddeerr  KKaasssseennffüühhrruunngg  wweerrddeenn  ffüürr  ddiiee  DDaauueerr  ddeerr  AAmmttsszzeeiitt  ddeess  VVoorrssttaannddeess  22  RReevviissoorreenn  

dduurrcchh  ddiiee  MMiittgglliieeddeerrvveerrssaammmmlluunngg  ggeewwäähhlltt..  DDiiee  RReevviissoorreenn  ddüürrffeenn  ddeemm  VVoorrssttaanndd  nniicchhtt  aannggeehhöörreenn..    

  

((22))  DDiiee  RReevviissoorreenn  bbeerriicchhtteenn  ddeerr  MMiittgglliieeddeerrvveerrssaammmmlluunngg  üübbeerr  ddiiee  jjäähhrrlliicchh  dduurrcchhzzuuffüühhrreennddee  KKaasssseenn--
pprrüüffuunngg  uunndd  sstteelllleenn  ddeenn  AAnnttrraagg  aauuff  EEnnttllaassttuunngg  ddeess  VVoorrssttaannddeess  uunndd  ddeess  KKaassssiieerreerrss  iinn  FFiinnaannzzaannggeellee--

ggeennhheeiitteenn..  

  

((33))  DDiiee  zzwweeiimmaalliiggee  WWiieeddeerrwwaahhll  ddeerr  RReevviissoorreenn  iisstt  zzuulläässssiigg..  MMiinnddeesstteennss  eeiinn  RReevviissoorr  iisstt  nnaacchh  AAbbllaauuff  eeii--

nneerr  WWaahhllppeerriiooddee  nneeuu  zzuu  wwäähhlleenn..  

  

§§  1144  SScchhlluussssbbeessttiimmmmuunnggeenn  

  

((11))  DDiieessee  SSaattzzuunngg  ggiilltt  nnuurr  iimm  RRaahhmmeenn  ddeess  OOrrggaanniissaattiioonnssssttaattuuttss  ddeess  SSPPDD--UUnntteerrbbeezziirrkkss  GGööttttiinnggeenn  iinn  
ddeerr  jjeewweeiillss  ggüüllttiiggeenn  FFaassssuunngg..  

  

((22))  DDiieessee  SSaattzzuunngg  ttrriitttt  mmiitt  BBeesscchhlluussssffaassssuunngg  dduurrcchh  ddiiee  MMiittgglliieeddeerrvveerrssaammmmlluunngg  iinn  KKrraafftt..  

  

((33))  SSoollllttee  eeiinnee  ddeerr  BBeessttiimmmmuunnggeenn  ddiieesseerr  SSaattzzuunngg  ggeeggeenn  ggeelltteennddeess  PPaarrtteeiirreecchhtt  //  RReecchhtt  vveerrssttooßßeenn,,  ssoo  

bbeerrüühhrrtt  ddiieess  ddiiee  WWiirrkkssaammkkeeiitt  ddeerr  üübbrriiggeenn  SSaattzzuunngg  nniicchhtt..  AAnn  ddiiee  SStteellllee  ddeerr  uunnwwiirrkkssaammeenn  BBeessttiimmmmuunngg  

ttrriitttt  vvoorrüübbeerrggeehheenndd  ddiiee  nnaacchh  PPaarrtteeiirreecchhtt  //  RReecchhtt  ggeelltteennddee  BBeessttiimmmmuunngg..  IImm  FFaallllee  eeiinneerr  uunnwwiirrkkssaammeenn  

BBeessttiimmmmuunngg  wwiirrdd  ddeerr  VVoorrssttaanndd  iinnnneerrhhaallbb  vvoonn  ddrreeii  MMoonnaatteenn  eeiinnee  MMiittgglliieeddeerrvveerrssaammmmlluunngg  eeiinnbbeerruuffeenn  

uunndd  ddiieesseerr  eeiinneenn  VVoorrsscchhllaagg  zzuurr  ÄÄnnddeerruunngg  //  NNeeuuffaassssuunngg  ddeerr  SSaattzzuunngg  vvoorrlleeggeenn..  

  
BBeesscchhlluussssffaassssuunngg  ddeerr  MMiittgglliieeddeerrvveerrssaammmmlluunngg  aamm::  1199..0066..22000099  mmiitt  ddeenn  ÄÄnnddeerruunnggssaannttrrääggeenn  ggeemm..  

PPrroottookkoollll  eeiinnssttiimmmmiigg  aannggeennoommmmeenn..  

  

DDuuddeerrssttaaddtt,,  1199..0066..22000099  

  

DDeerr  ggeesscchhääffttssffüühhrreennddee  VVoorrssttaanndd  

  

ggeezz..  SScchheennkkee    ggeezz..  GGllaahhnn    ggeezz..  BBuurrgghhaarrddtt    ggeezz..  ZZiieessiinngg  

  

VVoorrssiittzzeennddeerr    SStteellllvveerrttrreetteerr    SStteellllvveerrttrreetteerr    KKaassssiieerreerr  
 



AAnnhhaanngg  zzuurr  SSaattzzuunngg  ddeess  SSPPDD--OOrrttssvveerreeiinnss  DDuuddeerrssttaaddtt  

  

AAuuffsstteelllluunngg  aallss  KKaannddiiddaatt//KKaannddiiddaattiinn  
 

II..  AAuuffsstteelllluunngg    

SSoozziiaallddeemmookkrraattiisscchhee  KKoommmmuunnaallppoolliittiikk  kkaannnn  nnuurr  vvoonn  ddeenn  KKaannddiiddaatteenn//KKaannddiiddaattiinnnneenn  eerrbbrraacchhtt  

wweerrddeenn,,  ddiiee  ffoollggeennddee  AAnnffoorrddeerruunnggeenn  eerrffüülllleenn::  

11..  GGrruunnddssäättzzlliicchh  ssoolllltteenn  KKaannddiiddaatteenn//KKaannddiiddaattiinnnneenn  MMiittgglliieeddeerr  uunnsseerreerr  PPaarrtteeii  sseeiinn..    

22..  KKaannddiiddaatteenn//KKaannddiiddaattiinnnneenn  uunndd  MMaannddaattssttrrääggeerr//MMaannddaattssttrrääggeerriinnnneenn  mmüüsssseenn  ddaass  GGrruunndd--

ssaattzzpprrooggrraammmm,,  ddaass  kkoommmmuunnaallppoolliittiisscchhee  GGrruunnddssaattzzpprrooggrraammmm  uunndd  ddaass  öörrttlliicchhee  WWaahhll--

pprrooggrraammmm  zzuurr  GGrruunnddllaaggee  iihhrreerr  kkoommmmuunnaallppoolliittiisscchheenn  TTäättiiggkkeeiitt  mmaacchheenn.  
 

IIII..  TTäättiiggkkeeiitteenn    

11..  DDiiee  KKaannddiiddaatteenn//KKaannddiiddaattiinnnneenn  uunndd  MMaannddaattssttrrääggeerr//MMaannddaattssttrrääggeerriinnnneenn  ssoolllleenn  ssiicchh  aakkttiivv  

aann  ddeerr  PPaarrtteeiiaarrbbeeiitt  bbeetteeiilliiggeenn  uunndd  ddiiee  VVeerraannssttaallttuunnggeenn  ddeerr  PPaarrtteeii  rreeggeellmmääßßiigg  bbeessuucchheenn..    

22..  DDiiee  KKaannddiiddaatteenn//KKaannddiiddaattiinnnneenn  ffüürr  OOrrttssrraatt,,  GGeemmeeiinnddeerraatt  uunndd  ffüürr  ddeenn  RRaatt  ddeerr  SSttaaddtt  ssoowwiiee  

ddeenn  KKrreeiissttaagg  ssiinndd  ggeehhaalltteenn  ddaass  jjeewweeiilliiggee  WWaahhllpprrooggrraammmm  zzuu  vveerrttrreetteenn  uunndd  ssoolllleenn  ssiicchh  aakk--

ttiivv  aamm  WWaahhllkkaammppff  bbeetteeiilliiggeenn..  DDiiee  WWaahhllkkaammppffkkoonnzzeeppttiioonn  uunndd  ddiiee  eennttsspprreecchheennddeenn  AAkkttii--

oonneenn  wweerrddeenn  vvoonn  ddeenn  OOrrggaanneenn  ddeerr  aauuffsstteelllleennddeenn  OOrrggaanniissaattiioonnssgglliieeddeerruunngg  ffeessttggeelleeggtt..  

33..  SSiiee  vveerrppfflliicchhtteenn  ssiicchh,,  bbeeii  ÜÜbbeerrnnaahhmmee  eeiinneess  kkoommmmuunnaalleenn  AAmmtteess,,  iihhrree  AAuuffggaabbeenn  ggeewwiiss--

sseennhhaafftt  aauusszzuuüübbeenn..  DDaazzuu  ggeehhöörrtt  ddiiee  rreeggeellmmääßßiiggee  TTeeiillnnaahhmmee  aann  SSiittzzuunnggeenn  ddeerr  VVeerrttrree--

ttuunnggsskköörrppeerrsscchhaafftt  uunndd  ddeerr  AAuusssscchhüüssssee..  DDiiee  TTeeiillnnaahhmmee  aann  ddeenn  FFrraakkttiioonnssssiittzzuunnggeenn  ggiilltt  
hhiieerrbbeeii  aallss  bbeessoonnddeerree  VVeerrppfflliicchhttuunngg..  

44..  DDiiee  RRiicchhttlliinniieenn  ddeess  SSPPDD--UUnntteerrbbeezziirrkkss  GGööttttiinnggeenn  ffüürr  ddiiee  TTäättiiggkkeeiitt  ddeerr  SSPPDD--FFrraakkttiioonneenn  

ggeelltteenn  vveerrppfflliicchhtteenndd  ffüürr  aallllee  MMaannddaattssttrrääggeerr//MMaannddaattssttrrääggeerriinnnneenn..  SSiiee  ssiinndd  ddeenn  KKaannddiiddaa--

tteenn//KKaannddiiddaattiinnnneenn  aauusszzuuhhäännddiiggeenn..  

  

IIIIII..  AAuuffsstteelllluunngg  ddeerr  KKaannddiiddaatteenn--//KKaannddiiddaattiinnnneennlliisstteenn    

11..  DDiiee  KKaannddiiddaatteenn//KKaannddiiddaattiinnnneenn  uunndd  iihhrree  RReeiihheennffoollggee  mmüüsssseenn  nnaacchh  ddeemm  NNKKWWGG  iinn  VVeerr--

bbiinndduunngg  mmiitt  §§§§  1100,,  1111  ddeess  OOrrggaanniissaattiioonnssssttaattuuttss  bbeeiimm  WWaahhllvvoorrsscchhllaagg  eeiinneerr  PPaarrtteeii  vvoonn  ddeenn  

iimm  WWaahhllggeebbiieett  aannssäässssiiggeenn  MMiittgglliieeddeerrnn  ddeerr  PPaarrtteeii  iinn  ggeehheeiimmeerr  AAbbssttiimmmmuunngg  bbeessttiimmmmtt  

wwoorrddeenn  sseeiinn..  IInn  GGeemmeeiinnddeenn  mmiitt  eeiinneemm  OOrrttssvveerreeiinn  ffiinnddeett  ggrruunnddssäättzzlliicchh  eeiinnee  MMiittgglliieeddeerr--

vveerrssaammmmlluunngg  ssttaatttt..  

22..  DDiiee  BBeessttiimmmmuunnggeenn  ddeess  KKoommmmuunnaallwwaahhllrreecchhttss,,  ddeess  OOrrggaanniissaattiioonnssssttaattuuttss  ddeess  SSPPDD--

OOrrttssvveerreeiinnss  DDuuddeerrssttaaddtt  uunndd  ddeerr  WWaahhlloorrddnnuunngg  ddeerr  SSPPDD  ssiinndd  zzuu  bbeeaacchhtteenn..  

  

  


