
ALAPSZABÁLY 

A Pestszentlőrinc – Pestszentimre Németszármazású Polgárainak Egyesülete, 
mint az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrejött társadalmi szervezet számára 

(a módosításokkal egységes szerkezetben) 

1. Az egyesület neve: „Pestszentlőrinc – Pestszentimre Németszármazású Polgárainak 

Egyesülete”, rövidített neve: NPE XVIII., németnyelvű elnevezése: „Bürgerverein für 

Ungarndeutschen in Budapest, XVIII. Bezirk”. 

2. Az egyesület székhelye: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10. 

3. Az egyesület célja: 
a. Pestszentlőrinc, Pestszentimre német (sváb) kulturális, társadalmi, egyházi hagyományainak 

újraélesztése és ápolása. 
b. Az egyesület szerepet vállal a Budapest XVIII. kerület fejlesztésében és arra törekszik, hogy 

az itteni német nemzetiségű lakosságnak megfelelő képviselete legyen a helyi 
önkormányzatban és más társadalmi szervezetekben. 

c. Felkutatja és a kerülethez kapcsolja az innen máshová költözött, de Pestszentlőrinchez kötődő 
németszármazású személyeket, bevonja őket az egyesület, illetve a kerület társadalmi életébe. 

d. Feladatának tekinti Pestszentlőrinc, Pestszentimre német vonatkozású történetének feltárását 
és közkinccsé tételét, az itt élt és az itt élő német nemzetiségek kultúrájának újraélesztését, 
megőrzését. 

e. Szorgalmazza és támogatja a német nyelv tanulását, gyakorlását bel- és külföldön. 
f. Partnerkapcsolatokat épít ki német nyelvterületeken. Megkísérli a Magyarországról 

kitelepítettek közelebb hozását egykori hazájukhoz. 
g. Az egyesület együttműködik a budapesti és vidéki német kultúregyesületekkel, és 

közreműködik azok céljainak megvalósításában is. 
h. Feladatának tekinti a magyarországi németek német nyelvterületi utazásainak, illetve német 

nyelvterületen partnerek magyarországi utazásának elősegítését. 

4. Az egyesület tagja lehet minden német származású magyar vagy külföldi állampolgár, vagy 
az, aki a német közösséghez tartozónak vallja magát, és aki az alapszabályban foglaltakkal 
egyetért, és az egyesület céljainak megvalósításában közreműködni kíván. 

5. Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet – az Egyesület közgyűlésének döntése alapján – minden 
olyan személy, aki az egyesület céljainak megvalósítása érdekében kiemelkedően sokat tett. 

6. A tagok felvételéről – írásbeli kérelmük alapján – az Egyesület elnöksége dönt, amely erről 
nyilvántartást is vezet. Az elnökség a felvételekről a következő taggyűlést tajékoztatja, amely 
dönt a tagfelvételek jóváhagyása tárgyában. 

7. Az egyesület tagjainak és tiszteletbeli tagjainak joguk van az egyesület minden 
rendezvényén részt venni, javaslatot, észrevételt tenni; igénybe vehetik – ingyen vagy 
kedvezményesen – az egyesület szolgáltatásait, használhatják az egyesület eszközeit és 
létesítményeit, választók és választhatók.  

8. Az egyesület tagjai és tiszteletbeli tagjai kötelesek az alapszabály rendelkezéseit betartani, 
az egyesület céljainak megvalósulásáért munkálkodni, a tagdíjat rendszeresen fizetni. 

9. Az egyesületi tagság megszűnik : 

- kilépéssel, melyet a tag az elnökségnek jelent be írásban, 



- kizárással, 

- a tag halálával,  

- két évnyi tagdíj nemfizetése okán bekövetkező törléssel és 

- az egyesület megszűnésével. 

II. 

1. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, mely az egyesület tagságából áll. A közgyűlést 
évente legalább egyszer össze kell hívni. A közgyűlést az elnök, az akadályoztatása esetén 
bármely elnökségi tag hívja össze meghívóval. A határozatképességhez a tagság többségének 
jelenléte szükséges. A tagok jogosultságát az FB ellenőrzi. A közgyűlést össze kell hívni, ha 
a tagoknak legalább az egynegyede – az ok és cél megjelölésével – kéri. A közgyűlést a 
levezető elnök vezeti, akit a közgyűlésen részt vevő tagok saját maguk közül választanak. A 
közgyűlés egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza meg határozatait. 
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, megismételt közgyűlést kell tartani, amely 
megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt 
közgyűlés időpontját a közgyűlésre történő meghívóban is ki kell jelölni.  

2. A közgyűlés kizárólagos hatásköre: 
a. az alapszabály elfogadása és módosítása, 
b. az elnökség megválasztása, 
c. a tiszteletbeli tagok, a 3 tagú Felügyelő bizottság megválasztása és más bizottságok 

létrehozása, 
d. az elnökség határozatainak felülvizsgálata, a munkaprogram jóváhagyása, 
e. tagfelvétel jóváhagyása, 
f. a tagok kizárása, 
g. a tagdíjak meghatározása, 
h. az egyesület feloszlásának és más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondása. 

3. A négy évre választandó páratlan számú 5-11 tagú elnökség összetétele: 

- elnök, 

- elnökhelyettes, 

- elnökségi tagok. 

4. Az elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint 50 %-a jelen van. Döntéseit egyszerű 
szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata 
dönt. Az elnökség félévente legalább egyszer köteles ülést tartani. 

5. Az elnökség legfőbb feladatai: 
a. a közgyűlés előkészítése, a közgyűlés döntéseinek végrehajtása, a folyamatos ügymenet, 

egyesületi tevékenység biztosítása, 
b. éves munkaprogram készítése, ennek közgyűlés általi jóváhagyása után a megvalósuláshoz 

szükséges intézkedések megtétele, 
c. az egyesület gazdálkodásának irányítása, anyagi eszközeinek gyarapítása, az eredményes 

működés tárgyi feltételeinek, eszközeinek fenntartása és bővítése, pénzügyi döntések, 
d. saját SZMSZ létrehozása,  
e. 2 évnyi tagdíjat nem fizető tagok esetében fizetési felszólítás kiküldése, majd ennek 

kiküldésétől számított 30 napon túli eredménytelensége esetén a tagsági jogviszonyuk 
megszűnésének megállapítása és ezen személyek esetében a tagok közül való törlése. 



6. Az elnökség munkáját az elnök irányítja, aki az egyesület törvényes képviselője. 
Akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, annak akadályoztatása esetén az általa kijelölt 
elnökségi tag látja el a feladatkört. A pénzügyi képviseletet az elnök látja el Az elnök 
felhatalmazhat az elnökség tagjai közül 1 főt  a pénzügyi képviselet ellátására, amely a teljes 
körű képviseletre és a bankszámla feletti rendelkezési jogra is kiterjedhet. 

7. Az egyesület működéséhez szükséges anyagi források: 

- az önkéntes adományok, támogatások, 

- a rendezvények bevételei, 

- a gazdasági tevékenység (csak másodlagos jelleggel). 
8. A pénzgazdálkodásért az elsőszámú felelős az elnök.  

9. A pénzgazdálkodást a négy évre választott 3 tagú Felügyelő Bizottság ellenőrzi, amely 
tapasztalatairól évente beszámol a közgyűlésnek. A beszámoló előtt a Felügyelő Bizottság 
elnöke javaslatára határozatot hoznak a felülvizsgálat eredményeiről. A határozatképességhez 
mindhárom tag részvétele, a javaslat elfogadásához két fő igen szavazata szükséges. 

10. Az alapszabály megsértése esetén kerülhet sor a tag kizárására. 
A tagok előzetesen a Felügyelő Bizottság hallgatja meg és javaslatot tesz a közgyűlésnek. 

11. A közgyűlés és az elnökség üléséről rövid jegyzőkönyv készül, amelyért a jegyzőkönyvvezető 
a felelős. A közgyűlési jegyzőkönyvet az egyesület két tagjának kell hitelesíteni. 

12. A választások nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történnek, a közgyűlés keretében. 
Bármely tag javasolhat jelölteket. 

III. 

1. Az egyesület önálló, pártoktól és felekezetektől függetlenül működik. Kötelességének tartja az 
együttműködést a XVIII. kerületi Német Kisebbségi Önkormányzattal és más német 
kisebbségi egyesületekkel, szükség esetén kész az együttes cselekvésre is. 

2. Az egyesület feloszlását csak a tagok háromnegyede mondhatja ki. Ebben az esetben az 
egyesület vagyona a Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc – Pestszentimre Német Kisebbségi 
Önkormányzatát illeti meg. 

3. Az egyesület céljainak megvalósításáért mindenki külön fizetség nélkül tevékenykedik. Az 
elnökség által jóváhagyott készkiadásokat azonban az egyesület megtéríti. 
Az alapszabályban nem rendezett kérdésekben az egyesületekre vonatkozó mindenkori 
jogszabályok irányadók. A módosítások a mai naptól hatályosak.  

4. Az Alapszabály-módosítását a 2010. december 8. napján tartott közgyűlés fogadta el.  

Budapest, 2010. december 8. 

 

____________________ 
Dedeó Anita  

elnök 


