
















GANNA  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

 2018. évi költségvetése 

 

BEVÉTELEK  
( Előterejesztés 1. sz. melléklete) 

ÁLLAMI TÁMOGATÁS    

 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 

támogatása 

2.700 Ft/fő, de 1000 fő lakosságszám alatti település 

esetén ahol az egy lakosra jutó adóerőképesség nem 

éri el a 32.000 forintot, településenként legalább  

5.000.000,- Ft 

 Kiegészítés 

 

 

5.000.000,- Ft 

 

 

 

958.568,- Ft 

 

 Telep.-üzemeltetéshez kapcs. feladatok támog. : 

- Zöldterület gazdálkodás:                   1.670.270,- 

- Közvilágítási felad.:                          1.248.000,- 

- Köztemető fenntartás:                          100.000,- 

- Közutak fenntartása:                            517.560,- 

3.535.830,- Ft  

 Üdülőhelyi feladatok támogatása 2016. évi 

tényadatok alapján 1 Ft/ befolyt IFA Ft 

1.049.850,- Ft  

 Polgármesteri illetmény támogatása 1.009.100,- Ft  

 Települési önkormányzatok szociális feladatainak 

egyéb támogatása 

 Szociális étkezés  

 Falugondnoki szolgálat támogatása 

1.853.000,- Ft 

 

1.217.920,- Ft 

3.100.000,- Ft 

 

 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és 

közművelődési feladatainak egyéb támogatása 

1.800.000,- Ft  

Állami támogatás  összesen:   19.524.268,- Ft 

 

ÁTVETT PÉNZESZKÖZ SZOC. FELADATOKRA  

ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK KÖZFOGL-RA 
 Közfoglalkoztatás támogatása 

- 3 fővel és 100 %-os bértámogatással számolva  

 

3.221.732,- Ft 

  

Pénzeszköz átvétel összesen :  3.221.732,- Ft  
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ADÓBEVÉTEL   

 Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó 1.200.000,- Ft  

 Építményadó 1.500.000,- Ft  

 Gépjárműadó (  befizetések 40 %-a marad helyben ) 1.000.000,- Ft  

Adóbevétel összesen:   3.700.000,- Ft 

 

 

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL    

 Kamatbevétel 10.000,- Ft  

 Bérleti díj  800.000,- Ft  

 Továbbszámlázott szolgáltatás 

Ó-Döbrönte közvilágítás, Polg.hivatal rezsi ktg., 

Műv.ház (NNÖK) rezsi ktg. 

1.000.000,- Ft  

 Ellátási díjak ( szoc.étk.térítési díj ) 2.500.000,- Ft  

Működési bevétel összesen:   4.310.000,- Ft 

   

 

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ TVÉTEL 

 MVH pályázati támogatás Műv.ház felújítására 26.053.000,- Ft  

 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen:   26.053.000,- Ft 

 

 

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE 

 Lakás célú kölcsönök visszatérülése 100.000,- Ft  

 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen:   100.000,- Ft 

 

2017. évi PÉNZMARADVÁNY 

 Önkormányzat  

 

21.438.000,- Ft 

 

 

2017. évi pénzmaradvány  összesen:   21.438.000,- Ft 

 

 

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:                                                                                   78.347.000,-Ft 

 

 

 

 



 

 

 

KIADÁSOK  
( Előterjesztés 2. sz. melléklete) 

 

 
Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és általános  igazgatási tevékenysége   

011130 

 

Személyi juttatások  
 Polgármester tiszteletdíja 

149.576 X 12 hó   

 

 

 

1.794.912,- Ft 

 

 

 

1.795.000,- Ft 

 Polgármester költségátalány 

22.436 x 12 hó 

 

269.232,- Ft 
 

269.000,- Ft 

 Alpolgármester tiszteletdíja 

119.661 x 12 hó 

 

1.435.932,- Ft 
 

1.436.000,- Ft 

 Alpolgármester ktg. átalány 

17.949 x 12 hó 

 

215.388,- Ft 
 

215.000,- Ft 

 Képviselők tiszteletdíja 

3 fő x 28.750 x 12 hó   

 

1.035.000,- Ft 
 

1.035.000,- Ft 

 Hivatalsegéd ( közalkalmazott  A13 ) 

Alapilletmény (januártól minimálbér + 19.700,- Ft 

munkáltatói döntés ) 

- 2017. december 147.200,- Ft 

- 2018. januártól 157.700 x 11 hó 

 Jutalom ( 2017. december ) 

 Cafetéria juttatás  

8.000 x 12 hó 

 

 

1.881.900,- Ft 

 

 

 

50.000,- Ft 

96.000,- Ft 

 

 

1.882.000,- Ft 

 

 

 

50.000,- Ft 

96.000,- Ft 

 Reprezentáció 120.000,- Ft 120.000,- Ft 

Személyi juttatások összesen:   6.898.000,- Ft 

 

 
 

 

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK   

 Szociális hozzájárulási adó 

 Egészségügyi hozzájárulás 

 Kifizetői adó  

1.303.000,- Ft 

30.000,- Ft 

25.000,- Ft 

 

 

 

 

Munkaadót terhelő járulékok összesen:   1.358.000,- Ft 
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DOLOGI KIADÁSOK    

 Irodaszer, nyomtatvány 60.000,- Ft   

 Folyóirat, könyvek  60.000,- Ft  

 Közüzemei díjak 750.000,- Ft  

 Távközlési díjak 250.000,- Ft  

 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások 

(posta ktsg.,  tüdőszűrő, szemétszállítás,riasztó 

távfelügy.díj, tűz és munkavéd.tanácsadás, 

tűzoltókészülékek ellenőrzése,  kéményseprés …) 

 

 

250.000,- Ft 

 

 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 100.000,- Ft  

 Vagyonbiztosítás 110.000,- Ft  

 Tisztítószerek, egyéb anyagbeszerzés 100.000,- Ft  

 Különféle adók, díjak egyéb befizetések (banki 

jutalék, havi szla.vezetési díj, postai bef.jutalék ) 

 

400.000,- Ft 
 

 Munkaruha (ÁFA-s – hivatalsegéd ) 20.000,- Ft  

 Érintésvédelmi felülvizsg. hiányosságai helyreáll.  200.000,- Ft  

 ÁFA 480.000,- Ft  

Dologi kiadások összesen:   2.780.000,-Ft 

 

 

Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

összesen : 

 Személyi juttatások összesen  6.898.000,- Ft    

 Munkaadót terhelő járulékok összegesen:  1.358.000,- Ft   

 Dologi kiadások összesen:  2.780.000,- Ft   

Összesen:   11.036.000,- Ft 
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 Közfoglalkoztatás 041233 

Személyi juttatások  
 3 fő, 8 órás foglalkoztatással számolva ( 100 %-os 

támogatás )  

3 fő x 81.530 x 12 hó= 2.935.080 

 

 

 

 

2.935.080,- Ft 

 

 

 

 

 

 

Személyi juttatások összesen:   2.935.000,- Ft 

 

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK   

 Szoc. hjár. Adó ( 50 %-os mérték )                                             286.000,- Ft  

Munkaadót terhelő járulékok összesen:   286.000,- Ft 

 

DOLOGI KIADÁSOK    

 Munkaruha  50.000,- Ft  

Dologi kiadások összesen :  50.000,- Ft 

 

Közfoglalkoztatás Összesen   

 Személyi juttatások összesen : 2.935.000,- Ft  

 Munkaadókat terhelő járulékok összesen : 286.000,- Ft  

 Dologi kiadások összesen : 50.000,- Ft  

Közfoglalkoztatás Összesen :  3.271.000,- Ft 

 

 

 

  

Város-és községgazdálkodási szolgáltatás 066020 

 Virágok, parkosítás 150.000,- Ft  

 Fűnyírók karbantartása, javítása 200.000,- Ft  

 Üzemanyag vásárlás 350.000,- Ft  

 Szerszámok,alkatrészek,karbantartási anyagok 150.000,- Ft  

 Hóeltakarítás 150.000,- Ft  

 Játszótéri játékok felülvizsgálata 200.000,- Ft  

 Hirdetőtáblák,Utca táblák kihelyezése 200.000,- Ft  

 ÁFA 350.000,- Ft  

Város-és községgazdálkodás összesen:   1.750.000,-Ft 
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 Köztemető-fenntartás és működtetés 013320 

 Közüzemi díjak 30.000,- Ft  

 ÁFA  5.000,- Ft  

Összesen:   35.000,- Ft 

 

 

 

 

KÖZVILÁGÍTÁS 064010 

 Áramdíj 750.000,- Ft  

 ÁFA  203.000,- Ft  

Összesen:  953.000,- Ft 

 

 

 

 

 Háziorvosi alapellátás 072111 

 Közüzemi díjak 40.000,- Ft  

 Tisztítószerek vásárlása 20.000,- Ft   

 ÁFA 16.000,- Ft  

Összesen:  76.000,- Ft 
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Közművelődés  082092 

Személyi juttatások  

 Asszonykórus vezető megbízási díja 

4.000 x 12 hó  

 

48.000,- Ft 

 

 

Személyi juttatások összesen:   48.000,- Ft 

 

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK   

 Szociális hozzájárulási adó 9.000,- Ft  

Munkaadót terhelő járulékok összegesen:   9.000,- Ft 

 

DOLOGI KIADÁSOK    

 Közüzemi díjak 500.000,- Ft  

 Tisztítószerek 10.000,- Ft  

 Asszonykórus műk.kapcs.kiadások ( uti 

ktg.,tagdíj,vásárlások ) 

 

100.000,- Ft 
 

 ÁFA 150.000,- Ft  

 Rendezvények 

- disznóvágás                               120.000,- Ft 

- gyereknap, mikulás, karácsony   50.000,- Ft 

-  falunap                                      500.000,- Ft 

- nyugdíjas találkozó                    160.000,- Ft 

- falu kiránd.,nyugd.kiránd.          500.000,- Ft 

 

1.330.000,- Ft 
 

Dologi kiadások összesen:   2.090.000,-Ft 

 

KÖZMŰVELŐDÉS ÖSSZESEN 

 Személyi juttatások összesen  48.000,- Ft    

 Munkaadót terhelő járulékok összesen:  9.000,- Ft   

 Dologi kiadások összesen:  2.090.000,- Ft   

Összesen:   2.147.000,- Ft 
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Könyvtári szolgáltatások 082044   

Személyi juttatások 

 Könyvtáros megbízási díja 

7.000 x 12 hó 

 

 

84.000,- Ft 

 

 

 

Személyi juttatások összesen  84.000,- Ft 

Munkaadókat terhelő járulékok 

 Szociális hozzájárulási adó 

 

15.000,- Ft 
 

Munkaadókat terhelő járulékok összesen :  15.000,- Ft 

Dologi kiadások   

 Telefondíj 50.000,- Ft  

 Könyvtári infrastruktúra megújítás  270.000,- Ft  

 ÁFA 86.000,- Ft  

Dologi kiadások összesen : 

 

 

 

 406.000,- Ft 

Könyvtári szolgáltatások  Összesen   

 Személyi juttatások összesen 84.000,- Ft  

 Munkaadókat terhelő járulékok összesen 15.000,- Ft  

 Dologi kiadások összesen 406.000,- Ft  

Összesen :  505.000,- Ft 

 

 

 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030 

 Tornaterem bérleti díja  30.000,- Ft    

 Közüzemi díjak   50.000,- Ft   

 ÁFA 22.000,- Ft  

Összesen:   102.000,- Ft 
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FALUGONDOKI  SZOLGÁLAT  107055   

Személyi juttatás   

 Falugondnok alapilletmény 

2017. december 127.500 

2018. januártól 138.000 x 11 hó 

1.645.500,- Ft 1.646.000,- Ft 

 Jutalom ( 2017. december ) 50.000,- Ft 50.000,- Ft 

 Szoc.ágazati pótlék 2017. dec.6.800 

2018. januártól 7.200 x 11 hó 

86.000,- Ft 86.000,- Ft 

 Cafetéria 8.000 x 12 hó 96.000,- Ft 96.000,- Ft 

Személyi juttatások összesen :  1.878.000,- Ft 

   

Munkaadókat terhelő járulékok   

 Szoc.hj.adó  

 EHO, kifizetői adó 

350.000,- Ft 

40.000,- Ft 

350.000,- Ft 

40.000,- Ft 

Munkaadókat terhelő járulékok összesen :   390.000,- Ft 

   

Dologi kiadások   

 Irodaszer, nyomtatvány 20.000,- Ft  

 Biztosítási díjak ( CASCO, kötelező ) 110.000,- Ft  

 Munkaruha 20.000,- Ft  

 Üzemanyag költség 250.000,- Ft  

 Karbantartás, kisjavítás, alkatrészek 350.000,- Ft  

 ÁFA 162.000,- Ft  

Dologi kiadások összesen :  912.000,- Ft 

   

Falugondnoki szolgálat összesen :   

Személyi juttatások 1.878.000,- Ft  

Munkaadókat terhelő járulékok 390.000,- Ft  

Dologi kiadások 912.000,- Ft  

FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT ÖSSZESEN:  3.180.000,- Ft 
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Lakhatással kapcsolatos ellátások 106020 

 Szociális célú tüzifa vásárlás 525.000,- Ft  

 ÁFA 142.000,- Ft  

Összesen  667.000,- Ft 

 

 

 

Szociális étkezés  107051 

 Vásárolt élelmezés 3.400.000,- Ft  

 ÁFA 918.000,- Ft  

Összesen  4.318.000,- Ft 

 

 

Finanszírozási kiadások 018010 

 Államháztartáson belüli megelőlegezés 

visszafizetése ( 2018.évi állami támog.előleg ) 

780.971,- Ft  

Összesen  780.971,- Ft 

 

 

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK 

 Beiskolázási segély 600.000,- Ft  

 Temetési segély 30.000,- Ft  

 Rendkívüli települési támogatás 100.000,- Ft  

 Nyugdíjasok szociális juttatása 690.000,- Ft  

Összesen:   1.420.000,- Ft 

 

 

 

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK   

 Pápakörnyéki Önk. Feladatellátó Társzulás támog.  

(2017. évi adat ) 

433.000,- Ft  

 Ganna-Döbrönte SE támogatása ( 2017. évi 275 e Ft 

kiegészítve a TAO pályázat önrészével)  

610.000,- Ft  

 TÖOSZ tagdíj 23.000,- Ft  

 Pápakovácsi Közös Önk. Hivatal támogatása 949.000,- Ft  

 Leader tagdíj  50.000,- Ft  

 Polgárőrség támogatása 50.000,- Ft  

Összesen:   2.115.000,- Ft 
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 FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK  

 Árkok felújítása 3.000.000,- Ft  

 Bittva-köz járda felújítás 750.000,- Ft  

 Fő u. 70. szám alatti ingatlan megvásárlása 1.800.000,- Ft  

 Művelődési Ház felújítás 30.651.000,- Ft  

  36.201.000,- Ft 

 

 

 

 

GANNA KIADÁSOK ÖSSZESEN:    

 Önk.és önk.hivatal jogalkotó és általános igazg.tev.ékenység 11.036.000,- Ft  

 Közfoglalkoztatás 3.271.000,- Ft  

Város- és községgazdálkodás 1.750.000,- Ft  

Köztemető-fenntartás és működtetés 35.000,- Ft  

Közvilágítás 953.000,- Ft  

Háziorvosi alapellátás 76.000,- Ft  

Könyvtári szolgáltatások 505.000,- Ft  

Közművelődés 2.147.000,- Ft  

Sportlétesítmények működtetése és fejl. 102.000,- Ft  

Falugondnoki szolgálat 3.180.000,- Ft  

Szociális étkezés 4.318.000,- Ft  

Lakhatással kapcsolatos feladatok 667.000,- Ft  

Finanszírozási kiadások 780.971,- Ft  

Szociális és gyermekjóléti feladatok 1.420.000,- Ft  

Működési célú pénzeszköz átadás     2.115.000,-Ft   

Felhalmozási és felújítási  kiadások 36.201.000,- Ft  

 Tartalék:  9.790.029,-Ft  

 
 

 

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:  

 

 

 

 

78.347.000,- 

 



 

 

 

 

 

 

Gannai Német Nemzetiségi Önkormányzat 

 

 

 

Előterjesztés a 2018. február 13 -án tartandó Képviselő-testületi ülésre 

 

 

 

Tárgy : Gannai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetése 

 

 

 

 

 

Előterjesztést készítette : Bóka Istvánné jegyző 

   Gulyás Ervin pénzügyi ügyintéző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gannai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetése 

 

 

 

BEVÉTELEK : 

 

 

 

Általános működési támogatás 782.000,- Ft 

Pályázati támogatás ( Emberi Erőforrás Minisztérium ) 

 Nemzetiségi Találkozó 300.000,- 

 Nyári tabor 300.000,- 

 Zarándokút  200.000,- 

800.000,- Ft 

Előző évi pénzmaradvány 182.000,- Ft 

Bevételek összesen : 1.764.000,- Ft 

 

 

    

KIADÁSOK : 

 

Személyi juttatások 

Elnök tiszteletdíja 

15.400,- Ft x 12 hó 

184.800,- Ft 

Elnökhelyettes tiszteletdíja 

7.700,- Ft x 12 hó 

92.400,- Ft 

Képviselők tiszteletdíja 

3.900,- Ftx 2 fő x 12 hó 

93.600,- Ft 

Személyi juttatások összesen : 371.000,- Ft 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok 

Szociális hozzájárulási adó 

27.810,- Ft x 22 % 

305.910,- Ft x 19,5  % 

66.000,- Ft 

Munkaadókat terhelő járulékok összesen : 66.000,- Ft 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Dologi kiadások 

Belföldi kiküldetés 30.000,- Ft 

Irodaszer,nyomtatvány 10.000,- Ft 

Közüzemi díjak 110.000,- Ft 

Egyéb készletbeszerzés 100.000,- Ft 

Egyéb üzemeltetési kiadások ( Nemzetiségi Találkozó, nyári 

tábor, kirándulás, színház látogatás, egyéb rendezvények stb. ) 

757.000,- Ft 

Bank ktg., pályázati díjak 70.000,- Ft 

ÁFA 250.000,- Ft 

Dologi kiadások összesen : 1.327.000,- Ft 

 

 

Összesen :  

Személyi juttatások 371.000,- Ft  

Munkaadókat terhelő járulékok 66.000,- Ft  

Dologi kiadások 1.327.000,- Ft  

Összesen : 1.764.000,- Ft  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

................................../2018./II.  ./ számú határozati javaslat 

 

Gannai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi 

költségvetéséről az alábbi határozatot hozza : 

 

 

1. A határozat hatálya a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzatra terjed ki. 

2. A helyi nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetése : 

 

 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN : 1.764.000,- Ft 

Ebből : Általános működési támogatás 782.000,- Ft 

             Pályázati támogatás EMMI                                                         800.000,- Ft   

             Előző évi pénzmaradvány :   182.000,- Ft 

               

 

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1.764.000,- Ft 

Ebből :   

Személyi juttatások 371.000,- Ft 

Munkaadókat terhelő járulékok 66.000,- Ft 

Dologi kiadások : 1.327.000,- Ft 

 

 

 

 

 

Ganna, 2018. február  

 

 

 

Ábrahám Tiborné Bóka Istvánné 

elnök jegyző 
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Tájékoztató a 2018. évi országgyűlési 

képviselőválasztáshoz 
 

          
2018 tavaszán ismét országgyűlési választások lesznek Magyarországon. A magyarországi német 
közösség elemei érdeke, hogy országgyűlési képviselőt juttasson a Parlamentbe. 
A választás sikeres lebonyolítása érdekében szükséges, hogy a választások résztvevői az 
alkalmazandó jogszabályok tekintetében felkészültek legyenek. Ehhez nyújt segítséget ez az 
összefoglaló azzal, hogy a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata hivatali apparátusa, 
a parlamenti szószóló és munkatársai a továbbiakban is közvetlenül és készséggel állnak a 
választók és az aktivisták rendelkezésére. 
 
1. Az országgyűlési választási rendszer 
 
Az országgyűlési képviselőket a választópolgárok általános és egyenlő választójog alapján, 
közvetlen és titkos szavazással választják. 
Az országgyűlési képviselők választása során 106 képviselőt egyéni választókerületben 
választanak meg, az országos listáról pedig 93 mandátum kerül betöltésre. 
 
A választópolgár alapesetben egy egyéni választókerületi jelöltre és egy pártlistára szavazhat. A 
magyarországi német névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgár a 
választókerületében egy egyéni jelöltre, és egy pártlista helyett az országos német listára szavazhat. 
A német listát a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata állítja. 
 
2. A választójog 
 
2. 1.  
Az Alaptörvény politikai alapjogként határozza meg a választójogot: minden nagykorú magyar 
állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők választásán választó (aktív 
választójog) és választható legyen (passzív választójog). 
Az országgyűlési képviselők választásán tehát minden, a központi névjegyzékben szereplő 
nagykorú magyar állampolgár választó. (Nincs választójoga annak, akit bűncselekmény elkövetése 
vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. Szavazati joggal 
rendelkezik, de nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy 
büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti, és nincs eltiltva a közügyektől.)  
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A német listára az szavazhat, aki feliratkozott a német névjegyzékre, azaz kérte, hogy a központi 
névjegyzékben kerüljön rögzítésre, hogy a német nemzetiséghez tartozik és egyben kérte, hogy az 
országgyűlési képviselők választásán is a német listára szavazhasson. 
 
2.2. A német névjegyzék a választójog gyakorlásának alapdokumentuma: aki e névjegyzékben 
szerepel, az szavazhat, aki nem szerepel, az nem szavazhat a német listára. E szabály alól nincsen 
kivétel. 
 
3. A német nemzetiségi regisztráció 
 
A választópolgárnak tehát kérnie kell, hogy a központi névjegyzéken kerüljön feltüntetésre 
nemzetiségének megnevezése, továbbá az is, hogy az országgyűlési választáson a német listára 
akar szavazni. 
A kérelem alapján a központi névjegyzékbe így regisztrált választópolgár a Magyarországi 
Németek Országos Önkormányzata által állított országos listára, és egyéni választókerületében 
egy képviselőjelöltre (párt- vagy független jelöltre) szavazhat. 
Ha a már nemzetiségi választópolgárként nyilvántartott polgár valamely más nemzetiség tagjaként 
is kéri a regisztrálását, vagy ha ugyanazon nemzetiség tagjaként ismételt bejegyzését kéri – mert pl. 
nem emlékszik rá, hogy 2014-ben már regisztrált - a kérelmét el fogják utasítani. 
 
A regisztráció folyamata 
 
Regisztrálni személyesen vagy levélben a lakóhelye szerinti polgármesteri hivatalban működő helyi 
választási irodában, illetve online lehet a  
http://www.valasztas.hu/ oldalon, a „nemzetiségi névjegyzékbe vétel” címszó alatt. 
(https://kerelem.valasztas.hu/vareg/MagyarCimKerelemInditasa.xhtml) 
 
A regisztrációhoz szükséges nyomtatványt akár kézzel, akár géppel is ki lehet tölteni, a kérelem-
nyomtatványt a melléklet tartalmazza, de letölthető a  
 
http://www.valasztas.hu/hu/ovi/content/21-22_kerelem.pdf 
 
oldalról is. 
 
A kérelem benyújtása papíralapon, személyesen, vagy meghatalmazott útján 
 
A nyomtatvány 1-5. pontjában a választópolgár személyes adatait kell megadni. 
1. sor: Családi és utónév: Amennyiben valakinek több család vagy több utóneve van, valamennyi 
családi és utónevet be kell írni, és a doktori címet is meg kell jelölni az első két kockában (pl.: dr. 
Sommer-Keller Anna Mária) 
 
2. sor: Születési családi és utónév: (Nemcsak a nőknek kell beírniuk az ún. leánykori nevüket, 
hanem a férfiaknak is szerepeltetniük kell a születési nevüket.) 
Amennyiben valakinek több utóneve van, valamennyi utónevet be kell írni (pl.: Keller Anna 
Mária) 
 
3. sor: Születési hely: 
Meg kell jelölni a születés helye szerinti országot: pl.: Magyarország 
Meg kell jelölni a születési hely szerinti települést: pl.: Mohács (Budapest esetében a kerület 
számát is meg kell adni.) 
 
4. sor: Anyja születési családi és utóneve: 
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Amennyiben az anyának több utóneve van, vagy doktori címmel rendelkezik/rendelkezett, 
valamennyi utónevet és a doktori címet is meg kell adni (pl.: dr. Kreis Barbara Mária) 
 
5. sor: Személyi azonosító (korábbi közkeletű nevén személyi szám): 
Ebbe a sorba kell beírni a személyi azonosítót, mely egy 11 jegyű számsor, és nem keverendő 
össze a személyi igazolvány számával. A lakcímkártyán, régi személyi igazolványok esetében a 11. 
oldalon található meg, első száma a nemet (férfiaknál 1-es, nőknél 2-es), második és harmadik 
száma a születés évét, negyedik és ötödik száma a hónapot, míg a hatodik és hetedik száma a 
születés napját jelöli. A nyolcadik-tizenegyedik négy darab szám egy technikai szám. 
 
 

 
 
A nemzetiségi névjegyzékbe való felvétel iránti kérelem mező kitöltése: 
 
A kérelmező az „A” pontban lévő felsorolás második oszlopa második sorában a német 
nemzetiségi névjegyzékbe kéri felvételét a német szó előtti X behúzásával. 
 
A kérelmező a B sorban lévő X behúzásával kéri a német névjegyzékbe vételével együtt 
azt is, hogy az országgyűlési képviselők választásán a német listára szavazhasson. 
(Ha utóbbit nem jelöli be, a 2018. évi országgyűlési választáson nem szavazhat a német listára!)    
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Ezt követően már csak a választási iroda döntéséről szóló értesítő részt kell kitölteni: azt, hogy 
hova kérjük a döntés postázását, továbbá a kérelmet dátummal és aláírással kell ellátni! 
 
Fontos változás a 2014. évhez képest, hogy a választási iroda az apróbb elírásokat, 
pontatlanságokat már nem „bünteti” automatikus elutasítással, de azért törekedjünk a kérelem 
minél pontosabb kitöltésére! 
 
A kérelmet ledátumozva, aláírva, személyesen, meghatalmazottunk útján, vagy postai úton kell 
eljuttatni a lakóhelyünk szerint polgármesteri hivatalba, a helyi választási irodához (jegyzőhöz). 
 
A kérelem benyújtása online úton 
 
1. Az online regisztrációt a http://www.valasztas.hu/ honlapon kezdhetjük meg.  
 
2. Az oldalt megnyitva, a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek szövegrész alatt a nemzetiségi 
névjegyzékbe vétel szövegre kattintva megjelenik a Nemzeti Választási Iroda központi névjegyzékkel 
kapcsolatos kérelmek oldal, az alábbiak szerint: 
 
https://kerelem.valasztas.hu/vareg/MagyarCimKerelemInditasa.xhtml 
 
3. Amennyiben rendelkezünk ügyfélkapus regisztrációval, beléphetünk az 
ügyfélkapunkon keresztül is a rendszerbe: 
 
https://gate.gov.hu/sso/ap/ApServlet?partnerid=kekkhvugy&target=TARGET 
 
Ebben az esetben meg kell adnunk az ügyfélkapus felhasználó nevünket és jelszónkat. 
 
Az ügyfélkapun való belépését követően megjelenik a kérelem első oldala: 
 
https://kerelem.valasztas.hu/vareg/MagyarCimKerelemInditasa.xhtml 
 
Az oldalon a baloldali felső fehér alapú négyzetben lévő központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelem 
kockára kell kattintani. 
 
Megjelenik az első oldal, ahol a személyes adatokat kell megadni. Külön sorban jelenik meg a 
családi név (doktori cím), az első és második utónév, a születési családi név, az első és második 
utónév, a személyi szám és az anya születési neve. 
Itt kell megadni a személyi azonosítót is, amely egy 11 jegyű számsor, és nem keverendő össze a 
személyi igazolvány számával. (Mint az előzőekben jeleztük, ez a lakcímkártyán, régi személyi 
igazolványok esetében a 11. oldalon található meg.) Ha valamennyi adatot kitöltöttünk, a tovább 
négyzetre kattintva léphetünk a következő oldalra.  
Ha a személyi azonosítót rosszul adtuk meg, akkor a rendszer nem engedi tovább a kitöltőt! 
 
A második oldalon kell az A és B jelet beikszelni ahhoz, hogy a névjegyzékbe az országgyűlési 
választásokra kiterjedően is felvegyék a regisztrálót, illetve a lap tetején le kell görgetni a kérem, 

válasszon címszó alatt a német nemzetiséget. 
A harmadik és negyedik oldalon kérheti a választópolgár, hogy Braille-írással készült értesítőt, 
illetve szavazósablont biztosítsanak a részére, akadálymentes szavazóhelyiséget, illetve könnyített 
formában megírt tájékoztató anyagot kérhet. 
A negyedik oldalon a személyes adatok kiadását tilthatja meg. (érjük, ne tiltsa le a személyes 
adatok kiadását, mert ez esetben a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata részére 
kiadásra kerülő német listában az Ön nevét és adatait nem fogják megadni.) 
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Az ötödik oldalon meg kell jelölni azt a címet (lakcím, e-mail, fax), ahová a kérelmező a 
választási iroda döntését küldetni szeretné. (A kérelem elbírálásának határideje jelenleg 5 
munkanap, a választás kitűzését követően pedig egy munkanap lesz.) 
  
Az egyes oldalak között a tovább, illetve vissza ikonra való kattintással lehet mozogni. 
 
Figyelni kell arra, hogy a kitöltés folyamatos legyen, mert a kérdőív néhány perc után eltűnik, és 
ebben az esetben a regisztrációt újra kell kezdeni! A kitöltést tehát úgy célszerű megkezdeni, hogy 
tudjuk az összes szükséges adatot, illetve előttünk vannak az ezeket tartalmazó okmányaink.  
A választási iroda – akár személyesen, akár online kértük a központi névjegyzékbe való felvételt - 
írásban dönt a felvételi kérelemről, melyet a kérelmező által megadott címre (e-mail-címre, faxra) 
küld meg. 
Az online regisztrációt a benyújtás gombra kattintva fejezzük be. 
 
Javaslat: 
Amennyiben a választópolgár bizonytalan abban, hogy a 2014. évi választások során regisztrált-e 
német nemzetiségi választópolgárként a német országgyűlési választásokra kiterjedően is, 
regisztráljon ismét, legfeljebb az ismételt kérelmét elutasítja a választási iroda. Ez az elutasítás 
természetesen semmilyen negatív jogkövetkezménnyel nem jár, a választási iroda csak azt állapítja 
meg, hogy a kérelmező a német névjegyzékben már szerepel az országgyűlési képviselők 
választására is kiterjedő hatállyal.  
 
 
4. A listaállítás 
 
Német listát a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata állíthat. A német lista 
állításához a német névjegyzékben szereplő választópolgárok legalább 1%-ának ajánlása, de 
legfeljebb 1500 ajánlás szükséges. A német listán az lehet jelölt, aki szerepel a német 
névjegyzékben. Közös (tehát más nemzetiséggel együttes) nemzetiségi lista állítását a törvény 
kizárja.  
 
 
5. A kampánnyal kapcsolatos fontosabb tudnivalók 
 
Választási plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, 
és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot annak, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében 
elhelyezték, a szavazás után el kell távolítania. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére 
szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos. A közterület-használattal kapcsolatban 
minden esetben fel kell mérni azt, hogy a helyi önkormányzatnak milyen szabályozása van az 
adott terültre. 
(Pl.: A plakát mint kampányeszköz elhelyezésére vonatkozó korlátozások, tilalmak önkormányzati 
rendeletben is megjelenhetnek.) 
 
Alaphelyzetben a nevelési-oktatási intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú 
mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az 
óvoda, iskola, kollégium ellátja a gyermekek, tanulók felügyeletét, párttal vagy párthoz kötődő 
szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható. 
Véleményünk szerint a német nemzetiségi intézményekben a német országos listával kapcsolatos 
információk, az országgyűlési választások magyarországi német közösséget érintő kérdései, 
különösen a regisztrációval összefüggő kérdések nem minősülnek politikai tevékenységnek, ezért 
a tanulók zaklatása nélkül az ezzel összefüggő tevékenység a nemzetiségi intézményben kifejhető. 
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5.1. Választási gyűlés 
 
A választási gyűlések nyilvánosak. A rend fenntartásáról a gyűlés szervezője gondoskodik. A 
választási kampány céljára az állami és önkormányzati költségvetési szervek a jelöltek, jelölő 
szervezetek számára azonos feltételekkel bocsáthatnak rendelkezésre helyiséget és egyéb 
szükséges berendezést. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületben 
választási kampánytevékenységet folytatni, választási gyűlést tartani tilos, kivéve az ötszáznál 
kevesebb lakosú településen, feltéve, hogy más közösségi célú épület nem áll rendelkezésre. 
 
6. A szavazás 
 
A szavazás napján 6 órától 19 óráig lehet szavazni.  
Fontos változás, hogy 2018-ban már nem kell külön szavazóhelyiségbe elmennünk ahhoz, hogy a 
német listára szavazzunk, ugyanott szavazhatunk, mint az egyéni országgyűlési képviselőre. 
 
7. Országos listás mandátumok kiosztása 
 
Az országos listáról a pártlisták és a nemzetiségi listák között tehát összesen 93 mandátum kerül 
kiosztásra. 
Az országos listák közül először a nemzetiségi listák jutnak kedvezményes mandátumhoz, 
mégpedig nemzetiségenként egy képviselői helyhez, ha azok a mandátumszerzéshez szükséges 
kedvezményes szavazatszámot elérik. A kedvezményes szavazatszámot úgy számolják ki, hogy 
összeadják a pártlistás szavazatokat, a nemzetiségi listákra leadott szavazatokat, az egyéni 
választókerületekből felkerülő töredékszavazatokat, majd az így kapott számot elosztják 93-mal. 
A kapott számot tovább osztják néggyel. Ez a szám lesz a kedvezményes szavazatszám. Ha a 
nemzetiségi listára leadott szavazatszám meghaladja a fentiek szerint megállapított számot, a lista 
első helyén szereplő jelölt kedvezményes mandátumhoz jut.  
 
A kedvezményes mandátumszerzéshez – a 2014. évi választások adatait alapul véve - mintegy 
23.000-25.000 szavazat lesz szükséges.  
 
Azoknál a nemzetiségi listáknál, amelyek nem szereznek képviselői mandátumot, a lista első 
helyén szereplő jelölt nem képviselője, hanem szószólója lesz az adott nemzetiségnek az 
Országgyűlésben. 
 
7.1. Összeférhetetlenségi szabályok 
 
Az országgyűlési képviselői megbízás, illetve a szószólói megbízás összeegyezhetetlen minden 
más állami, önkormányzati és gazdasági tisztséggel, törvényben meghatározott kivételektől 
eltekintve. Az országgyűlési képviselő, illetve a szószóló nem lehet nemzetiségi önkormányzat 
elnöke, elnökhelyettese vagy tagja, nemzetiségi önkormányzat bizottságának tagja. Az 
országgyűlési képviselő és a szószóló nem lehet polgármester, alpolgármester, önkormányzat 
képviselőtestületének, közgyűlésének tagja, önkormányzati bizottság tagja. 
 
8.  A nemzetiségi szószóló és az országgyűlési képviselő jogállása közötti különbségek 
 

Szempontok Szószóló Képviselő 

tisztségviselés az 
Országgyűlésben 

nem igen 

képviselőcsoport alakítása nem igen 
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ülésen való felszólalás 
csak a nemzetiségek érdekeit, 
jogait érintő napirendi pont 
esetén 

igen 

ülés összehívásának 
kezdeményezése 

nem igen 

zárt ülés tartásának 
indítványozása 

nem igen 

szavazati jog nem igen 

határozati javaslat 
előterjesztése 

csak a nemzetiségek érdekeit, 
jogait érintő ügyben 

igen 

határozati javaslathoz 
módosító javaslat benyújtása 

csak a nemzetiségek érdekeit, 
jogait érintő ügyben 

igen 

bizottsági tagság 

- Magyarországi nemzetiségek 
bizottságában 
- egyéb bizottságban csak 
tanácskozási jog 

bármely bizottságban 

interpelláció nem igen 

kérdés 
csak a nemzetiségek érdekeit, 
jogait érintő ügyben 

igen 

azonnali kérdés nem igen 

napirenden kívüli felszólalás 

- mentelmi ügyben kétperces 
időtartamban 
- rendkívüli ügyben az 
ülésnap napirendi pontjainak 
tárgyalása után 

- rendkívüli ügyben az ülés 
kezdetekor 
- mentelmi ügyben kétperces 
időtartamban 
- rendkívüli ügyben az 
ülésnap napirendi pontjainak 
tárgyalása után 

ügyrendi javaslat tárgyban 

nemzetiségek jogait, érdekeit 
érintő napirendi pont 
esetében bármikor, egyperces 
időtartamban 

bármikor, egyperces 
időtartamban 

 
9. A választási eljárásban a következő jogszabályokkal találkozunk 
 
1. Magyarország Alaptörvénye, amely szabályozza a választójogosultságot, meghatározza a 
választások alapelveit és a választás kitűzésének alapvető szabályait. 
 
2. 2011. évi CCIII. törvény az országgyűlési képviselők választásáról (Vjt.), amely meghatározza a 
választási rendszer felépítését, elemeit, az eredmény megállapításának szabályait. 
 
3. 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról (Ve.), amely a választási eljárási jog elemeinek 
szabályait rögzíti. 
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4. 2013. évi LXXXVII. törvény az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek 
átláthatóvá tételéről, amely a választási kampánytevékenység állami támogatásáról, a választási 
kampány költségeinek korlátozásáról, valamint a választási kampány költségeinek elszámolásáról 
és ellenőrzéséről rendelkezik. 
 
5. 17/2013. (VII.17.) KIM rendelet a központi névjegyzék, valamint egyéb választási 
nyilvántartások vezetéséről. 
 
10. Az országgyűlési képviselőválasztások során az alábbi rövidítésekkel találkozhatunk: 
 
KEK KH Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 

 
HVB 
 

helyi választási bizottság 
 

HVI 
NESZA 
 

helyi választási iroda 
választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartása 
 

OEVI 
 

országgyűlési egyéni választókerület székhelyén működő helyi választási iroda 
 

OEVB országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság 
 

OEVK országgyűlési egyéni választókerület 

NVB Nemzeti Választási Bizottság 
 

NVI Nemzeti Választási Iroda 
 

SZSZB szavazatszámláló bizottság 
 

TVI 
 

területi választási iroda 
 

Ve. 
 

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
 

VER 
 

választást előkészítő rendszer 
 

NVR 
 

Nemzeti Választási Rendszer 
 

VISZ 
 

Választási Információs Szolgálat 
 

Vjt. 
 

az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 
 

 
 
 
 


















