Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő
(polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy
élettársa és gyermeke számára
A nyilatkozatot adó személye
1. A nyilatkozatot adó: 1
a) helyi önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester2 (a továbbiakban együtt:
képviselő)
b) a képviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettárs (a továbbiakban: házas/élettárs)
c) a képviselővel közös háztartásban élő gyermek (a továbbiakban: gyermek)
2. A képviselő neve: ...............................................................................................................
3. A házas-/élettárs neve: ........................................................................................................
4. A gyermek neve: ................................................................................................................
A) Rész
VAGYONI NYILATKOZAT
I. Ingatlanok3
1.
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): .............................................
b) Az ingatlan területnagysága: ...................................................................................................
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): ....................................................
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete: .....................................................................................................................................
e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.):
.............................................................
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): ........................................................................
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ................................................................
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ....................................................................
2.
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): .............................................
b) Az ingatlan területnagysága: ...................................................................................................
c)
Művelési
ága
(vagy
a
.............................................................

művelés

1

Csak a saját személyére vonatkozó adatokat töltse ki.

2

A megfelelő szöveg aláhúzandó!

3

Az ingatlan-nyilvántartási adatokkal megegyezően kell kitölteni.

alól

kivett

terület

elnevezése):

d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete: .....................................................................................................................................
e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.):
...............................................
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): ........................................................................
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ................................................................
h)A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ...........................................................................

3.
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): .............................................
b) Az ingatlan területnagysága: ...................................................................................................
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): ....................................................
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete: .....................................................................................................................................
e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.):
.....................................................
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): ........................................................................
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ................................................................
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ....................................................................
4.
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): .............................................
b) Az ingatlan területnagysága: ...................................................................................................
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): ....................................................
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete: .....................................................................................................................................
e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.):
.....................................................
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): ........................................................................
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ................................................................
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ....................................................................
II. Nagy értékű ingóságok
1. Gépjárművek:
a) személygépkocsi: ...................................................................................................... típus
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................ típus
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................ típus
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................ típus

b) tehergépjármű, autóbusz: ...................................................................................... típus
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................ típus
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................ típus
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................ típus
c) motorkerékpár: ....................................................................................................... típus
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................típus

a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................típus
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................típus
2. Vízi vagy légi jármű:
a) jellege: .................................................................................................................................
típusa: ...................................................................................................................................
a szerzés ideje, jogcíme: ........................................................................................................
b) jellege: .................................................................................................................................
típusa: ...................................................................................................................................
a szerzés ideje, jogcíme: .........................................................................................................
3. Védett műalkotás, védett gyűjtemény:
a) egyedi alkotások: ................................................................................ megnevezés....... db
szerzés ideje, jogcíme: ............................................................................ megnevezés........ db
a szerzés ideje, jogcíme: .......................................................................... megnevezés........ db
a szerzés ideje, jogcíme: .......................................................................... .................................
b) gyűjtemény: ........................................................................................ megnevezés ......db
a szerzés ideje, jogcíme: .......................................................................... megnevezés ...... db
a szerzés ideje, jogcíme: .......................................................................... megnevezés ..... db
a szerzés ideje, jogcíme: ..........................................................................................................

4. Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyűjteményenként) a mindenkori
képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó értékű ingóság:
a) megnevezés: .........................................................................................................................
a
szerzés
ideje,
jogcíme:
.........................................................................................................
b) megnevezés: .........................................................................................................................
a
szerzés
ideje,
jogcíme:
.........................................................................................................
c) megnevezés: .........................................................................................................................
a
szerzés
ideje,
jogcíme:
.........................................................................................................
d) megnevezés: .........................................................................................................................
a
szerzés
ideje,
jogcíme:
.........................................................................................................
e) megnevezés: .........................................................................................................................
a
szerzés
ideje,
jogcíme:
.........................................................................................................
5. Értékpapírban elhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény, kötvény,
részjegy, nagy értékű biztosítás stb.):
megnevezés: .............................................................................................................................
névérték, biztosítási összeg: ......................................................................................................
megnevezés: .............................................................................................................................
névérték, biztosítási összeg: ......................................................................................................
megnevezés: .............................................................................................................................
névérték, biztosítási összeg: ......................................................................................................

megnevezés: .............................................................................................................................
névérték, biztosítási összeg: ......................................................................................................
megnevezés: .............................................................................................................................
névérték, biztosítási összeg: ......................................................................................................
6. Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás: ................................................................... .Ft
7. A mindenkori képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó készpénz: ..................... Ft
8. Az összességében a mindenkori képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó
pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szerződés alapján fennálló pénzkövetelés:
a) pénzintézeti számlakövetelés:
forintban: .............................................................................................................................
devizában (forintértéken): ....................................................................................................
b) más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés összege: .................................................. Ft
9. Más, jelentősebb értékű vagyontárgyak, ha azok együttes értéke a mindenkori
képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladja:
megnevezés: ............................................................................................................................
megnevezés: ............................................................................................................................
megnevezés: ............................................................................................................................
megnevezés: ............................................................................................................................
megnevezés: ............................................................................................................................
III. Tartozások
Ebben a rovatban kérjük feltüntetni a köztartozás címén, valamint a pénzintézettel vagy
magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásait
1. Köztartozás (adó, vám, illeték, tb-járulék stb.): .......................................................... forint
2. Pénzintézettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön stb.): ............................................... forint
3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás: ..................................................................... forint

IV. Egyéb közlendők
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
B) Rész4
JÖVEDELEMNYILATKOZAT
(a képviselői tiszteletdíjon kívüli adóköteles jövedelmek)
1. Foglalkozása: .................................................................................................................
Munkahelye: ......................................................................................................................
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Csak a képviselő töltse ki.

Szünetelteti-e foglalkozását: igen
nem
Foglalkozásából származó havi adóköteles (bruttó) jövedelme: ....................................... Ft
2. Az 1. pontban írt foglalkozásán kívüli, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből
adóköteles jövedelme származik:
a) A tevékenység megnevezése: ....................................................................................................
b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső
tevékenységek): .............................................................................................................................
c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos): ...................
d) A jövedelem (bruttó) összege: ............................................................................................... Ft
a) A tevékenység megnevezése: ...........................................................................................
b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső
tevékenységek): .......................................................................................................................
c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos): ..............
d) A jövedelem (bruttó) összege: ....................................................................................... Ft
a) A tevékenység megnevezése: ...........................................................................................
b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső
tevékenységek): .......................................................................................................................
c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos): ..............
d) A jövedelem (bruttó) összege: ....................................................................................... Ft
C) Rész
GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGI NYILATKOZAT
Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége:
I.
1. Gazdasági társaság neve: ......................................................................................................
2. Gazdasági társaság formája: ..................................................................................................
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ......................
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: .................................................................%
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ............................................................................%
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ................................................................................
II.
1. Gazdasági társaság neve: ......................................................................................................
2. Gazdasági társaság formája: ..................................................................................................
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ......................
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: .................................................................%
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ............................................................................%
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ................................................................................
III.
1. Gazdasági társaság neve: ......................................................................................................
2. Gazdasági társaság formája: ..................................................................................................
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ......................
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: .................................................................%

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ............................................................................%
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ................................................................................

IV.
1. Gazdasági társaság neve: ......................................................................................................
2. Gazdasági társaság formája: ..................................................................................................
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ......................
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: .................................................................%
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ............................................................................%
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ................................................................................
V.
1. Gazdasági társaság neve: ......................................................................................................
2. Gazdasági társaság formája: ..................................................................................................
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ......................
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: .................................................................%
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ............................................................................%
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ................................................................................

VAGYONNYILATKOZAT KITÖLTÉSI SEGÉDLET
A vagyonnyilatkozat a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi
XCVI. törvény melléklete alapján készült.
A vagyonnyilatkozatot két, egyező példányban kell kitölteni.
A vagyonnyilatkozatot jól olvashatóan tollal, nagy nyomtatott betűkkel töltse ki!
A nyilatkozatot adó személyéről szóló részben az 1. pontban az a)-c) pontok közül a megfelelő
szöveg aláhúzandó.
A 2.-4. pontokat értelemszerűen kell kitölteni, azzal, hogy az adatot nem tartalmazó sort (kipontozott
részt) egy vízszintes vonallal ki kell húzni
Az A) Rész ingatlanokra (I.) vonatkozó pontjai közül (1.-4.) annyit kell kitölteni, amennyi ingatlannal
kapcsolatban a nyilatkozattevő jogot gyakorol. A rovatokat az ingatlan-nyilvántartási adatokkal
megegyezően kell kitölteni. Az ingatlan értékét – vonatkozó kérdés hiányában – nem szükséges
megjelölni.
A kitöltetlen, adatot nem tartalmazó négyzeteket egy átlós vonallal húzza át!
Az A) Rész II. fejezetében (Nagy értékű ingóságok) az adatot nem tartalmazó négyzeteket egy átlós
vonallal húzza át! Ha a négyzeten belül nem minden sort tölt ki, akkor az adatot nem tartalmazó sort
(kipontozott részt) egy vízszintes vonallal húzza ki!
Ha a nyilatkozati ív nem tartalmaz az ingóság értékére vonatkozó kérdést, akkor azt nem szükséges
feltüntetni.
A II. fejezet 6.-9. és a III. fejezet pontjaiban, ha azok adatot nem tartalmaznak, a sort (kipontozott
részt) egy vízszintes vonallal húzza ki!
A II. 7.-9. pontokban a képviselői alapdíj a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 14/2003.
(VIII. 27.) Kgy. rendeletének 1. § (3) bek. a) pontjában meghatározott összeg. [A köztisztviselők
illetményalap összege: 38.650 Ft]
Ha egyéb közlendője (IV. fejezet) nincs, akkor ezt a részt egy átlós vonallal húzza át!
A B) Részt csak a képviselő töltse ki! A foglalkoztatás szüneteltetésére adott válaszok közül a
megfelelőt húzza alá! Ha a nyilatkozó képviselőnek nincs foglalkozása vagy más olyan tevékenysége,
amelyből adóköteles jövedelme származik, akkor a megfelelő részeket át kell húzni.
A hozzátartozó ezt a részt egy átlós vonallal húzza át!
A B) Rész 2. pontja és a C) Rész kitöltése során az adatot nem tartalmazó négyzeteket egy átlós
vonallal húzza át!
Ha a vagyonnyilatkozat kitöltését elrontja, vagy annak valamely részében, az előre meghatározott
négyzetek száma nem elég, akkor a közgyűlés hivatalában újabb példányt, illetve pótlapokat lehet
igényelni, vagy azokat le lehet tölteni a www.nograd.hu internetes oldalról a Hírek, információk menü
Egyebek almenü pontból.
A vagyonnyilatkozat minden oldalát a nyilatkozattevőnek – a kitöltés idejének feltüntetésével – alá kell
írnia! A korlátozottan cselekvőképes (pl.: 14-18 éves kiskorú) és a cselekvőképtelen (pl.: 14 év alatti
kiskorú) személy nevében a törvényes képviselő ír alá, ebbéli minőségének feltüntetésével.
A vagyonnyilatkozat benyújtásra kerülő példányát borítékba kell helyezni, arra rá kell vezetni a
nyilatkozatot tevő (képviselő, hozzátartozó) nevét.
Hozzátartozó esetében a borítékra fel kell vezetni annak a megyei önkormányzati képviselőnek a nevét
is, akinek házas- vagy élettársa, valamint gyermeke a nyilatkozatot tette, valamint a következő
szöveget: „Hozzátartozói vagyonnyilatkozat”.
A vagyonnyilatkozat egyik példányát a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének címezve, a megyei
főjegyzőhöz kell benyújtani.

A benyújtás határideje: 2013. január 31.

