
2. melléklet a 2OLL. évi CLXXXIX. törvényhez

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:

a) helviÖnkormánvzati képviselő, polgármeste1 alpolgármester (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: Frankó Viktória

A. Rész

VAGYoNl NYlLATKoZAT

l. lngatlanok

7.

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): Balassagyarmat

b)Az ingatlan területnagysága: 583 m2

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:

lakóház, 74O m2

e) Az ingatlan jogijellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): családi ház

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): tulajdonos

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: 1/4

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): vásárlás (2006)

2.

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): lpolyvece

b) Az ingatlan területnagysága: 1583 m2

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): .............,...
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d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete: lakóház, 75 m2

e) Az ingatlanjogijellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): családi ház

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): tulajdonos

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: 1/4

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): öröklés (2OO9)

3.

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): Balassagyarmat

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:

lakóház, 6L m2

e) Az ingatlan jogijellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): társasház

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): tulajdonos

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: 1/1

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): vásárlás (2Ot7|

4.

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): lpolyvece

b) Az ingatlan területnagysága: 469 3m2

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): szántó

d) Az éPÜlet fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete:

e) Az ingatlan jogijellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.):

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): tulajdonos

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: 225/g5O

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): öröklés (2OO9)
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5.

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): lpolyvece

b) Az ingatlan területnagysága: 984 m2

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): szántó

d) Az éPÜlet fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete:

e) Az ingatlan jogijellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.):

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): tulajdonos

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: 7g7l2}g8

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): öröklés (2OO9)

6.

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): lpolyvece

b) Az ingatlan területnagysága: 3725 m2

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): erdő

d) Az éPÜlet fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete:

e) Az ingatlan jogijellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.):

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): tulajdonos

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: tgo7/tt5427

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): öröklés (2OO9)

7.

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): lpolyvece

b) Az ingatlan területnagysága: 782 +760 m2

c) MŰvelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): beépítetlen terület

d) Az éPÜlet fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete:

e) Az ingatlan jogijellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.):

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): tulajdonos

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: L/2
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h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): öröklés (2009)

8.

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): lpolyvece

b) Az ingatlan területnagysága: 658 + 203 m2

c) MŰvelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): beépítetlen terület

d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete:

e) Az ingatlan jogijellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.):

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): tulajdonos

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: L/LZ

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): öröklés (2OO9)

9.

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): Balassagyarmat

b)Az ingatlan területnagysága: 477 m2

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): zártkert

d) Az épÜlet fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete: -

e) Az ingatlan jogijellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): telek

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): tulajdonos

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: 1/1

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): vásárlás (2022)

ll. Nagy értékű ingóságok

1. Gépjárművek:
a.) a személygépkocsi (gyártási év): Opel Mokka (2013) típus

a szerzés ideje, jogcíme: vásárlás (2O2O) típus

b)tehergépjármű, autóbusz: . típus

a szerzés ideje, jogcíme: ....,..,.....,. ..... típus
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.....,.. típus

a szerzés ideje, jogcíme: ............... Á . típus

2.Yízivagy légijármű:

a) jellege:

b)jellege:

típusa: , ,r'

a szerzés ideje jogcíme: ..,............

3. Védett műalkotás, védett gyűjtemény:

a) egyedi alkotások: . megnevezés..... db

a szerzés ideje jogcíme: .......,.......

a szerzés ideje jogcíme: .,.....,.......

megnevezés..... db

a szerzés ideje, jogcíme: ................

4. EgYéb, darabonként vagy készletenként (gyűjteményenként) a mindenkori, a közszolgálati
tisztviselőkről szólő tÖrvény szerinti illetményalap hat havi összegét meghaladó értékű ingóság:

megnevezés..... db

megnevezés ..... db
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l,
a szerzés ideje, jogcíme: ..,............ l

a szerzés ideje jogcíme: ............... l
S. Értékpapírban elhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (

értékű biztosítás stb.):
, kötvény, részjegy, nagy

névérték, biztosítási összeg: l

l
névérték, biztosítási összeg: l

l
névérték, biztosítási összeg: l

névérték, biztosításiösszeg: l

névérték, biztosításiösszeg: l

7. A mindenkori, a kÖzszolgálati tisztviselőkrőtszóló törvény szerinti illetményalap hat havi összegét
meghaladó készpénz: - Ft

8. Az Összességében a mindenkori, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap
hat havi Összegét meghaladó pénzintézeti számlakövetetés vagy más, szerződés alapján fennálló
pénzkövetelés:

a) pénzintézeti számlakövetelés:

forintban:
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b) más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés összege: ..............Ft

9. Más, jelentősebb értékű vagyontárgyak, ha azok együttes értéke a mindenkori, a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hat havi összegét meghaladja:

./ /me8nevezes: ..........,...... .........l,.......

lll. Tartozások

Ebben a rovatban kérjük feltüntetni a köztartozás címén, valamint a pénzintézettel vagy
magá nszemélyekkel szem ben esetlegesen fenná l ló ta rtozása it

].. Köztartozás (adó, vám, illeték, tb-járulék stb.): - forint

2. P énzintézettel szem be ni ta rtozás (hitel, kölcsön stb.) : 4.000.000 fo rint

3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás: - forint

lV. Egyéb közlendők

B. Rész

JÖVEDELEMNYlLATKOZAT
(a képviselői tiszteletd íjon kívül i adóköteles jövedelmek)

1. Foglalkozása: képviselői tevékenységet segítő személyi titkár

M unka helye: Magya r Országgyűlés Fidesz Fra kció
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Szünetelteti-e foglalkozását: igen/nem

Foglalkozásából származó havi adóköteles (bruttó) jövedelme: 570.000 Ft

2. Az 1. Pontban Írt foglalkozásán kívüli, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből adóköteles
jövedelme származik:

a) A tevékenység megnevezése: vállalkozás

b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső
tevékenységek): ............

c) A jÖvedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos): egyéb
rendszerességű

d) A jövedelem (bruttó) összege:

a) A tevékenység megnevezése : ö nkormá nyzati képviselő tiszteletd íja

b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettsé g alá eső
tevékenységek) : Ba lassagya rmat Vá ros Ön kormá nyzata

c) AjÖvedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos): havi

d) A jövedelem (bruttó) összege: 170.0OO Ft

C. Rész

GAZDASÁG l ÉnoerrlrsÉG l NYl LATKoZAT

Gazdasági tá rsaságba n fenná lló tisztsége vagy érdekeltsége:

l.

1. Gazdasági társaság neve:

2. Gazdasági társaság formája:

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: .....,..,......,. :......,...,.,........,...,.,....%

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:

6, A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

ll.

1, Gazdasági tá rsaság neve: .....,.............
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2, Gazdasági társaság formája: .,....
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3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.):

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: ',.,,,Yo

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ...%

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

lll.

1. Gazdasági társaság neve:

2. Gazdasági társaság formája:

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: ,.,,.,.,....,...,......%

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:

6, A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

lV.

1. Gazdasági társaság neve:

2. Gazdasági társaság formája:

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén

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, . esetén beltag/kültag stb.):

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya;

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: .......

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ....

Balassagyarmat, 2023.január 19 .
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-F- C- c-, _
Frankó viktória


