
2. meIlékIet a 2011,. évi CLXXXlX. törvényhez

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatl<ozat helyi önkormányzati képviselő'
(polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és

gyermeke számára

A nyilatl<ozatot adó személye

1_. A nyilatkozatot adó: Huszár Péter

a) helyiönkormányzati képviselő,_polgármester, alp_q!6u_qle$§I (a továbbial(ban e8yütt: képviselő)

b) a képviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettárs (a továbbiakban: házas-/élettárs)

c) a képvise|ővel közös háztartásban élő gyermek (a továbbiakban: gyermel<)

2. A képviselő neve: lluszár Péter

3. A házas-/élettárs neve: Huszár Péterné

4. A gye rmel< neve: -

A. Rész

VAGYONl NYlLAT|(OZAT

l. lngatlanok

1.

a)A telcpi-llés neve, ahol az ingatlarl fekszik (Budapesten kerü|et is): Balassagyarmat

b) Az ingatlarr területnagysága: 623 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: 150 m2

e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetl<ezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): -

f) A nyilatkozó jogálIása (tulajdonos, bérlő stb.): tuIajdonos

g) Közös tulajclon esetén a tulajdoni hányad mértéke: 50 %

h) A szerzeis jogcínre, ideje (a jogviszony kezdete): 19B7. adás-vétel
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h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): 2019. adás-vétel

ll. Nagy értékű ingóságok

1". Gépjárművek;
a) személygépkocsi: F|AT DOBLO

a szerzés ideje, jogcíme: 2020. adás-vétel

személygépkocsi: MAZDA 3

a szerzés ideje jogcíme; 2020, adás-vétel

típus

típ us

típ us

típ us

b) tehergépjármű, a utóbusz:

a szerzés ideje, jogcíme:

típus

típ us

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.Yízi vagy légijármű:

a)jellege:

típusa:

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

b)jellege:

típusa:

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

3. Védett műall<otás, védett gyűjtemény:

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

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

a szerzés ideje jogcíme: .,,,,.....,..., ,. megnevezés ,..,. db
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névérték, biztosítási összeg:

6. Ta karé kbetétt]en e lheIyezett megta ka rítás: -

7, A mindenl<ori, a kÖzszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetrnényalap hat havi összegét
meghaladó készpénz: .,....., Ft

B. Az Összességében a mindenkori, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap
hat havi összegét meghaladó pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szerződés alapján fennálló
pénzkövetelés:

a) pénzintézeti számlal<övetelés:

forintban:

devizában (forintértéken):,..,..,.......

b) más szerződés alapján fennálló pénzkövete|és összege: ........,,..,Ft

9. Más, jelentősebb értékű vagyorrtárgyaI<, ha azok együttes érté|<e at rnindenl<ori, a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hat havi összegét rrleghaladja:

megnevezés: ...........,.,,,..

megnevezés: ..,,,.,..,.,,,,.,,

megnevezés: ...,....,,.,,,.,.,

megnevezés: .,.,.....,,..,.,..

rnr:gnevezés: .,,,,,..,.,....,..

lll. Tartozások

Ebben a rovatban kérjük feltüntetnia köztartozás címén, valamint a pénzirltézet|elvagy
rnagá nszentélyekkel szern ben esetlegese n fen ná l ló ta rtozása it

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

2. Pénzintézettel szembenitartozás (hitel, kölcsön stb,): ......,,..,. forint

3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás: 300,000 forínt
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d) A jövedeiern (bruttó) összege: ,.,..,,.., Ft

C. Rész

GAZDASÁG l ÉnorrrtrsÉG l NYl LATKOZAT

Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége:

l.

J.. Gazdasági társaság neve: -

2. Gazdasági társaság formája:

3, Az érdel<eltség formája (tulajdonos, részvényes, bt, esetén beltag/ktiltag stb.):..,......

4. A tulajdoni érdekeltség l<eletl<ezésel<ori a rá nya :,........,..,......

5, A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:

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

ll,

1. Gazdasági társaság neve: ..,.,..,.,

2, Gazdasági társaság formája:

3. Az érdel<eltség forrrrája (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:

lll.

1. Gazdasági társaság neve: ...,.,,,,.

2. Gazdasági társaság formája:

3, Az érdekeltség forrrrája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.):

4. A tulajdoniérdekeltség keletkezésekoriaránya: .......%

5. A tulajclorli érdekellség jelenlegi aránya: .,...,....,.,..... ,...,..,,,.........,%

6, A gazdasági társaságban viselt tisztsége:
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2.

a)Atelepülés nevel aholaz ingatlan fekszik (Budapesten kerület is); Balassagyarmat

b) Az ingatlan területnagysága: 4584 m2

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

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

e) Az ingatlanjogijellege (társasház, szövetl<ezeti ház, műemlék, bányatelek stb,): -

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

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: 50%

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony l<ezdete): 19B9. ajándék

5,

a)Atelepülés neve/ aholaz ingatlan fel<szik (Budapesten l<erület is): Balassagyarmat

b) Az ingatlan területnagysága; 2,4 hel<tár

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, szövetl<ezeti ház, műemlék, bányatelek stb.); -

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

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: 10O %

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony l<ezdete): 1992 adás-vétel

4.

a)A település neve/ ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is); Balassagyarmat

b) Az ingatlan területnagysága; 453 m2

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

d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lal<óház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
a la pte rü lete:

e) Az ingatlan jogijellege (társasház, szövetl<ezeti ház, műemlék, bányatelek stb.):

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

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: 50 %
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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 készletenl<ént (gyűjteményenként) a mindenl<ori, a közszolgálati

tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hat havi 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 befel<tetés (részvény, l<ötvény, részjegy, nagy

értékű biztosítás stb. ):

megnevezés: 500 ezer Ft l(incstá rjegy,,..,,.,,,,,..,.

névérték, biztosítási összeg:

megnevezés: .,,,,,,.,.,,,..,,.

névértél<, bizto5ítási összeg:

megnevezés: ....,.,..,,.,,,...

névérték, biztosítási összeg:

megnevezés: ..,..,.,,,..,..,.

névértél<, biztosítási összeg:

megnevezés: ......,.,....,.,.

J-le



B, l]ész

JÖVED E LEM NYl LATl(oZAT
(a képviselői tiszteletdíjon kívüli adóköteIes jövedelmek)

l". Foglalkozása: alpolgármester

M u n ka helye : Ba Iassagya rmat Vá ros Ön kormá nyzata

Ba lassagya rm at

Szünetelteti-e foglalkozását: igen/nem

Foglal kozásá ból származó lravi adóköte les ( bruttó) jövedelme: 628.000 Ft

2. Az 1, pontban írt foglall<ozásán kívüli, valanrennyi olyan tevékenysége, amelyből adóköteles
jövedelme származil<:

a) A tevékenység rnegrtevezése:

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

c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszal<os): ,.,,.,,...........

d) A jövedelem (bruttó) összege:

a) A tevekenység megnevezése:

b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapr-rló titoktartási kötelezettség alá eső
tevél<enységel<): .,.,. .....,

c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy idősza|<os): .........,,,..,.,,.

cl) A jövedelem (bruttó) összege: ......... Ft

a) A tevékenység megnevezése:

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

c) A jövedelerrl rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy idősza|<os): .......,,.,.,..,,.,
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lV.1, Gazdasági társaság neve:

2. Gazdasági társaság formája:

3, Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt, esetén beltag/l<ültag stb.):

4, A tulajdoni érdekeltség keletkezésel<oriaránya: ,,.......,.,...,.. ......,.,%

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

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége;

1. Gazdasági társaság neve: ..,,,..,.,

2. Gazdasági társaság formája:

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

4. A tulajdoni érdekeltség l<eletl<ezésekori aránya: .....,.%

5, A tulajdotti érdekeltség jelenlegi aránya: ,....,.,,.,......%

6, A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

fr.őZ" p;---*d-
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