2. mel16klet a 20tj,.6vi CLXXX|X. trirv6nyhez
Vagyon-, jdvedelem- 6s gazdasdgi 6rdekelts6gi
nyilatkozat helyi onkormdnyzati k6pvise16,
(polgiirmester, alpolgdrmester), valamint a vele
kdzcis hdztartiisban 616 hiizas- vagy 6lettdrsa
6s
gyermeke szdmdra

A nyilatkozatot ad6 szem6lye
1. A nyilatkozatot ad6:

a) helvi<inkormdnvzati k6pviselS' polgdrmester,
alpolgdrmester (a tovdbbiakban egyiitt: k6pvise16)
b) a k6pvisel6vel kdzds hdztartdsba

n

616 hdzas-vagy

6lettdrs (a toviibbiakban: hiizas-/6tettiirs)

c) a k6pvisel6vel kozos hdztartdsban 6ld gyermek (a
tovdbbiakban: gyermek)
2. A k6pvisel6 neve: Frank6 Vikt6ria
3. A hdzas- /6lettiirs neve: .........
4. A gyermek neve:

A.

R6sz

VAGYONI NYILATKOZAT

l.

lngatlanok

t.
a) A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten
keriilet is): Balassagyarmat
b) Az ingatlan teriiletnagysiga: 5g3 m2

c) Mfivel6si dga (vagy a mfuel6s al6l kivett teriilet elnevez6se):
.................

d) Az 6piilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6hiiz, iidtil6,
alapteriilete:

gazdasiigi 6ptilet stb.), az 6p0let

lak6hdz, 14O m2
e) Az ingatlan jogijellege (tdrsash6z, szcivetkezeti hdz, mfieml6k,
b6nyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6

jogillisa (tulajdonos, b6rl6 stb.): tulajdonos

g) Kdzos tulajdon eset6n a tulajdoni hdnyad m6rt6ke:

t/4

h) A szerz6s jogclme, ideje (a jogviszony kezdete): viisdrrds (2006)

2.
a) A teleptil6s neve, ahor az ingatran fekszik (Budapesten
ke^iret is): rporyvece

b)Az ingatlan teriiletnagysdga: 15g3 m2
c) M(vel6si iiga (vagy a m(vel6s a16l kivett
terulet elnevez6se): ..................

d) Az 6ptilet f6 rendeltetds szerinti jellege (lak6h6z,
alaptertilete:

i]di..il6, gazdasdgi 6pi.ilet stb.),

az 6pi.itet

lak6hdz,75 m2
e) Az ingatlanjogijeilege (tdrsashdz, szdvetkezet

i h6z, mfiemr6k, bdnyaterek

stb.):

f) A nyilatkozo jog6ll6sa (tulajdonos, b6116
stb.): tulajdonos
g) Kciz6s tulajdon eset6n a tulajdoni hiinyad
mert6ke: L/4
h) A szerz6s jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):
6rokl6s (2009)
3.

a) A teleptil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten
keriilet is): Balassagyarmat
b) Az ingatlan tertiletnagysdga:

c) Mfivel6si iiga (vagy a m(vel6s al6l kivett teriilet
elnevez6se): .................

d) Az 6piilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6h6z,

i.id[i16, gazdasiigi

alapter[ilete:

6ptilet stb.), az 6pi.ilet

lak6h6z,6Lm2
e) Az ingatlan jogijellege (tdrsashdz, szdvetkezeti
hdz, mfieml6k, bdnyatelek stb.): tirsashdz

f) A nyilatkozd jogiilldsa (tulajdonos, b6rl6 stb.):
tulajdonos
g) Kdzds tulajdon eset6n a tulajdoni hiinyad
m6rt6ke: 1/1
h) A szerz6s jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):
vdsiirtiis

(2or7l

4.
a) A telepiilds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten
keriilet is): rpolyvece
b) Az ingatlan tertiletnagysdga: 469 3m2

c) M(ivel6si dga (vagy a mfiver6s ar6r kivett teriiret
ernevez6se): szdnt6

d) Az 6piilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6hdz, iidii16,
alaptertilete:

gazdas:igi 6pi.ilet stb.), az 6piilet

e) Az ingatlan jogijeilege (tdrsashdz, szcivetkezeti
hdz, m(em16k, bdnyaterek stb.):

fr,,

f) A nyilatkoz6 jogilltdtsa (tulajdonos, b6rt6 stb.): tulajdonos
g) Kozcis tulajdon eset6n a turajdoni hiinyad mr6rt6ke:
z2s/gso
h) A szerz6s jogcime, ideje (a jogviszony kezdete): orokr6s (2009)
5.

a) A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten
kerulet is): rpolyvece
b) Az ingatlan teriiletnagysdga: 9g4 m2

c) M(vel6si dga (vagy a mffver6s a16r kivett teriiret ernevez6se):
szdnt6

d) Az 6piilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6hiiz,

i.idi.i16, gazdasdgi

alapter[ilete:
e) Az ingatlan jogijellege (tdrsashdz, szovetkezet

6ptilet stb.), az 6pi.ilet

i h6z, mfieml6k, bdnyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogiilliisa (tulajdonos, b6rld stb.): tulajdonos
g) Kdzris tulajdon eset6n a turajdoni hdnyad m6rt6ke:

tg7/2og}

h) A szerz6s jogcime, ideje (a jogviszony kezdete): <ir6kr6s (2009)
6.

a) A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten
kertilet is): tpolyvece
b) Az ingatlan ter0letnagysdga: 3125 m2

c) Mfivel6si iiga (vagy a mfivel6s a16l kivett ter0let elnevez6se):
erd6

d) Az 6piilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6hdz, iidtil6,

gazdasdgi

alapteriilete:

6piilet stb.), az 6piilet

e) Az ingatlan jogijeilege (tdrsash6z, szdvetkezeti hdz, m0emr6(
bdnyaterek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogdlldsa (tulajdonos, b6rl6 stb.): tulajdonos
g) K<iz6s tufajdon eset6n a tulajdoni hdnyad m6rt6ke:

rgoutrs42T

h) A szerz6s jogcime, ideje (a jogviszony kezdete): 6nikr6s (2009)
7.

a) A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten
kertilet is): rpolyvece
b) Az ingatlan terliletnagysiiga: 7g2 +76O m2

c) Mfuel6si 5ga (vagy a m(vel6s al6l kivett teriilet elnevez6se):
be6pitetlen teriilet

d) Az 6piilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6hiiz, iidti16, gazdasigi 6piilet
stb.), az 6piitet

alapterlilete:

-<-

-Y//1"

e) Az ingatlan jogijeilege (tdrsashdz, szcivetkezet

i

h6z, m6eml6k, bdnyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogdlliisa (tulajdonos, b6116
stb.): tulajdonos
g) Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni
hdnyad m6rt6ke: 1/2
h) A szerzds jogcime, ideje (a jogviszony
kezdete): cirokl6s (2009)

8.
a) A teleptil6s neve, ahor az ingatran fekszik (Budapesten
kertiret is): rporyvece

b)Az ingatlan teriiletnagysdga: 65g + 203 m2
c) M(vel6si iiga (vagy a m(vel6s a16l kivett
teri.ilet elnevez6se): be6pitetlen terrilet

d) Az 6piilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6hdz,
lidii16,

alapterlilete:

gazdasdgi 6pi.ilet stb.), az 6pillet

e) Az ingatlan jogijeilege (tdrsashdz, szcivetkezeti
hdz, mfiem16k, bdnyaterek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogdlldsa (tulajdonos,

b6116 stb.):

tulajdonos

g) Kdzcis tulajdon eset6n a tulajdoni hdnyad
m6rt6ke:

I/I2

h) A szerz6s jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):
circikl6s (2009)

lt.

Nagy

6rt6k( ing6siigok

1. G6pjdrm(vek:
a) szem6lyg6pkocsi: Renault Scenic (2006)
a szerz6s ideje, jogcime: vdsdrlds (201g)

tipus

a szerz6s ideje jogcime: Opel Mokka (2013)

tipus

a szerz6s ideje, jogcime: .vdsdrlds (2O2O)
b) teherg6pj6rmt,

aut6busz:

a szerz6s ideje, jogcime: ...............
a szerz6s ideje, jogcime: ...............

tipus

..-.....i.. tipus
f.............. tipus
:.............................. tipus

a szerz6s ideje, jogcime: ...............

c) motorke16kpdr:
a szerz6s ideje, jogcime: .............

.. tipus

a szerz6s ideje, jogcime:
.

tipus

a szerzes ideje, jogcime:

...............

..... tipus

2.Vizi vagy l6gi jilrmfi:
a)jellege:

a szerz6s ideje, jogcime:

b)jellege:

a szerz6s ideje jogcime:

3. V6dett m(alkotds, v6dett gyfijtem6ny:
a) egyedi alkotdsok:
a szerz6s ideje jogcime:
a szerz6s ideje jogcime:

..... megnevez6s ..... db
...... megnevez6s ..... db
'........... megnevez6s ..... db

a szerz6s ideje, jogcime:

b)gyfijtem6ny:
a szerz6s ideje, jogcime:

... megnevez6s..... db

..... megnevez6s ..... db

a szerz6s ideje, jogcime:
a szerz6s ideje, jogcime:

4.

Egy6b, darabonk6nt vagy k6sztetenk6nt
tisztvisel6kr6l szol6 tcirv6ny szerinti ille

a szerz6s ideje, jogcime: ...............

a szerz6s ideje, jogcime: ...............

a szerz6s ideje, jogcime: ........

d) megnevez6s: ..................
a szerz6s ideje, jogcime: ................

tem6nyenk6nt) a mindenkori, a kcizszolgiilati
hat havirisszeg6t meghalad6 6rt6kfi ing6siig:

a szerz6s ideje jogcime:

5. Ertdkpapirban elhelyezett megtakaritds vagy
egy6b befektet6s (r6szv6ny, kotv6ny, r6sz
6rt6kfi biztositiis stb.):

; nagy

megnevez6s:

n6v6rt6k, biztositi5si cisszeg:
megnevez6s:

n6v6rt6k, biztositiisi cisszeg:
megnevez6s:

n6v6rt6k, biztositdsi 6sszeg:
megnevez6s:

n6v6rt6k, biztositiisi osszeg:
megnevez6s:

n6vdrt6k, biztositiisi osszeg:
6. Taka16kbet6tben elhelyezett megtakaritis:

7. A mindenkori, a kdzszolgilati tisztvise

meghalad6

k6szp6nz:

........ Ft

8. Az 6sszess6g6ben a mindenkori,
hat havi risszeg6t meghalad6
p6nzkcivetel6s:

tcirv6ny szerinti illetm6nyalap hat havi 6sszeg6t

zof gd

ti

lati tisztvise

16 kr 6r sz6ro t6 rv6ny szerinti
ir retm6nya rap
sziimlak6vetel6s vagy mds, szerzdd6s alapjiin
fenndll6

a) p6nzint6zeti szdmla

forintban:
devizdban

b)miis szenSdls

9. Mis,
tiszt

i

fenndlld p6nzkrivetel6s

6sszege:

..............Ft

bb 6rt6k( vagyontdrgyak, ha azok egytittes 6rt6ke a
mindenkori, a kiizszolgdlati

6 tcirv6ny szerinti illetm6nyalap hat havi <isszeg6t
meghaladja:

"tt^

megnevez6s:
megnevez6s:

lll. Tartozdsok
Ebben a rovatban k6rji'ik

feltiintetni a koztartozds cim6n, valamint a penzint6zettel
vagy
it

magd nszem6lyekkel szem ben esetlegesen
fen nd I 16 ta rtozdsa

L. Koztartoziis (ad6, vdm, illet6k, tb_jdrul6k
stb.):

_ forint

2. Pdnzintlzettel szembenitartozds (hitel, kcilcs6n
stb.): 7.500.000 forint
3. Magdnszem6lyekkel szembeni tartozds:

_ forint

lV. Egy6b kcizlend6k

B. R6sz
JOVEDELEMNYILATKOZAT

(a k6pvisel6i tiszteretd ijon kivii ri ad6k6te
res jrivedermek)

1. Foglalkozdsa: k6pviserdi tev6kenys6get segitd
szem6ryi

titkir

M un ka hef ye : M agya r O rsz6ggyfl6s Fidesz Fra
kci6
Szti

nete lteti-e fogla lkoziisiit:

igen/neq

Foglalkoziisib6l szdrmaz6 havi ad6k6teles (brutt6)
icivedelme: 425.000 Ft

2'

Az 1' pontban irt foglalkoziisiin kiviili, valamennyi olyan
tev6kenys6ge, amelyb6l ad6kciteles

jdvedelme szdrmazik:

a) A tev6kenys6g megnevez6se: vdllalkozds

ft^

b) A kifizet6 szemdlye (kiv6ve a
tev6kenys6gek): ............

jogszabdlyon alapul6 titoktartdsi
kdtelezetts6

c) A jovedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeressdg(,
eseti vagy
rendszeress6gfi

g

alit

es6

id6szakos): egy6b

d) A jcivedelem (brutt6) dsszege: 1.000.000
Ft
a) A tev6kenys6g megnevez6se: cinkormdnyzati
ktirs6 bizottsdgi tag

b) A kifizetd szem6lye (kiv6ve a
tev6kenys6gek) :

Ba

jogszabSlyon alapu16 titoktartdsi
k6telezettseg

lassagya rmat Vd ros On kormd nyzata

ald

esd

alii

es6

c) Aj6vedelem rendszeress6ge (havi, egy6b
rendszeress6g(, eseti vagy id6szakos): havi
d) A jcivedelem (brutt6) cisszege: 25.000 Ft
a) A tev6kenys6g megnevez6se:

b) A kifizet6 szem6lye (kiv6ve a
tev6kenys6gek): ............

jogszabSlyon alapu16 titoktartdsi
kotelezettseg

c) Aj6vedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeress6g(,
eseti vagy id6szakos):

d)A jovedelem

(brutt6)osszege:

........... Ft
C. R6sz

GAZDASAG I TNOETTITSEG I NYI LATKOZAT

Gazdasdgi tdrsasdgban fenni116 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:
t.

L. Gazdasiigi tdrsasdg neve:
2. Gazdasdgi tdrsasdg formdja:
3. Az 6rdekelts6g

formija (tulajdonos, r6szu6nyes, bt. eset6n

stb.):

4. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori ardnya:
5. A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi ardnya:
6. A gazdasdgi tiirsasiigban viselt tiszts6ge:

il.
1. Gazdasdgi tii rsasiig neve: .................
2. Gazdasiigi tdrsasdg formdja:

*^

3. Az 6rdekelts6g formiija (turajdonos, r6szv6nyes,
bt. eset6n bertag/kijrtag stb.):
4. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori
ardnya : .................
5. A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi ardnya:

,.,.'..'.'.%

6. A gazdasdgi tdrsasiigban viselt tiszts6ge:

ilt.
1. Gazdasdgi tdrsasdg neve: ..........
2. Gazdasdgi tdrsasdg formdja:
3. Az 6rdekelts6g formiija (tulajdonos, r6szv6nyes,
bt. eset6n belta

tag stb.):

4. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori
ardnya: .........................
5. A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi ardnya:
6. A gazdasdgi tdrsasdgban viselt tiszts6ge:

tv.
1. Gazdasiigi tiirsasiig neve: ..........
2. Gazdasdgi tiirsasdg formdja:
3. Az 6rdekelts6g formdja (tulajdonos,

bt. eset6n beltag/kiittag stb.):

4. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori ard
5. A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi ardnya:
6. A gazdasdgi tiirsasiigban viselt

tiszts6#:

V.
1. Gazdasdgi tdrsasdg neue, ........../..

/

-'"""

2. Gazdasiigi tdrsasdg formdja:
3. Az 6rdekelts6g formdja

nos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/kiiltag stb.):

4. A tulajdoni 6rdekel
5. A tulajdoni 6
6. A gazdasiigi tdrsasdgban viselt tiszts6ge:

!;}4t\=o-e4wg>nrldt J-- Jo . ol / 3

