2. mell6klet a 20t1.6vi GLXXXIX. torv6nvhez
Vagyon-, jovedelem- 6s gazdasiigi 6rdekelts6gi nyilatkozat helyi onkormdnyzati k6pvise16'
(polgdrmester, alpolgdrmester), valamint a vele koz6s hdztart6sban e16 hdzas- vagy 6lettdrsa 6s
gyermeke szdmdra
A nyilatkozatot add szemelye
1-.

A nyilatkozatot ad6: Huszdr Peter

a) helyi6nkormdnyzati k6pvisel6,-polgeirmester, alpolgdrmester (a toviibbiakban egyritt: k6pvise16)

b)a k6pvisel6vel kozos hdztartdsban

616 hdzas- vagy

dlettiirs (a toviibbiakban: hdzas-/6lettdrs)

c) a k6pvisel6vel kozos hdztartdsban dl6 gyermek (a toviibbiakban: gyermek)
2. A k6pvisel6 neve: Huszdr Peter

3. AhAzas-l6lettiirs neve: Huszdr Pdternd
4, A gyermek neve: -

A. Resz
VAGYONI NYILATKOZAT

l.

Ingatlanok

1.

a)A teleprilds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is): Balassagyarmat
b) Az ingatlan teriiletnagysdga: 623 m2

c) M(vel6si dga (vagy a m(vel6s a16l kivett teriilet elnevez6se): -

d) Az 6piilet fd rendeltet6s szerinti jellege (lak6hdz, ildU16,

alaptertilete:

gazdasdgi

6piilet stb.), az

150 m2

e) Az ingatlan jogijellege (tdrsashdz, szovetkezeti hdz, m(em16k, bdnyatelek stb.): -

f) A nyilatkoz6 jogillliisa (tulajdonos,

b6116 stb.):

tulajdonos

g) Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni hiinyad m6rt6ke: 50

%

h) A szerz6s jogcime, ideje (a jogviszony kezdete): 1987. adds-v6tel

6pi.ilet

t,
a)A teleptll6s neve, aholaz ingatlan fekszik (Budapesten kertllet is): Balassagyarmat
b) Az ingatlan terriletnagysdga: 4584 m2

c) Mfivel6siiiga (vagy a mUveles a16l kivett terullet elnevezdse):gyrlmdlcsos

d) Az 6pulet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6hiiz,
alaoterLllete: -

r.idi.il6, gazdasdgi

6ptilet stb.), az

6pi.ilet

e) Az ingatlanjogijellege (tdrsashdz, szovetl<ezeti hilz, m0em16k, bdnyatelek stb.): -

f) A nyilatkoz6 jogdlliisa (tulajdonos, b6116 stb.): tulajdonos
g) K6zos tulajdon eset6n a tulajdoni hdnyad m6rt6ke: 50%
h) A szerzes jogcfme, ideje (a jogviszony l<ezdete): 1989. ajiind6k
3.

a)Atelepillds neve, aholaz ingatlan fekszik (Budapesten kertllet is): Balassagyarmat
b) Az ingatlan terUletnagysdga: 2,4

hektlr

c) M(vel6si iiga (vagy a miivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se): sz6nt6

d) Az 6ptilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6hiiz, iidiil6,
alaoterulete:

gazdasi{gi 6pulet stb.), az 6ptilet

-

e) Az ingatlan jogijellege (tdrsashdz, szdvetkezeti hdz, mUem16k, bdnyatelek stb,): -

f) A nyilatkoz6 jog;illiisa (tulajdonos, bdrlc5 stb.): tulajdonos
g) Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hdnyad m6rt6ke: L00%
h) A szerz6s jogcime, ideje (a jogviszony kezdete): 1992 adiis-v6tel
4.

a)A telepLllds neve, ahol az ingatlan fel<szik (Budapesten kerrilet is): Balassagyarmat
b) Az ingatlan terUletnagysdga: 453 m2........

c) Mfivel6siiiga (vagy a m(vel6s al6l kivett terulet elnevezdse): udril6 te1ek.........,.

d) Az dpi.ilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6hiiz, i.idrll6, gazdasdgi 6prilet stb.), az 6pillet
a la

pte rrilete:

e) Az ingatlan jogijellege (tdrsashdz, szovetkezeti hdz, m(em16k, bdnyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogii liisa (tulajdo nos, b6rlci stb. ) :tu lajdonos....
I

g) K6zds tulajdon eseten a tulajdoni hdnyad m6rt6ke: 50%.,.,..,.....

h) A szerz6s jogcime, ideje (a jogviszony kezdete): 2019. adiis-v6te1,.,..,,......

ll.

Nagy 6rt6kU ingdsdgok

1. Gepj6rm(vek:
a) szem6lyg6pkocsi: FIAT DOBLO
a szerzds ideje,

jogcime:

a szerztis ideje jogcime:

2020. adiis-v6tel

tipus
tipus

...,.......,,..

..... tipus

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

..... tipus

a szerz6s ideje, jogcime:

b) tehe196p j{rmfi, aut6busz:
a szerzris ideje, jogcime:

tipus
tipus

a szerz6s ideje, jogcime:

...,....,..,...

..... tipus

a szerzds ideje, jogcime:

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

..... t(pus

c)

motorker6kpiir:

............. tipus

a szerz6s ideje, jogcime:

,.......,..,...

..... tfpus

a szerzds ideje, jogcime:

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

..... tipus

a szerz6s ideje, jogcime:

..,....,..,....

..... tipus

2. Vizi vagy legi

jdrm(:

:l iollooc'

ilpusa:
a szerz6s ideje, jogcime: ............,..
b) jellege:

tipusa:
a szerz6s ideje jogcime: ...............
3. V6dett miialkotds, vedett gyfijtem6ny:
a) egyedi

alkotdsok:

,...... megnevezds ..... db

a szerz6s ideje jogcime:

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

.. megnevezds ..... db

a szerzes ideje jogcfme:

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

.. megnevez6s ..... db

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

JI

b)gyfijtem6ny:

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

. megnevez6s..... db

a szerz6s ideje, jogcime:

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

megnevezes ..... db

a szerz6s ideje, jogcime:

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

.. megnevezds ..... db

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

4.

Egy6b, darabonk6nt vagy kdszletenkent (gyfijtem6nyenk6nt) a mindenkori, a kozszolgdlati
tisztvisel6kr6l szolo t6rv6ny szerinti illetm6nyalap hat havi osszegdt meghalad6 6rt6k( ing6s;ig:
a) megnevez6s: ..........,.
a szerzds ideje, jogcime: ...,...........

h)
mponpvpzd<'
-/ "'-o'
a szerz6s ideje, jogcime: ...............

r'l mpsnorroz6c'
a szerzds ideje, jogcime: ...............

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

ol moonorroz6c'
a szerz6s ideje jogcime: ...............

5. Ert6kpapirban elhelyezett megtakarftds vagy egy6b befektet6s {reszveny, kdtv6ny, rdszjegy, nagy
6rt6kfi biztositds stb.):
megnevez6s: 400 ezer Ft Kincstdrjegy................

n6v6rt6k, biztositiisi 6sszeg:
mepnprroz6c'
'''"o''-

n6v6rt6k, biztositiisi 6sszeg:
megnevezds: ..........,......

ndvdrt6k, biztositiisi osszeg:
megnevezes: .....,..,........

n6v6rtdk, biztositdsi osszeg:
megnevez6s: .................

n6v6rt6k, biztositdsi 6sszeg:

,l
\/\

t

6. Taka16kbetdtben elhelyezett megtakaritAs: -

7, A mindenkori, a k6zszolgdlati tisztvisel6k16l szolo torvdny szerinti illetm6nyalap hat havi osszegdt
meghaladd

k6szpdnz:

........ Ft

B. Az osszess6g6ben a mindenkori, a kozszolgdlati tisztvise16kr6l szd16 torvdny szerinti illetm6nyalap

hat havi 6sszeg6t meghalad6 p6nzintdzeti szdmlakovetel6s vagy mds, szerz6d6s alapjdn fenndll6
p6nzkovetel6s:
a) p6nzint6zeti szdmlakovetelds:
f^-;^+1,-^.
tut iltLUoil.

devizdban (forint6rt6ken):,...,.,.....

osszege:

b) miis szerz6d6s alapj6n fennd116 pdnzkdveteles

....'......'.'Ft

9, Mds, jelent6sebb 6rt6kfi vagyont6rgyak, ha azok egytlttes 6rt6ke a mindenkori, a

kdzszolgSlati

tisztvisel6kr6l sz6ld tdrv6ny szerinti illetm6nyalap hat havi 6sszeg6t meghaladja:
meonovoz6q
rrr!6rrLvLLvJ

megnevezes: .......,.........
megnevez6s: .................
megnevez6s; ..........,....,.
megnevez6s: .................

lll. Tartoz6sok

feltiintetni a koztartozds cim6n, valamint a p6nzint6zettel vagy
magd nszem6lyekke I szem ben esetlegesen fennd 16 ta rtozdsa it
Ebben a rovatban k6rjtik

I

1..

K6ztartozds (ad6, vdm, illetek, tb-jdrulek stb.):

......'.,.

2. P|nzint|zettel szembeni tartozds (hitel, kolcs[n

stb.):

....."..'.' forint
...........'. forint

3. Mag6nszem6lyekkel szembeni tartozds: 300.000 forint

lV. Egy6b kozlend6k

Jl

B. R6sz
JOVEDELEM NYILATKOZAT

(a kd pvise16i tiszte letd ijon kivr.il i ad6kdte les jovedelmek)

1. Foglalkozdsa: alpolgd rmester
M un ka helye

:

Ba

lassagya rmat Vd ros Onkormd nyzata

Balassagyarmat

Szilnetelteti-e fogla kozilsdt: igen/nem
I

Foglalkoziisdb6l szdrmaz6 havi ad6koteles (brutt6) jdvedelme: 628.000 Ft

2.

Az L. pontban irt foglalkozdsdn kivUli, valamennyi olyan tevekenys6ge, amelyb6l ad6k6teles

jdvedelme szdrmazik:
a) A tev6kenys6g megnevez6se:

b) A kifizetd szemdlye (kivdve a

jogszabdlyon alapu16 titoktartdsi k6telezetts6g al6 es6

tevdkenys6gek): ....,.......
c) A jovedelem rendszeress6ge (havi, egydb rendszeress6g[i, eseti vagy id6szakos): ..............^...
d) A jdvedelem (brutt6) osszege:
a) A tev6kenyseg megnevez6se:

b) A kifizet6 szemdlye (kiveve a

jogszabdlyon alapu16 titoktartdsi kotelezettsdg

alii

es6

tev6kenys6gek): ............
c) A jovedelem rendszeressdge (havi, egy6b rendszeressdgfi, esetivagy id6szakos): ...................

d)A jovedelem (brutt6)
a)A tev6kenys6g

6sszege:

,...,..... Ft

megnevez6se:

b) A kifizet6 szem6lye (kiv6ve a

.j.................

jogszabdlyon alapu16 titoktartdsi kotelezettsdg

alil

escj

tevekenys6gek): ............
c) A jdvedelem rendszeressdge (havi, egy6b rendszeressdg(, eseti vagy id6szakos): ..................,

l]
q-l\'
I

,

d) A j6vedelem (brutt6) osszege:

C. Resz
GAZDASAG I ENOETEiTSTG I NYILATKOZAT

Gazdasdgi tdrsasdgban fennSll6 tiszts6ge vagy drdekeltsdge:
L

L. Gazdasiigi tdrsasdg neve: -

2. Gazdaslgi tdrsas6g formiija:
3, Az erdekelts6g formdja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):.........
4. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori ardnya: ...,,..............
5. A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi aranya:
6. A gazdasdgi tdrsasdgban viselt tiszts6ge:,...
il.
L. Gazdasdgi tiirsasdg neve: ......,...
2. Gazdasdgi tiirsasdg formdja:
3. Az 6rdekelts6g formiija (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/killtag stb.):

...............'.

4, A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori ardnya:
5. A tulajdoni 6rdekeltseg jelenlegi

ardnya:

.....'.."%
.'.....-...."""'o/o

6, A gazdasdgi tdrsasiigban viselt tiszts6ge:
il1.

1. Gazdasdgi tdrsasdg neve: .....,....
2. Gazdasdgi tdrsasdg formdja:
3. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/killtag stb.):
4. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori ardnya:
5. A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi

'.'........"....

ardnya:

'.""""%
'..........""""o/o

6. A gazdasdgi tdrsasdgban viselt tiszts6ge:

lV.l.Gazdas6gitarsasdgneve:

........,

..:.

'

.

n-'

2. Gazdasdgi tdrsasdg formiilia

:

3. Az 6rdekelts6g formdja (tulajdonos, 16szvdnyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):
4. A tulajdoni 6rdekelts6g kdletkez6sekori ardnya:
5. A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi

............,.....

ardnya:

.........%

...................%

6. A gazdasiigi tdrsasdgban viselt tiszts6ge:

L. Gazdasdgi tdrsasiig h€V€i ;...,.....
2. Gazdasiigi tdrsasdg formiija:
3. Az 6rdekeltsdg formdja (tulajdonos, 16szv6nyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):
4. A tulajdoni 6rdekeltsdg kef etkez6sekori ardnya:
5. A tulajdoni drdekeltsdg jelenlegi

ardnya:

6. A gazdasilgi tdrsasiigban viselt tiszts6ge:

JoJo. o4, lJ

....,.,...........

..,.,....%

.........,.........%

