elyi

vagyon-, j iivedelem- 6s gazdas6gi 6rdekelts6gi
nyilatkozat

rm d ny za', k6pviser6 (potg6 rm ester,
a lporgri rm ester), varam
in t
a vele kiiziis haztartilsban 616 hlzas-vagy
6rett6rsa 6s gyermeke szfmfral
h

ii n ko

A nyilatkozatot ad6 szemdlye
|

. A nyilatko zatot

ado:2 I\r ;i r1i

tt

c

t

l,r.\.r fc-,"-

r

a) helyi cinkormiinvzati k6pviselo, polgiirmester,
alpolg6rmester * (a tovdbbiakban
egyiitt: k.pviseld)
b) a kepviselovel kcjzcjs hintarthsban
el6 hSzas- vagy 6lett6rs (a tovribbiakban:
h6zas-/elettirs)
c/ a kdpviselover kcizcis hitztartilsbandl6
gyermek
(a tovribbiakban: gyerrnek)

2. A kdpviselo neve:3 .Mtinzberg
Gusztiiv

3. Ahinas-ldlettiirs neve:a .G6bri Krisztina
4' A gyennek neve: Mtinzberg Domini(

Miinzberg Gusztdv G6bor

A) R6sz

VAGYONI NYILATKOZAT
I. Ingatlanok
l.
a) Atelepnl6s neve,
b) Az

ahol az ingatlan fekszik (Budapesten
kertilet is): Balassagyarmat
ingatlan teriiletna gys6ga: I l0 m2

c/ Mriveldsi 6ga (vagy

a miiverds ar6r

kivett teriiret elnevez6se): .................

d) Az epnlet f6 rendeltetds szerinti jellege

@,

iidiil6, gazdaskgi6piilet

stb.), az6piilet alaptertilete:

e) Azingatlan jogi.iellege (t6rsash6z, szoverkezetih6z,miieml6k,
b6nyatelek stb.): ..... ....
J1 A nytlatkoz6 jo96lkisa (tulajdonos, b6rlo stb.): tulajdonos
g) Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hrinyad
m6rteke:
h) A szerzesjogcfme, ideje (a jogviszony

l/l

kezdete): ajrinddk

I Ervenyes
2014. okt6ber l2_tdl
1

Az a-c pontok eseteben a megfeleki szOveg
alithtzand,6l
r Minden
esetben ki keil trilteni.
4

Hozz'tartoz6 esetdn drtelemszenien a 3.
vary a 4. pontot kell kitrilteni-

1/7

2.

a/ A telepiil6s tteve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is): Balassagyarrnat
b) Az ingatlan teriiletnagys6ga: I 900m2

c/ Mrlveldsi trya (vagy

a mriveles

al6l kivett tertilet elnevezdse): .................

d) Az lpnlet fo rendeltetes szerintijellege @krlhrlz, iidiil6, gazdasilgi 6piilet stb.), az6piilet alapteriilete:

.l8om2 Lcr\(.lhuuL
e)

fl

Az ingatlan jogi jellege (t5rsash6z, szovetkezetihin,miieml6k, b6nyatelek stb.): ..........
A nyilatkoz6 jogrilkisa (tulajdonos, bdrlo stb.):
tulajdonos

g) Kozos tulajdon esetdn a tulajdonih6nyad m6rteke:
h)

A szerzesjogcime, ideje (ajogviszony kezdete):

v6s6rl6s, 2015

4 n t"t"ptit6s neve, aholazrngatlan fekszik (Budapesten keriilet is):
b) Azingatlan

teriiletnagysSga:

J;szapiti

400m2

c) Miivel6si 6ga (vagy a mrivel6s al6l kivett teriilet elnevezdse): .................

Q Az epnlet fo rendeltetds szerintijellege (lakohhz, iidiil6, gazdasilgi dptilet stb.), az 6piilet alapterillete:
ri
J

.80rn2.........

e) Azingatlan jogijellege (tirsashSz, szovetkezetihhz,miiqnldk, brlnyatelek stb.):
fl A nyilatkoz6 jogrill5sa (tulajdonos, b6rl6 stb.): ..........
g) Krizos tulajdon esetdn a tulajdoni h5nyad m6rtdke:
h) A szerzesjogcfme, ideje

(a

jogviszony kezdete):

4.

a/ A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is): .Balassagyarmat......
b) Az ingatlan teriiletnagysriga:

c/ Miivel6si 6ga (vagy

a

5

00m2........

miivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se): UOtitO te|ek............

Q Az epnlet f6 rendeltetds szerinti jellege (lak6hin, iidiilo, gazdasigiepiilet stb.), az epiilet alapteriilere:
e)

fl

Az ingatlan jogi jellege (trirsashriz, szovetkezetihin, mtiernl6k, b6nyatelek stb.):
A nyrlatkoz6 jogrillisa (tulajdonos, b6rl6 stb.): .Tulajdonos............

g) Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad m6rtdke:
h)

A szerzesjogcime,

ideje (a jogviszony kezdete): v6s6rl6s.

II. Nagy 6rt6kii ing6sfgok
l. C6pjiirmiivek:

2/7

tipus
tipus
tipus
tipus
tipus
tipus
tipus
tipus

c/ motorker6kp6r:

tipus

a szerzds ideje, jogcim et .,............,/.

tipus

tipus
a szerz1s ideje, jogcim e:,/.............

tipus

b) jellege:

a szerzds ideje, jogcime:
3. V6dett miialkotiis, vddett gytijtem6ny:

a) egyedi alkotdsok:

megnevez6s........ db

a szerzfs ideje, jogcime:

megnevez6s........ db

a szerzds ideje, jogcime:

megnevez6s........ db

a szerzds ideje, jogcime:
megnevezds........ db
megnevezds ........ db

a szerzfls ideje, jogcime:

megnevez6s ........ db

a szerzfls ideje, jogcime;

4-

Egy6b, darabonk6nt vagy kdszletenk6nt (gjriijtemdnyenk6nt)

a

mindenkori,

a

k6zszolgiiati

tisztviselSkr6l sz6l6 ttirvdny szerinti illetm6nyalaps hathavi risszegdt megfralad6 6rt6kii ing6s6g:

'2014-ben az illetm6nyalap 38.650 Ft, melynek hathavi Osszege:231.900 Fr

3/7

a szerz6,s ideje, jogcime: ...............

a szerzds ideje, jogcime: ...............

a szerzls ideje, jogcime: ...............

a szerzds ideje, jogcfme : ...................

a szerz6,s ideje, jogcim e:

..../..........

5. Erldkpapirban elhelyezett megtakaritils vagy egy6b befektet6s
(r6szvdny, kotvdny, rdszjegy,

nag1,

endkti biztosit6s stb.):

,irwbrrvvwzeJ

n6vdrtdk, biaositilsi

/.

cisszeg:

/

6. Takardkbetdtben elhelyezett megtakarit6s:

7.

Ft

A mindenkori, a kozszolgiiati tiszfviselokrol

meghalad6

keszpenz:

sz6l6 torvdny szerinti-.*letm dnya I ap hathav

8. Az dsszessdgeben a mindenko ri,

a

pdnzkovetelds:
)

dev izitban (forintdrtdke

vaw mfo,

""'/ /'/""""
")t

sszeg6t

szerzldes alapjfn fennrlll6

.r.a

pdnzintezeti sziim IakciveteI6s:

forintban:

ci

kfuzszolgil,lati tisztu)<{iAt<rol sz6l6 t6rv6ny szerinti illetm6nyalap

hathavi <isszegdt meghalad6 pdnztntezeti szhmlaki>detel*s
o

i

/

...... Ft

......./..

b) misszerzod6s alapjintennitrtOpdnzkcivetel6s

risszege:
4/7

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

p.,

9'

Mils, jelentosebb drtdkii vagyontilrgyak, ha azok egyi.ittes drtdke
a mindenko ri,
tisztviselokrol sz6l6 torvdny szerinti illetrndnyalap hathavi
osszeg6t

a

k'zszoleaiati

meg_haladja:

III. Tartozfsok
Ebben
m

a

rovatban k6rjiik feltiintetni

a

ag6nszem dlyekke I szemben esetlegesen fennril

koztartozhs cimdn, valamint
|

a

penzintezeltel vagy

6 tartozisait

..........
2.Penzintezettel szembenitartozirs(hitel, kolcsdn stb.):
3. Magimszemdlyek{<el szembeni tartozils.
1. Koztartoz6s (ad6, vrim, illet6k, tb_j6rul6k stb.):

..
.5.000.000 Ft..........

fbrinr
forint
fbrint

IV. Egy6b kiizlend6k
uf
,...'..'....i::

B) R6sz6

TOVNNNLEMNYTLATKO ZAT
(a kdpviseloi tiszeletdijon

l.Foglalkoz6sa:

VSllalkoz6C6gtulajdonos

Munkahelye:

Terra Borea

Sziinetelteti-e foglalkoz6s6t

kiviili

ad6k<iteles

Kft

igen

-

nem

Fogl al kozds itbol szfumazo hav i ad6koteles (brutt6) jovedelme

o

A vagyonnyilatkozatnak ea areszetcsak

eset6ben kell kitdlteni.

jovedelmek)

a

:

2I

0.600 Ft

helyi rinkormifuryzati kdpvisel<i, a polgiirmester

s/7

es

.v alpolg6rmester

2' Az 1' pontban frt foglalkozils6n kiviili,
valamennyi olyan tev6kenys6ge, amelyb6l
ad6koteles

jdvedelme szarnazik:

a) A tevdkenysdg megnevezdse: tulajdonosi
osztaldk

b)

A kifizeto szemdlye (kivdve a jogszabillyon
alapul6 titoktart6si kcjtelezettsdg alii

....HSI-Mritra Kft........

eso rev6kenys6gek):

c) A jdvedelem rendszeressdge (havi,
egy6b rendszeress.gii, eseti vagy idbszakos):
.........Eves
d) A jcivedelem (brutr6) osszege: ..g.000.000..
a) A tev6kenys6g megnevezdse:

Ft

b) A kifizeto szerndlye (kivdve a jogszabillyon
alapul6 titoktartiisi kcjtelezettsds al6
eso tevdkenysdgek)
c) Aldvedelem rendszeressdge (havi,
egy6b rendszeress.gii, eseti vagy iddszakos):
d) A jdvedelem (bruft6) cisszege:
a)

A tevdkenysdg megnevez6se:

b)

A kifizetS

szemdrye (kivdve

FI

a jogszabirlyon alapur6 titoktart6si kdtelezettsdg
al6 esd tev6kenysdgek):

c) A-idvedelem rendszeress6ge (havi, egy6b
rendszeressdgii, eseti vagy id6szakos):

d) Ajovedelem (brutt6) cisszege:
Ft

C) R6sz

GAZDASACT ERDEKELTSEGI NYILAT
KOZAT
Gazdas5g i t6rsasiigban fenn6l | 6 tisztsdge
vagy 6rdeke ltrdee
I.

|. Gazdasigi t5rsasiig neve:
2. Gazdasigi t6rsasiig

:

HSI-M6tra

form6ja:

..KFT

3' Az drdekelts6g form6ja (tulajdonos, rdszvdnyes,
bt. esetdn beltagiktiltag stb.): ..tulaidonos
4. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkezdsekori
ar6nya:
5. A tulajdoni drdekeltsdgjelenlegi
6.

A

gazdasrigi tiirsas6gban viselt

ar6nya:
tisztsdge:

...40............
....40...........

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

..Tulajdonos

II.
1. Gazdasl.gi tiirsas6g neve:

Terra Borea

2. Gazdasfigi trirsas6g form6ja:
3' Az drdekeltsdg formaja (tulajdonos, rdszvdnyes,
bt. esetdn beltag/killtag stb.): Tulaidonos.
4. A tulajdoni drdekeltsdg keletkez6skori
ar:inya:
40...............

6/7

.........%

5.

A tulajdoni drdekeltsdg jelenlegi
ar6nya:

6.

A

I

gazdas6gi trirsas6gban
viselt tisztsdse:

Tulajdonos.

II.

1. Gazdasilgi tiirsas6g neve:

.MTINZ-BERG

2. Gazdasilgi tiirsas6g form6ja:

Az erdekeltsdg formrija (tulajdonos,
r6szv6nyes, bt. esetdn beltag/kiiltag
stb.):
4' A tulajdoni 6rdekelts6g
keletkezdsekori
3.

ar6nya:

5. A tLrlajdoni 6rdekelts6gjelenlegi
arinya:
6. A gazdas6gi t6rsas6gban

100

...tu lajdonos

.-'-...-................ %

100

viselt tisztsdse:

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

.lJgyvezeto.

IV.
1. Gazdas|gi tiirsas6g neve:

2. Gazdasilgi tiirsas6g fonnrija:

Az erdekeltsdg formrija (tulajdonos,
rdszvdnyes, bt. esetdn beltag/kiittag
srb.)
4. A tLrlajdoni 6rdekeltsdg
keletkezdsekori
3.

ardnya:

5. A tulajdoni drdekeltsdg
6.

A

jelenlegi aranya:
. ......,. ......... %

gazdas6gi t6rsasrigban viselt
tiszts6se:

V.

l.

Gazdasdgi tarsasiig neve:

2. Gazdasilgi tiirsas6g formiia:

Az erdekelrsdg form6ja (tulajdonos,
4. A tulajdoni drdekeltsdg
keletkez6sekori
3.

bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi
ar
6.

A

gazdasrigi trinasdgban viselt

Balassaygarm at 2020.
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2. mell6klet a 201,L.6vi GLXXX|X.
tdrv6nyhez

Vagyon-' jcivedelem- ds gazdasdgi
6rdekelts6gi nyiratkozat helyi
onkormdnyzati k6pviser6,
u.t. kcizos haiztart6sban 6lcj h6zasvagy elettdrsa es
gyermeke szam6ra

(polgdrmester' alpolgSrmester;,
val"amini,

A nyilatkozatot ad6 szem6lye
1. A nyilatkozatot

ad6: Mrinzberg Gusztdv

a)helvi cinkorm6nvzatik6pvisel6,
polgdrmester, alporgiirmester

(a tovdbbiakban egytitt:
kepviser6)

b) a kdpviselSvel kcjzds h6ztartdsban
616 hdzas- vagy 6rettdrs (a
tovdbbiak ban: h6zas-/d-:lettdrs)
c) a k6pviser6ver kcizcis hdztartdsban
616

2. A k6pvisel6 neve: ..

gyermek (a tovdbbiakban: gyermek)

Mrinzberg Gusztiiv

3. A hazas-/6lett6rs neve;
...........
4. A gyermek neve:

A. R6sz
VAGYONI NYILATKOZAT

Ingatlanok
L.

a) A tereprir6s neve, ahor az
ingatran fekszik (Budapesten
kerriret is): ....Barassagyarmat

b) Az ingatlan terr.iletnagys 6ga:
.....49m2
c) M(vel6si dga (vagy a m(vel6s
a16l kivett terrilet elnevez6se):

:iri:jil:t

f6

rendeltet6s szerinti jellege (lak6h;iz,
ridri16, gazdasdgi 6piiret stb.),
az .priret

e) Az ingatlan jogijellege (t5rsashdz,
szcivetkezeti hdz, mriemldk,
bdnyatelek stb.):
f) A nyilatkoz6 jogdil;isa (tulajdonos,

b6rl6 stb.): rulajdonos

g) Kcizcis tulajdon eset6n
a tulajdoni hdnyad m6rt6ke:
h) A szerzes jogcime, ideje (a jogviszony
kezdete): vdsdrrds

2c zo o,/ z1

