
V A G Y O N N Y I L A T K O Z A T  K I T Ö L T É S I  S E G É D L E T  

 
 

A vagyonnyilatkozatot két, egyező példányban kell kitölteni.  

A vagyonnyilatkozatot jól olvashatóan tollal töltse ki!  

 

 

A  nyilatkozatot adó személyéről szóló részben az 1. pontban az a)-c) pontok közül a megfelelő szöveg 

aláhúzandó. 

A 2.-4. pontokat értelemszerűen kell kitölteni, azzal, hogy az adatot nem tartalmazó sort (kipontozott 

részt) egy vízszintes vonallal ki kell húzni 

 

Az A) Rész ingatlanokra (I.) vonatkozó pontjai közül (1.-4.) annyit kell kitölteni, amennyi ingatlannal 

kapcsolatban a nyilatkozattevő jogot gyakorol. A rovatokat az ingatlan-nyilvántartási adatokkal 

megegyezően kell kitölteni. Az ingatlan értékét – vonatkozó kérdés hiányában – nem szükséges 

megjelölni. 

A kitöltetlen, adatot nem tartalmazó rovatokat egy átlós vonallal húzza át! 

Az A) Rész II. fejezetében (Nagy értékű ingóságok) az adatot nem tartalmazó rovatokat egy átlós vonallal 

húzza át! Ha a rovaton belül nem minden sort tölt ki, akkor az adatot nem tartalmazó sort (kipontozott 

részt) egy vízszintes vonallal húzza ki! 

Ha a nyilatkozati ív nem tartalmaz az ingóság értékére vonatkozó kérdést, akkor azt nem szükséges 

feltüntetni. 

A II. fejezet 6.-9. és a III. fejezet pontjaiban, ha azok adatot nem tartalmaznak, a sort (kipontozott részt) 

egy vízszintes vonallal húzza ki! 

A II. 7.-9. pontokhoz:  a köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft, melynek hatszorosa 231.900 Ft.  

 

Ha egyéb közlendője (IV. fejezet) nincs, akkor ezt a részt egy átlós vonallal húzza át! 

 

A B) Részt csak a képviselő töltse ki!  

A foglalkoztatás szüneteltetésére adott válaszok közül a megfelelőt húzza alá! Ha a nyilatkozó 

képviselőnek nincs foglalkozása vagy más olyan tevékenysége, amelyből adóköteles jövedelme 

származik, akkor a megfelelő részeket át kell húzni. 

A hozzátartozó ezt a részt egy átlós vonallal húzza át! 

 

A B) Rész 2. pontja és a C) Rész kitöltése során az adatot nem tartalmazó rovatokat egy átlós vonallal 

húzza át!  

 

Ha a vagyonnyilatkozat kitöltését elrontja, vagy annak valamely részében, a rendelkezésre álló hely nem 

elég, akkor a Polgármesteri Hivatal Titkárságán újabb példányt, illetve pótlapokat lehet kérni. 

 

A vagyonnyilatkozatot a nyilatkozattevőnek minden oldalon szignálnia kell, és az utolsó oldalon  – a 

kitöltés idejének feltüntetésével – alá kell írnia! A korlátozottan cselekvőképes (pl.: 14-18 éves kiskorú) 

és a cselekvőképtelen (pl.: 14 év alatti kiskorú) személy nevében a törvényes képviselő ír alá, ebbéli 

minőségének feltüntetésével. 

 

A vagyonnyilatkozat benyújtásra kerülő példányát borítékba kell helyezni, arra rá kell vezetni a 

nyilatkozatot tevő (képviselő, hozzátartozó) nevét. 

Hozzátartozó esetében a borítékra fel kell vezetni annak az önkormányzati képviselőnek a nevét is, akinek 

házas- vagy élettársa, valamint gyermeke a nyilatkozatot tette, valamint a következő szöveget:  

„Hozzátartozói vagyonnyilatkozat”. 

 

A vagyonnyilatkozat egyik példányát a Polgármesteri Hivatal Titkárságán  kell benyújtani. 

 


