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Az országg}iűlésről szóló 20l2. évi XXXVI. törvény l. sz. melléklete alapján

Vagton-

és gazdasógi érdekeltségÍnyilatkozat

az orszúggstűílésiképvÍselővel közös

htÍztartúsbanélő hózos- vogy

élettórsa és g1lermeke(i) szómóra

A nyilatkozatot adó személye

1.
a)
b)
c)

A nyilatkozatot adó

:

c) az orszóggliÍlési képviselővel közös

hóztartósban élő glermek

országgyűlési képviselő
az országgyűlési képviselővel közös
(a továbbiakban: hánas-/életüírs)

háztartÁsban élőházas_ vagy élettlírs

az országgyűlési képviselővel közös háatartásban élő gyermek
(a továbbiakban: gyermek)

2.
3.
4.

Az

otszággyűlési képviselő neve: Rlg Lajos

Aháaas-/élettárs neve:

A gyermek(ei) neve:

Rig Dzsenifer

Gabriella

Csak a saját személyérevonatkoá adatokat töltse ki (alríhúzassalvagy bekarikríarással)!
Vagyoni állapot időpontja: 2019,12.31. Jóváhagyva: 2020.01.06, Nyomtafua: 202o'o1.06'
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A) rész

VAGYONI NYILATKOZAT
I.

Ingatlanok'
1

a)

A település neve, ahol azingat|an fekszik (Budapesten kerület is):

b)

Azingatlanterületnagysága:

c)

Művelési ága (vagy

d)

Az épület fő rendeltetése szerinti jellege (lakőhán, iilülő, gazdasági épület stb.), az

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

épület alapteriilete:

e)

Azingatlanjogi jellege (családi ház, üírsasház, szövetkezetihőz, műemlék, műhely,
iizlet, műterem, rendelő, gatázs, bányatelek stb.):

0

A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve

g)

Közös

h)

A

tartós használó, haszoné|vezó,bérló

stb.):

tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:-----

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):

----

Az ingatlan-nyilvántartási adatokkal megegyezően kell kitölteni!
Vagyoni állapot időpontja: 2019.12,31. Jóváhagyva: 2020'01.06' Nyomtatva: 2020.01'06.
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II.

Nagy értékűingóságok
1.

Gépjárművek:
típus

a) személygépkocsi:

a szetzés ideje, jogcíme:

típus

b) tehergépjármű, autóbusz

a szerués ideje, jogcíme:

típus

c) motorkerékpár:

a szerzés ideje, jogcíme:

2.vlzi vagy légi jármÍi:
a)

jellege:
típusa:
a szerzés ideje, jogcíme:

3. Védett műalkotás, védett gyíÍjtemény:
a) egyedi alkotások:

megnevezése

db

megnevezése

db

a szerzés ideje, jogcíme: -----

b) gyűjtemény:

a szetzés ideje, jogcíme : -----

4.

Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyÍijteményként)a mindenkori képviselői
alapdíj hathavi összegét meghaladó értékűingóság:

a) megnevezés:

a szerzés ideje, jogcíme:
Vagyoni állapot időpontja: 2019'12.31. Jóváhagyva: 2020.01,06. Nyomtatva: 2020.01.06'
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5.

Értékpapírbanelhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény, köwény,
Észjegy,kincstrírj egy, vagyonj egY, nagY értékűb iztos ítiís,stb.) :

megnevezés:
névérték,biaosítrísiösszeg:

6.

Takarékbetétben elhelyezett megtakarítrís:----- Ft

7.

A mindenkori képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó készpét:z----- Ft

8.

Az összességében a mindenkori képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó
pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szerződés alapján fennálló pénzkövetelés:

a)

pétuintézetiszámlakövetelés:
forintban: ----devizában (forintértéken) : -----

b)
9

más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés összege: ----- Ft

Más, jelentősebb értékűvagyontrárgyak, ha azok együttes értékea mindenkori
képv i se lő i alapdíj hathav i össze gét meghaladj a :
megnevezes:

Vagyoni állapot időpontja: 2019'12'31' Jóváhagyva: 2020.01'06' Nyomtatva: 2020.01'06'
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UL
Tartozások
Ebben a rovatban kérjük feltüntetni aköztartozás címén,valamint apénzintézettel vagy
magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásait
1. Köztartozás

(adó, vám, illeték, tb. járulék stb.):

2.Pénzintézette| szembenibrtozás (hitel' kölcsön
3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás:

-_-

forint

stb.):

---- forint

---- forint

rv.
Egyéb közlendők

Vagyoni állapot időpontja: 2019.12,37, Jóváhagyva: 2020.01'06' Nyomtafua: 2020'01,06'
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C) rész

GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGINYILATK ozAT
Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége:
I.

1. Gazdasági tiírsaság neve: ----2. Székhelye: ----3. Gazdasági üírsaság formája: -_4. Az érdekeltségformája (tulajdonos' részvényes, bt. esetén beltag/kültag
5. A tulajdoni érdekeltségkeletkezéskori aránya: ----- %
6. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi atánya: ----- %
7. Nyereségből való részesedése:----- %
8. A gazdasági üírsaságban viselt tisztsége: -----

stb.):

---

vagyoni állapot időponQa: 2019,12,31, Jóváhagyva: 2020.01,06. NYomtatva: 2020'07.06,
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F) rész

KIMUTATÁS
bármilyen tevékenysége,ingó, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhezÍűtződ(j egyéb
jogosultsága alapján, továbbá e nyilatkozat C) pontjában megielölt gazdasági
társaság(ok)nak juttatott állami, illetve európai uniós támogatásokról (a továbbiakban:
támogatás)
A támogatás

A támogatás

jogosultja

mcgszerzésónek

megszerzésének

jogcÍme' módja

időpontja

A támogatás

A támogatást

A támogatás célja

A támogatást

nyújtó

értóke

Ke|t: Tapolca ,2020 év 01hő 06.nap

Jelen nyilatkozatomat, mint tisztségviselővel közös

hántartÁsban é|ő házas- l é|ettárs

l

gyermek'adom.

aláírás

Kérjük

a

megfelelő részt alahúmi!

Kiskoru gyermek esetén a szülő vagy

a

törvényes képviselő aláírása.

vagyoni állapot időpontja: 2019,12,31, Jóváhagyva: 2020.01.06' Nyomtatva: 2020'01'06.

