
Vugyon-, jdvedelem- ds guzdasdgi drdekeltsdgi nyilutkozut helyi Ankormdnyzati
kdpviself (polgdrmester, alpolgdrmester), vulamint a vele kbzbs htiztartdsban dl6

htizus- vagy dlettdrsa ds gyermeke szdmdra

A nyilatkozatot ad6 szem6lye
1. A nyilatkozatot ad6: I

a) hel),i 6nkorm6nlizati k6pvise16, polg6rmester, alpolg6rmesterz (a tov6bbiakban egyiitt: k6pvise16)
b/ a k6pvisel6vel kcizcis hdztartbsban 6lo h6zas- vagy 6lett6rs (a tov6bbiakban: h6zas-l6lett6rs)
c/ a k6pvisel6vel kcizds h6ztart6sban 616 gyermek (a tov6bbiakban: gyerrnek)
2. A k6pvisel6 neve: Unger Tam6s
3, A hdzas-/ llettSrs neve:
4. A gyermek neve: ............

A) R6sz

VAGYONI NYILATKOZAT

I. Ingatlanok3

1.

a/ A telepiil6s neve, ahol azingallan fekszik (Budapesten keriilet is): P6pa
b) Az ingatlan teriiletnagys6 ga: 37 ,6 m2
c) Miivel6si 6ga (vagy a mtivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se): ................;................
d) Az lpijlet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6hbz, iidiil6, gazdas6gi 6piilet stb.), az 6piilet alapteriilete:

e) Azingatlanjogi jellege (t6rsash6z, szdvetkezeti h6z, mriernl6k, b5nyatelek stb.): lak6s

/ A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, b6116 stb.): tulajdonos
g) Krizos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke:
h) A szerzls jogcime, ideje (a jogviszony kezdete): ad6sv6tel 2016,11 .04,

2.

a) A telepiil6s neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten keriilet is): ................
b) Az ingatlan teriiletnagys6ga: ............,...
c) Mfivel6si 5ga(vagy a miivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se): ..,........
d) Az lpilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6hiz, iidtl6, gazdas5gi 6piilet stb.), az 6piilet alaptertilete:

e) Azingatlanjogi jellege (t6rsash6z, szcivetkezeti h6z, miieml6k, b6nyatelek stb.): .....................

/ e nyilatko rO iogilati(tulajdonos, b6rl6 stb.): ...................... .......'......................
g) Ktiz6s tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke:
h) A szerzds jogcime, ideje (a jogviszony kezdete): ..................

a) A telepril6s neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kertilet is); ................
b) Az ingatlan teriiletnagys6 5ai .,.....,,.,....
c) Miivel6si 6ga (vagy a mrivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se): .........................,..:..............,...;....
d) Az lpilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6hdz, iidtil6, gazdas6gi 6piilet stb.), az 6piilet alaptertlete:

e) Azingatlanjogi jellege (t6rsash6z, szdvetkezeti h6z, mrieml6k, b6nyatelek stb.): .....................

/) A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, b6rlo stb.):

I Csak a saj6t szem6ly6re vonatkoz6 adatokat toltse ki.
2 A megfelel6 szciveg al6hrizand6!
3 Az ingatlan-nyilv6ntart6si adatokkal megegyez6en kell kit6lteni.
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g) K6z<is tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke:

h) Aszerzls jogcime, ideje (a jogviszony kezdete): ............

4.
a) A telepiil6s neve, ahol azirrgatlan fekszik (Budapesten keriilet is): ................

b ) Az irgatlan teriiletnagys6ga: ....: ;...... :...

c) Mtivel6si 6ga (vagy a mfive16s al6l kivett teriilet elnevez6se): ..'........

d) Az 1pnlet fd rendeltet6s szerinti jellege (lak6hdz, i.idiilo, gazdas6gi 6pi.ilet stb.), az 6piilet alapteriilete:

e) Azingatlan jogi jellege (t6r.sash6z, szrivetkezeti h6z, mfiem16k, b6nyatelek stb.): .....................

/ A nyilatkoz6 jogdlllsa (tulajdonos, berl6 stb.):

g) K<iz<is tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke:

h) A szerzds jogcime, ideje (a jogviszony kezdete): ....................:......."..........

II. Nagy 6rt6kii ing6sdgok

1. G6pj6rmrivek:
a)szemblyglpkocsi: RenaultScenic

a szerzls idej e, jogcirne: ad6sv6te1 202 I .03. 08.

tipus
tipus

4. Egylb, darabonk6nt vagy k6szletenk6nt (gyiijtem6nyenk6nt) a mindenkori , a klzszolgdlati tisztvisel6kr6l sz6l6

trirv6ny szerinti illetm6nyalap hathavi cisszeg6t meghalad6 6rt6kr.i ing6s69:
a) megnevezis: ..........,.......

a szerzls ideje, jogcime: ...................
b) megnev ez1s: ............

a szerzds ideje, jogcime:

I
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3. V6dett miialkot6s, v6dett gytijtem6ny:
a) egyedi alkot6sok: megnevez6s..... db

a szerzds ideje, jogcime:
a szerzbs ideje, jogcime:
a szerzls ideje, jogcime:

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

b) gyijtembny: ......... ....... megnevez6s ..... db

a szerz€s ideje, jogcirne: megnevez6s..... db

a szerzds idej e, jogcim e : ........................ megnevez6s..... db

a szerzls ideje, jogcime:
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a szerzes ideje, jogcime: ....................
d) megnevezes: ..................

a szerzds idej e, jogcime: ....................
e) megnevezds: ..................

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

5. Ert6kpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egy6b befektet6s (r6szv6ny, kcitv6ny, rbszjegy, nagy 6r16kii

biztosit5s stb.):
megnevez6s: 6letbiztosit6s
n6v6rt6k, biztosit6si risszeg: 126.000 Ft/6v
megnevezds:
n6v6rt6k, biztosit6si cisszeg:

megnevez6s:
n6v6rt6k, biztosit6si cisszeg:

megnevez6s:
nev6rt6k, biztosit6si cisszeg:

megnevez6s:
nev6rt6k, biztosit6si cisszeg:

6. Takar6kbet6tben elhelyezett megtakaritds: .............. ............... Ft

7. A rnindenkori, a kdzszolg6lati tisztviselokr6l sz6l6 tcirv6ny szerinti illetrn6nyalap hathavi cisszeg6t meghalad6
kbszpfnz: ..,......................., Ft

8. Az cisszess6g6ben a mindenkori, akozszolg6lati tisztviselokrol sz6l6 tcirv6ny szerinti illetm6nyalap hathavi
cisszeg6t rneghalad6 pdnzintlzeti sz6mlakrjvetel6s vagy mis, szerzodes alapj6n fenn6ll6 p6nzkcivetel6s:

a) pdnzintbzeti sz6rn lakriveteles:
folintban: 2.500.000,
deviz6ban (forintert6kerr): .................

b) mAs szerz6d6s alapj6n fenn6ll6 p6nzkcivetel6s osszege: ........ Ft

9. M6s, jelentosebb 6r16kii vagyont6rgyak, ha azok egytittes 6rt6ke a rnindenkori, akdzszol.g|lati tisztvisel6kr6l
sz6l6 tcirv6ny szerinti illetm6nyalap hathavi <isszeg6t meghaladja:

rnegnevez6s:

megnevez6s:
megnevez6s:

III. Tartozdsok

Ebben a rovatban k6rjtik feltiintetni a k6ztartoz6s cim6n, valamint a pdnzintdzettel vagy magbnszemdlyekkel
szemben esetl egesen fenn6l 16 tartozdsait

l.Kdztartozils (ad6, v6m, illet6k, tb-j6rul6k stb.): ............. ... forint
2.Pbnzintlzettel szembeni tafiozls (hitel, kcilcscin stb.): 5,100.000, - forint
3. Mag6nszem6lyekkel szembeni la;rtozils; ...... forint

t;4
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IV. Egy6b kiizlend6k

B) R6sza

TOVBUBLEMNYILATKOZAT

(a k6pviseloi tiszteletdijon kivtili ad6koteles jcivedehnek)

1. Foglalkoz6sa: alpolg6rrnester
Munkahelye: P6pa V6ros Onkorm6nyzata
Sziinetelteti-e foglalkozds6t: igen

nem

Foglalkoz6s6b6l sz6rmaz6 havi ad6kciteles (brutt6) jovedelme: 895.185,- Ft

2. Az 1. pontban irt foglalkoz6s5n kivtili, valamennyi olyan tev6kenysege, arnelybol ad6ktiteles jtivedelme

szbrmazik:
a) A tev6kenys6g megnevez6se: ingatlan-b6rbead6s

b) A kifizet6 szem6lye (kiveve a jogszabdlyon alapul6 titoktart6si kdtelezettseg al5 es6 tev6kenys6gek):

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

d) A jrivedelem (brutt6) <isszege;65.000,- Ft

a) A tev6kenys6g megnevez6se: ...............
b) A kifizet6 szem6lye (kiv6ve a jogszabillyon alapul6 titoktartesi kdtelezetts6g a15 es6 tev6kenys6gek):

c) Aj6vedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeress6gti, eseti vagy id6szakos):

d) A j6vedelem (brutt6) tisszege: .........'........... Ft

a) A tev 6kenys6g megnevez6se : .............. ;.....................
b) A kifizeto szem6lye (kiv6ve a jogszab6lyon alapul6 titoktart6si kdtelezetts6g al6 es6 tev6kenys6gek):

c/ Aj6vedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeress6gii, eseti vagy idoszakos):

d/ A j<ivedelem (brutt6) <isszegei ...............................:.. ......... Ft

Ll ){a Csak a k6pviselo toltse ki.

a16i16s
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C) R6sz

GAZDASAGI ERDEKELTSEGI NYILATKOZAT

G azdasdgi t6rsas6gban fen n6l l6 tisztsege vagy erdekelts6ge :

I.
1. GazdasSgi t6rsas6g neve: Nyelvi Centrum Bt.
2. Gazdasdgi t6rsas6g fonn6ja: bet6ti t6rsas6g
3. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt, eset6n beltag/kiiltag stb.): kiiltag
4. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori afinyal.25.oh
5. A tulaJdoni 6rdekelts6g jelenlegi ardnya:7 5 o/o

6. Agazdasdgi t6rsas6gban viselt tiszts6ge: -

il.
1. Gazdas6gi t6rsas6g neve: Translator'98 Kt.
2. Gazdasdgi t6rsas6g form6ja: kft
3. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/kiiltag stb.): tulajdonos
4. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori ardnya: 57Yo

5. A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi ardnya: 57o/o

6. AgazdasSgi t5r'sas6gban viselt tiszts6ge: -

III.
1. Gazdasdgi t5rsas6g neve: MegaContir Bt.
2. Gazdasdgi t6rsas6g form6ja: bet6ti t5rsas6g
3. Az 6Ldekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.): kiiltag
4. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori ardnya:25Yo

5. A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi ardnya:25Yo
6. Agazdasbgi t6rsas6gban viselt tiszts6ge: -

IV.
l. Gazdas6gi t6rsas6g neve: ............
2. Gazdasbgi t6rsas6g fonn6ja:
3. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/kiiltag stb.): ........"....'.......
4. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori ar6nya: .........,..........'%

5. A tulajdoni erdekelts6g jelenlegi ardnya ......'...%

6. A gazdas|gi t6rsas6gban viselt tiszts6ge: ..........,.......

1. Gazdasilgi t6rsas6g neve: ............
2. Gazdasilgi t6rsas6g forrn6ja: .;.....'..

3. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/kiiltag stb'): ."....."..'....'.'..
4. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori ardnya: ..,.,................%

5. A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi ardnya: ..........%

6. A gazdas|gi t6rsas6gban viselt tiszts6ge: .................'

D6tum: P 6pa, 2023.janu6r 3 1 .

Af4
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