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Az országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény

1. sz. melléklete alapján

Vagyon- és gazdasógi érdekel*éginyílatkozat
az orszóggytilési képviselővel közös

hóztartósban élő hózas- vagl

élettórsa és gyermeke(i) szómóra

A nyilatkozatot adó személye

l.

a)
b)
c)
z.
3.
4.

A nyilatkozatot adó : c) az országgúlési képviselővel közös háztartasban élő glermek
orczággyúIési képviselő
az országgyúlési képviselővel közös
(a továbbiakb an: házas-/ élettárs)

háztartásban é|ő hőzas- vagy élettárs

az országgylllési képviselővel közös
(a továbbiakban: gyermek)

héúartásban élő gyermek

Az

országgytílési képviselő neve: Gyönglösi

Mórton

Aházas-/é|ettárs neve:

A gyermek(ei) neve: Gyönglösi

Huba

Csak a saját személyérevonatkozó adatokat töltse ki (aláhúzríssal vagy bekarikázással)!
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A) rész

VAGYONI NYILATKOZAT

L
Ingatlanok'
I

a)

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

b)

Az

c)

Művelési ága (vagy

d)

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

ingaÍlan területnagysága:

a művelés alól kivett terület elnevezése):

épület alapterülete:

e)

Azingatlanjogi jellege (családi ház, társasház,szovetkezetiház, műemlék, műhely,
üzlet, műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.):

f)

A nyilatkozójogállása (tulajdonos, állandó' illetve

tartós használó, haszonélvező, bérlő

stb.):

g)
h)

tAz

Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: --_

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): -----

ingatlan-nyilvríLrrtartási adatokkal megegyezően kell kitölteni!
Vagyoni állapot időpontja: 2018.12.31. Jóváhagyva: 2o19'o1'17. NYomtatva: 2019.01.17.
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il.
Nagy értékűÍngóságok
1.

Gépjárművek:

a) személygépkocsi:

típus

a szerzés ideje, jogcíme:
b) tehergépj ármú, autóbusz:

típus

a szerzés ideje, jogcíme:
c) motorkerékprár:

típus

a szerzés ideje, jogcíme:

2.Yízívagy légi jármű:
a)

jellege:
típusa:
a szerzés ideje, jogcíme:

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

megnevezése

db

megnevezése

db

a szerzés ideje' jogcíme: -----

b) gyÍijtemény:

a szerzés ideje, jogcíme: __-

4.

Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyíijteményként)a mindenkori képviselői
alapdíj hathavi összegét meghaladó értéktíingóság:

a) megnevezés:

a szerzés ideje, jogcíme:
Vagyoni állapot időpontja: 2018'12.31. Jóváhagyva: 2o19.o1.17. Nyomtatva: 2o19.o1.17
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5.

Értékpapírbanelhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény,kiiwény,
részj egy, kincstárj egy, vagyonj eg Y, naEY értékíibiztosítás, stb.) :

megnevezés:
névérték,biztosítási összeg:

6.

Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás: ----- Ft

7.

A mindenkori képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó készpénz: ----- Ft

8.

Az összességében

a)

pénzíntézetiszámlakövetelés:

mindenkori képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó
pénzintézetiszámlakövetelés vagy más, szerződés alapján fennálló pénzkövetelés

forintban:

a

---

devizétban (forintértéken):-----

b)
9.

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

Más, jelentősebb értéktivagyontárgyak, ha azok együttes értékea mindenkori
képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladj a:
megnevezés:

Vagyoni állapot időpontja: 2018'12.31. )óváhagyva: 2019.01.17. NYomtatva: 2019.01.17,
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ilr.
Tartozások
Ebben a rovatban kérjük feltiintetni aköztartozás címén,valamÍnt apénzintézettel vagy
ma gánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásait
l.Kóztartozás (adó, vám, illeték, tb' járulék stb'): ---- forint
2.Péruintézettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön

stb.):

_-- forint

3. Magánszemélyekkel szembeni tartozáts: ----- forint

IV.
Egyéb közlendők

Vagyoni állapot időpontja: 2018,12'31. Jóváhagyva: 2019.01.17. Nyomtatva: 2019.01.17'

6

C) rész

GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGII\ryILATK ozAT
Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége:
I.

l.
2'
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gazdasági társaság neve: ----Székhelye:

--_

Gazdasági társaság formája: -_--

Az érdekeltségformája (tulajdonos, részvényes,bt. esetén beltag/ktiltag stb.):

--_

A tulajdoni érdekeltségkeletkezéskori aránya: -----%
A tulajdoni érdekeltség jelenlegi

arétnya:

-----%

Nyereségbőlvalórészesedése: -----%
Agazdaságitársaságbanviselttisásége:

-----

Vagyoni állapot Ídőpontja: 2018,12'31' )óváhagyva: 2019.01.17. Nyomtatva: 2019'01.17
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F) rész

KIMUTATÁs
bármilyen tevékenységen ingó, vagy Íngatlan tulajdona, illetve ezekhez fíiződő egyéb
jogosultsága alapján, továbbá e nyilatkozat C) pontjában megielölt gazdasági
társaság(ok)nak juttatott államÍ, illetve európai uniós támogatásokról (a továbbiakban:
támogatás)
A támogatás

A támogatás

jogosultja

megszerzésének

A támogatás
megszerzésének

jogcíme, módja

Ke|t: Naglkovócsi , 20I9

A Íámogatást

A támogatás célja

A támogatást

nyújtó

értéke

időpontja

év januórhő

I7. nap

Jelen nyilatkozatomat, mint tisáségviselővel közös

háztartásban élőházas-

gyermek adom.

l

élettáts

l

ar'1t.ft.aláirás

Kérjiik a megfelelő részt aláhúzni!
Kiskoru gyermek esetén a szülő vagy

a törvényes

képviselő aláírasa.
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