Az országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény

1' sz. nrelléklete alapján

Vugyon- és gazdasdgi érdekeltséginyilatkoz,at
az országgyíílésiképvíselővel közös

húztartósban élő hdzas- vegy

élettársa és gyernteke(i) számcűra

A nyilatkozatot
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az országgyűlési képviselővel közös
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(a további akban: házas -/élettárs)

c)

az országgyűlési képviselővel közös
(a továbbiakban: gyermek)

lláztartásban élő gyerrnek
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Az országgyiilési képviselő neve:
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A gyennek(ei) neve:

C,srÍll.1,
tt

i

T'tt tt t ti

s

t Ka fu l i n

Csak a saját szernélyére vonatkozó adatokat töltse ki (aláhúzással vagy bekarikázással)!
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A) rész

VAGYONI NYILATKOZAT
I.

Ingatlhnok.
1.

a)

A település neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kerület is)
Iv{ez(ittir'

b)

Az ingatlan
I 192

területnagysága:

nl

c)

Művelési ága (vagy a mtivelés alól kivett terület elnevezése):

d)

Az épület fő rendeltetése szerinti jellege (|akoház, iidülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)

laktiház, I00 n|
Az ingatlarr jogijellege (családi lráz, társasház,szövetkezetiltáz,

n-rűlenrlék,

miihely,

uzlet, műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.):

0

r:saládi haz

A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve

tartós használó,lraszonélvező,bér|ő

stb.):

tulajdortos

s)

Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: l/2

h)

A

szcrzós jogcírne, ideje (a jogviszony kezdete): vélel, 2()05.a4.21

.,

a)

A település neve, alrol azingatlan fekszik (Budapesterr kerület

is):

Me:őtur
b)

Az ingatlan területnagysága:
52 m'

c)

Miívelésiága (vagy

a mrivelés

alól kivett terület elnevezése):

Az ingatlarr-nyilvántartási adatokkal megegyezően

kel l kitö|teni

!
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d)

Az épület fő rendeltetése szerinti jellege (lakőház, tiliilő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)

lakóhaz, 52 m'
Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezetiház,
iJ.zlet, miiterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.):

0

A nyilatkozó jogállása (tulajdorros, állandó, illetve tartós használó' haszonélvezó,bérLő

mtiemlék, múhely'

társasház
stb.):

g)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ]/5

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): vétel, 20]8.06.04
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il.
Nagy értékűingóságok
1.

Gépjárművek:

a) személygépkocsi:

a szerzés idej e, jogcíme:

Renaul t Megane G randtou

r

típus

2012.07.25, vétel

típus

b) tehergépj ármu, autóbusz:

a szerzés ideje, jogcíme:

típus

c) motorkerékpár:

a szerzés ideje, jogcíme:

z.vfui vagy légi jármű:
a)

jellege:
típusa:

a szerzés ideje, jogcíme:
3. Védett műalkotás, védett gyííjtemóny:
a) egyedi alkotások:

megnevezese

db

megnevezese

db

a szerzés ideje, jogcíme: --_-

b) gyíijtemény:

a szerzés ideje, jogcíme: --_-

4.

Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyiijteményként) a mindenkori képviselői
alapdíj lratlravi összegét rrreglraladó értékiiirrgóság:

a) megnevezés:

a szerzés ideje, jogcíme
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5.

Értékpapírbanelhelyezett rnegtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény,kötvény,
részjegy, kincstárjegy, vagyonjegy, nagy értékűbiztosítás, stb.):

megnevezés:

névérték,biztosítási összeg:

6.

Takarékbetétbenelhelyezett megtakarítás: 0 Ft

7.

A rnirrdenkori képviselői alapdíj hathavi összegét nreghaladó készpénz: 0 Ft

8.

Az

összességében a mindenkori képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó

pénzintézetiszárnlakövetelés vagy más, szerződés

a)

aI

apj án fenná

lló pénzkövetelés

:

pénzintézetiszárrrlakövetelés:
forintban:

I

.120.000 Ft

devizában (forintér1éken): t'l

b)
9

más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés összege: 0 Ft

Más, jelerrtősebb értékűvagyontárgyak, ha azok együttes értékea rrrinclenkori
képviselői alapclíj hathavi összegét meglralaclj a :
megnevezes

Vagyoni áilapot Ídőpontja: 2019.12.31. Jóváhagyva: 2020'01'29. NYomtatva: 2020.01'30.

-6-

III.
Tartozások
Ebben a rovatban kérjük feltiintetni a köztartozás címén,valamint a pénzíntézettelvagy
magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásait
1. Köztartozás (adő, vám, illeték, tb. járulék stb.): _--- forint

2.Pénzintézettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön

stb.): 5.200.000

Ft forint

3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás: ----- forint

IV.
Egyéb kiizlendők

Vagyoni állapot időpontja: 2019'12.31. Jóváhagyva: 2020.01-'29. Nyomtatva: 2020'01'30.
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C) rész

GAZDASÁGI ÉRDEKBLTSÉGINYILATKoZAT
Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége:
I.

1.

Gazdasági társaság neve: -----

2.

Székhelye: -----

3.

Gazdasági társaság formája: __-_

4.

Az érdekeltségformája (tulajdonos, részvényes,bt.

5'

A tulajdoni érdekeltségkeletkezéskori arátrya:

6.

A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya;

7.

Nyereségből való részesedése:-----

8.

esetén beltag/kültag stb.): -----

----- %

----- %

oÁ

Agazdaságitársaságbanviselttisztsége:

-----

vagYoni áilapot időpontja: 2019.12'37. )óváhagyva: 2020.01.29. Nyomtatva: 2020.01.30.

I

F) rész

KIMUTATÁS
bármilyen tevékenysége, ingó, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhezÍtiződő 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

A tám<lgatás

A támogatást

jogosultja

megszerzésének

megszerzésének

nyú.itó

jogcíme' módja

időpontia

A támogatás cólja

A támogatást
értéke

Ke|t: Budapefi,2a20 év 0] hő 30. nap

Jelen nyilatkozatomat' mint tisztségviselővel közös

háztartásbarr élő lrázas - l é|ettárs

l

gyermek adorn.
aláírás

Kérjük a megfclelő részt aláhúzni!

Kiskorú gyernrek esetén a szülő vagy a törvényes képviselő aláírása'
vagYoni áltapot időpontja: 2019'12'31. Jóváhagyva: 2o2o'o1.29. NYomtatva: 2020'01'30.

Adatvédelmi tái ékoztató és nyilatkozat

Alulírott Csányiné Kozma Katalin a jelen nyilatkozaton feltüntetett aláírásomnral kifejezetten
hozzé!áru|ok ahhoz, hogy az országgyűlésről szóIő 2OI2. évi XXXVI. törvény 90.$ (2)
bekezdése alap1án kötelezoen benyújtott vagyonnyilatkozatomat a Jobbik Magyarországért
Mozgalom (1l13 Budapest, Villányi út 20lB) az európai Általános Adatvédelmi Rendelet,
(General Data Protection Regulation,,,GDPR'') 6. cikk (1) a) pontjábarr található önkéntes
hozzájáru|ás alapján kezelje, és azokat 'azOrszággyűrlésről sző|o2012. évi XXXVI. torvény 94.
rryilvánosságrahozza.
$ (2) bekezdése ellenére, a rvrvrJ,..io|.r|'lik.[tr lronlapotr

Tudomásul veszem azt a tájékoztatást, hogy adatairnat és aZ adatkezeléshez való
hozzájáru|ásomat az adatkezelőnél bármikor írásban rnódosítlratont, visszavonhatom, valamint
személyes adataim kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérlretek az adatkezelőtől.

Amennyibe n az adatkezelés jogszerűségét kifogásolon, tájékoztatást kérhetek szenrélyes
adataim kezeléséről' valamint kérhetem a személyes adatainak helyesbítését'illetve törlését'
visszavonását, élhetek adathordozási-, és tiltakozási jogornmal az adatkezelőnél, valamint a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságlroz, illetve bírósághoz fordullratok.

Aláírásommal nyilatkozom, hogy elolvastanr és elfogadtam az adatkezelési szabályokat.
Kelt: Budapest. 2020. január 30.

