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2. melléklet a 20l l. éviCLXXilX. töľvénvhez

Vagyon-, jövedelem- és gazdasúgi éľdekeltségi nyilatkozat helyi önkormúnyzati
képviselő (polgĺÍrmesteľ, alpolgĺÍľmester), valamÍnt a vele közös hĺÍztaľtdsban éIő

hózas- vagy élettĺÍrsa és gyeľmeke szĺÍmĺÍra

A nyilatkozatot adó személye
l. A nyilatkozatotadő:

a) helvi önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester (a továbbiakban együtt: képviselő)

b) a képviselővel kcizös hźntartásban élo házas- vagy élettárs (a továbbiakban: hŁas-lélettárs)

c) a képviselővel kcizĺjs háztartźsban élő gyermek (atovábbiakban:gyeľmek)

2. A képviselő neve: Derda Áoem
}.-=+hĺízas-léletĺĺ

A. Rész

VAGYONI NYILATKOZAT

I. Ingatlanok

I

d) Ąz épüłet ffi ľendełtetés szeľintijełłege (łakóház; üdüłő; gazdasági épüłet stb,)' +z épüłet
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II. Nagy éľtékíĺ ingóságok

l. GépjaľműveŁ
,d---szemĘsépkg€si: ,,,,,,,,,,,, ŕpus
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2. Y ízi va1y léEi jélrmii:
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.rrrvórrvvvffi

^^-^^-,^-A^ JLrrrvórrv v vzvo

^ --^--Ä^ iá^i^ :^^^í*^. ,.tLrvvJv' JvóvrIrlv

^ --^--Á^ :á^:^ :^^^í*^.
rlrvórrv v vlvo ..

ILlvvJv' Jvóvllllv

^ --^--Á- iÄ^i^ i^*^!^^'rvvJv' Jvěvrrrrv.

^ ^-^--A^ :Á^:^ :^^^í*^.luvJv' Jvěvrllrv.

ľlévéľtél<; biztosítási összeg: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r.,,,,,,

l1éVéľtél<; biztÔSĺtási ěsszeg: ,r,,,,,,r,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r,,,,,-,,,,,,,,,,,,,

hévéľték' biztesítási összeg: ,,,,,,,,,r,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,rr,,,r,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
l'l'lětl'lŮt_ěZéSi :,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,r,,r,,,,,,,r,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r,r,,,,,,,,,,,r,,,,,,,;; ;::;;;;,,

ÍléYéľték; biztosítási összeg: ,,,,r,r,,rr,,r,rrrr,,,r,r,,,,,r,,,,,,,,rr,r,r,,,rr,rr,,,r,r,,,r,,,,.rr,r,,r,,,,r,rrr,,-,,,,,,,,,,,,,,,

néVéľtél(; biztosítási összeg: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-

7. A mindenkoľi, a kozszolgá"lati tisztviselőkľől szóló törvény szerinti illetményalap hathavi
<isszegét meghaladó készpénz: 300.000 Ft
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8. Az cisszességében a mindenkoľi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló töľvény szerinti
illetményalap hathavi összegét meghaladó pénzintézeti számlakcivetelés vagy más, szerzi5dés
alapján fennálló pénzkövetelés :

a) pénzintézeti számlakcjvetelés:
forintban: 5,350.000 Ft

b) más szeľződés &|aPiáÍFfennálłé pénzk€ivetełés összege: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Ft
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jaŤ

IłI-.+łľtezĺĹsek

Fbben a ľovatban kéťÜlk
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B. Rész

ĺovnnnLEMNYILATKoZAT
(a képvi se lői ti szte letdíj on kívül i adóköteles j övedelmek)

l. Foglalkozása: Egyénivállallkozó.
Munkahelye:
SzĹinetelteti-e foglalkozását: igen nem
Foglalkozásából származőhavi adókĺiteles (bruttó) jĺivedelme: 500.000........ Ft

b) Ą |<ifizető szernélye (l<ivéve a jegszabáłyen ałapułé titektartási ktitelezettség ałĺí eső

b) Ą kifizető személye (kivéve a jegszabáłyen ałapułó titektaľtási kötełezettség alá eső

d)
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C. Rész

ł, G€}zdasági táľs&ság ł1eve: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,r,,,,,,,,,,r, ,,,,,,,r,,,,,,
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