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Vagyon-, jövedelem- és gazdasdgi érdekeltségi nyilatkozat helyi i)nkormónyzati
képviselő (polgdľmesteľ, ulpolgĺtľmesteľ), valumint a vele közijs hlÍztaľtĺÍsban élő

hđ'zas- vagy élettĺźľsa és gyermeke szúmóľa

A nyilatkozatot adó személye
1. A nyilatkozatot ađő:

a) helyi önkoľmányzati képviselő, polgármester, alpolgármestęr (a továbbiakban egyiitt: képviselő)

b) a képviselővel kozös hźytartásban élő hŁas- vagy élettáľs (atovábbiakban: házasJélettaľs)

c) a képviselővel közös hźntartásban élő gyermek (atovábbiakban:gyeĺmek)

képviselő neve: Domokos Ágnes
házas-lé|ettáľs neve:
gyeľmek neve:

A. Rész

VAGYONI NYILATKOZAT

I. Ingatlanok

a) A település neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten keľület is): Budapest III. keľtilęt
b) Az ingatlan területnagysága: 196l m2

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett teriilet elnevezése): zźlrtkert
d) Az épület fő ľendęltętés szerinti jellege (lakőház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület

alapteľülete: gazdasági épület, ketto gazdasági épület egy 35 m2 és egy két szinten 70 mz

terĹiletű
e) Az ingat|anjogi jellege (társasház, szövetkezetiház, műemlék, bányatelek stb.): záľtkeľti

in gatlan, gazdasági épiilettel
Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, béľlő stb.): tulajdonos
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad méľtéke: I2l40 eszmei tulajdoni hányad
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): vásárlás adásvételi szerzódés (2020.

szeptembeľ 2.) alapjźn, teljes vételáľ kiegyenlítése 2020. szeptembeľ 18. napján
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a) A település neve, ahol azingat|an fększik (Budapesten kerület is):

b) Az ingatlan teriiletnagysága: ........

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): ......
d) Az épĹilet fő ľendeltetés szęľinti jelłege (|akóhttz, ĺidĺilő, gazdasźłgi épület stb.),az épület

alapteľülete:
e) Azingatlanjogi jellege (Ífusasbźn, szövetkezetiház,muemlék, bányatelek stb.):

Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb): ................

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad méľtéke:
h) A szerzés jogcíme, ideje (ajogviszony kezdete): ......'...'..

2.A
3.4
4.4
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4.

a) A település neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kerĺilet is)
b) Az ingatlan teri.iletnagysága:
c) Múvelési ága (vagy a művelés alól kivett tertilet elnevezése): ................
d) Az épület fő ľendeltetés szeľinti jellege (lakőhźn, ĺidiilő, gazđasági épĺilet stb.), az épület

alapteľülete:
e) Azingatlan jogi jellege(tětrsashźłz,sziivetkezeĺiIláz,műemlék, bányatelek stb.) :

t

Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, béľlő stb.): ........

g) Köztĺs tulajdon esetén a tulajdoni hányad méľtéke:
h) A szerzés jogcíme, ideje (ajogviszony kezdete)

a) A település neve, ahol azingatlan ťekszik (Budapesten kerĹilet is): '....
b) Lz ingatlan teľiiletnagysága:
c) Miĺvelési ága(vagy a miĺvelés alól kivett teriilet elnevezése): ................
d) Az épiilet fő rendeltetés szerinti jellege (lakőház, ĺidülő, gazdasági épület stb.), az épület

e) Azingatlanjogi jellege (táľsasház, szövetkezetihé.z, miĺemlék, bányatelek stb.): ........

Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, béľlő stb.): ................

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
h) A szeľzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): .............

II. Nagy éľtékĺĺ ingóságok

1. Gépjárművęk:
ą) személygépkocsi:

a szerzés ideje, jogcíme:
a szerzés ideje jogcíme:
a szerzés ideje, jogcíme:

b) teheľgépjármu,
a szęľzés ideje, jogcíme:
a szerzés ideje, jogcíme:
a szerzés ideje, jogcíme:

c) motoľkeľékpáľ:
a szerzés ideje, jogcíme:
a szerzés ideje, jogcíme:
a szerzés ideje, jogcíme:

2.Yízi vagy légi jármu:
a) jellege:

típusa:
a szerzés ideje, jogcíme:

b) jellege:
típusa:
a szerzés ideje jogcíme:

típus
típus
típus
típus
típus
típus
típus
típus
típus
típus
típus
típus
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3. Védett miĺalkotás, védett gyűjtemény

a) egyedi alkotások:
a szerzés ideje jogcíme:
a szerzés idej e j o gcíme:
a szerzés ideje, jogcíme:

b) gyűjtemény:
a szerzés ideje, jogcíme:
a szerués idej e, jo gcíme :
a szetzés ideje, jogcíme:

...... megnovezes

.......megnevezés

...... megnevezés

...........megnevezés

...........megnevezés

...........megnevezés

db
db
db

db'
db
db

4. Egyéb, daľabonként vagy készletenként (gyűjteményenként) a mindenkoľi, a közszolgálati
tisztviselőkľől szóló tiiľvény szerinti illetményalap hathavi összegét meghaladó éľtékíĺ ingóság:

a) megnevezés:
a szeľzés ideje, jogcíme:

b) megnevezés:
a szerzés ideje, jogcíme:

c) megnevezés:
a szerzés ĺdeje, jogcíme:

d) megnevezés:
a szerzés ideje, jogcíme:

e) megnevezés:
a szęrzés ideje jogcíme:

s. Éľtékpapírban elhelyezett meglakaritás vagy egyéb befektetés (ľészvény, kiitvény, részjegy,
nagy értékű biztosítás stb.):

megnevezés:
névénék, biztosítási összeg:
megnevezes:
névérték, biztosítási összeg:
megnevezés:
névéľték, biztosítási összeg:
megnevezés:
névérték, biztosítási összeg:
megnevezés:
névéľték, biztosítási összeg:

6. Takarékbetétben elhelyezett megfakarítás: .............. .......... Ft

7. A mindenkori, a közszolgtllati tisztviselőkről szóló töľvény szeľinti illetményalap hathavi
összegét meghaladó készpénz: Ft
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8. Az összességében a mindenkori, a közszolgálati tisztviselőkľől szóló töľvény szeľinti
illetményalap hathavi összegét meghaladó pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szerződés
alapján fennálló pénzkövetelés :

a) pénzintézeti számlakiivetelés:
forintban:
dev izáb an ( foľintértéken) :

b) más szeruődés alapján fęnnálló pénzkövetelés összege: Fť

9. Más, jelentősebb éľtékii vagyontáľgyak, ha azok együttes éľtéke a mindenkori, aközszolgálati
ti sztviselőkľől szó ló töľvény szeľinti il letményalap hathavi össze gét meghaladj a:

megnevezés:
megnevezés:
megnevezes:
megnevezés:
megnevezés:

III. Taľtozások

Ebben a ľovatban kéťük feltüntetni a köztartozás címén, valamint a pénzintézettel vagy
magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásait

1. Köztaľtozás (adő, vám, illeték, tb-járulék stb.): 0,- azazNulla foľint
Z.Pénzirltézettel szembenitartozás (hitel, kölcsön stb.): 5.Ż84.829,- foľint

Személyi hitel tőke: 2022'januĺáľ 27-i állapot szerint
(a kamat tartozás összege nem ismeľt, az egy havi tőke + kamat töľlęsztő részlete 14|.469,- foľint,

a hitel futamideje 60 hónap)
Diákhitel: 2022. január 27-i állapot szerint ..............:.. 740.972.- foľint
3. Magánszemélyekkel szęmbeni tartozás; 0.- azazNulla foľint

IV. Egyéb kłizlendők
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B. Rész

ĺovnnnLEMNYILATKozAT
(a képviselői tiszteletdíjon kívĹili adókiiteles jövedelmek) t

a)
b)

c)
d)

1. Foglalkozása: asszisztens
Munkahelye: DemokľatikusKoalíció
Sztinetelteti-e foglalkozását: igen nem
Fo glalkozásából szárm azo havi adóköteles (bľuttó) j övedelme : 27 1 . 000 Ft

2. Az 1. pontban íľt foglalkozásán kívĺili, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből adóköteles
jövedelme szźrmazik:
a) A tevékenység megnevezése: Felügyelő Bizottsági Tag
b) A kifizető személye (kivéve a, jogszabályon alapuló titoktaľtási kötelezettség alá eső

tevékenységek): obudai Rendelők Egészségügyi Szolgáltató Kft.
c) A jiivedelem rendszeľessége (havi, egyéb ľendszerességii, eseti vagy időszakos): havi
d) A jövedelem (bruttó) ĺisszege: 100.000 Ft

A tevékenység megnevezése:
A kiľrzető személye (kivéve a jogszabétlyon alapuló titoktaľtási kötelezettség alá eső

tevékenységek):
A jövedelem rendszeľessége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos): ...................

A jövedelem (bruttó) összege: Ft

a) A tevékenység megnevezése:
b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktaľtási kötelezettség alá eső

tevékenységek):
c) Ajövedelem ľendszeressége (havi,egyéb rendszerességiĺ, eseti vagy idoszakos): .........

d) A jövedelem (bľuttó) összege: Ft
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C. Rész

GAZDAsÁcl nnnnxnLTsEGI NYILATKoZAT

Gazdasági táľsaságban fennálló tisztsé ge vagy éľdekeltsége :

I
I

1.

2.
J.

4.
5.
6.

Gazdasági társaság neve: ........

Gazdasági társaság foľmája:
Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kĹiltag stb.):
A tulaj doni éľdekeltség keletkezésekoľi aľánya: ,,.,.....,..%
A tulajdoni érdekeltség jelenlegi arélnya:
A gazdasági táľsaságban viselt tisztsége:

o/,

Gazdasági táľsaság neve: ........
Gazdasági társaság foľmáj a :

Az éľdekeltség foľmája (tulajdonos, ľészvényes, bt. esetén beltaýkültag stb.):
A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: ................ .......... %
A tulajdoni éľdekeltségjelenlegi aúlnya: ................... %
A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

Gazdasági társaság neve: ........

G azdas ági táľsas á g foľmáj a :

Az éľdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.):
A tulaj doni érdekeltség keletkezésekori aránya: ................ %

o/oA tulajdoni érdekeltség jelenlegi arźtnya:
A gazdasági táľsaságban viselt tisztsége:

m

II.

1.

2.

4.
5.
6.

IV.
1.
)
J.
4.

5.
6.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Gazdasági társaság neve: ........

G azdasági táľsas ág foľmáj a :

Az éľdekeltség formája (tulajdonos, ľészvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.):
A tulajdoni érdekeltség keletkezésekoľi aránya: ...

A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: .....

A gazdasági táľsaságban viselt tisztsége:

l. Gazdasági táľsaság neve: ....

2. Gazdasági táľsaság foľmája:
3. Az éľdekeltség foľmája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/ktiltag stb.): ..................

o/o

%

V

4. A tulajdoni éľdekeltség keletkezésekoľi aľánya:
5. A tulajdoni éľdekeltség jelenlegi arénya:
6. A gazdasźryi társaságban viselt tisztsége:

%
%

ű
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Dátum: Budapest, 2022. janutr 27
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