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Vagyon-, jövedelem- és guzdusĺÍgi éľdekelÍségi nyilatkozut helyi önkoľmĺűnyzati
képviselő (polgĺtľmester, ulpolgdľmester), valamint a vele ki)zi)s hĺízturtĺűsban élő

ltúzas- vügy élettĺűľsu és gyermeke szúmáru

A nyilatkozatot adő személye
1. A nyilatkozatot adő'.

a) hel)zi onkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester (a továbbiakban egytitt: képviselő)

b) a képviselővel kozös háztartásban élő htnas- Vagy élettárs (a továbbiakban: 1razas-/é1ettars)

c) a képviselővel kozös htntarttłsban élő gyermek (a továbbiakban: gyennek)

2. A képviselő neve: Gyepes Adám
3. Aházas-/élettárs neve: Németh Eszter Katalin
4. A gyermek neve. Gyepes Áaĺm Márton

A. Rész

VAGYONI NYILATKOZAT

I. Ingatlanok
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II. Nagy éľtékű ingóságok

1. Gépjárművek:
a) személygépkocsi: Mercedes-BenzC 200 típus

a szerzés ideje, jogcíme: 2019, vásárlás

2.Yízi vagy légi jźłrmíi
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3. Védett műalkotás, védett gyűjtemény

a)

4. Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyűjtemény
ti sztvi selőkről szól ó torvény szerinti ill etményal ap hathavi

5. Ertékpapíľban elhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (ľészvény' kÖtvény, részjegy,
nagy értékű biztosítás stb.):
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9. Az. összességében a mindenkori' a közszolgźiati tisztviselőkről szóló tÖrvény szerinti
illetményalap hathavi osszegét meghaladó pénzíitézeti számlakovetelés vagy más' szerződés
alapj án fennál l ó pénzkovetel és :

9. Más, jelentősebb értékű va1yontárgyak,ha azok
tisztviselőkről szóló torvény szeľinti illetményalap h

egyrittes értéke a mindenk ori, a közszolgálati
athavi osszegét meghaladj a:

III. Taľtozások

Ebben a rovatban kérjük feltüntetni a koztariozźĺs cimén, valamint a pénzintézettel va5y
magźĺnszemély ekkel szemb en e setl e gesen fenn ál l ó tartozás ait

2' Pénzintézettelszembeni tartozás (hitel, kölcsön stb ): 890 000 forint

IV. Egyéb kłizlendők
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B. Rész

ĺÖvnonLEMNYILATKo ZAT
(a képviselői tiszteletdíj on kívrili adókoteles j ovedelmek)

1' Foglalkozása: Kabinetfőnok
Munkahelye: Fidesz országgyulésHivatala
Szünetelteti-e foglalkoztlsźú.. igen nem
Foglalkozásából szárm azo havi adókoteles (bruttó) j ovełelme. 432.0Oo F t

2 Az 1. pontban írt foglalkozásän kívtili, valamennyi olyan tevékenysége' amelyből adókotelesjovedelme származik:
a) A tevékenység megnevezése: Edzó
b) A kiťrzető személye (kivéve a jogszabttlyon alapuló titoktartási kotelezettség alá esőtevékenységek): Római SE
c) A jovedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességiĺ, eseti vagy idószakos): havid) A jovedelem (bruttó) összege: 1o9.5o0Ft

d)
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C. Rész

GAZDASÁcI ÉnoBxnLTSEGI NYILAT K}ZAT
Gazdasźryi táľsaságb an fennál l ó ti sztsége vagy érdekeltsége :

I.

II.
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Dátum: Budapest, 2022. 01. 25
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