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Vagyon-' jövedelem- és gazduslźgÍ érdekeltségi nyilatkozat helyi i)nkormdnyzuti
képviselő (polgóľmesteľ, alpolgdľmesĺeľ), valamint a vele közijs hĺÍztartĺÍsban éIő

hózas- vagy éIettĺÍrsa és gyermeke szdmĺÍľa

A nyilatkozatot adó személye
1. A nyilatkozatot adő:

a) helyi ĺjnkormányzati képviselő'
u)ał<epvisełővełro

ĺsuan0lo eyeľm

2. A képviselő nevę: Szkaliczki Tündę
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A. Rész

VAGYONI NYILATKOZAT

I. Ingatlanok

I
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e) Művełési ága (vagy a rnűvelés &łéł kivett terĺiłet ełnevezése): ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
d) Ąz épüłet {ő ľendeltetés szerintijełlege (łakóház; üdüłő; gazdasági épüłet stb,); az épüłet

rrv v v, arrvt rvr\ozrN \uevaPvolv

rrull\vlv Jvóarraog \lulaJuvrrvo' gvTlv JEv'r- -;;!;it.

r raL\vŁv J vĎal rqoq \lu roJ uur rv J ) w_@V. r; . ja'--;... ;;; n-....

1

L

aláírás



J

+

II. Nagy értékű ĺngóságok

l. Gépjárművek:
^-^^ Al. , -A^1. ^ ^^i .a)

a szerzés ideje, jogcíme: ajándék ...... típus
a szeľZés idqie; jogeíme: ,r,,,,,r,,,r,,,r,,,r,,,,,rrr,,,,,r,r,.r,,r,,,,,rr,,,,,,,r,,,,,,,,,,,,,r,,,,,r,,,,,,r,,,,,,,r, típus

L. f lL| vqěJ rvól Jalrr|u.

2

aláírás



d-OtY€di &łkotáSok! ,.=,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ľB9tfl9YoZéS ,,,,,,, db

.rrrvěrrv v vzvJ

& SZ€ťZéS idQiO;jot€íľľł€! ::;;;,,,:: :;;;::;,:::;:::;:::;;;;;:::::;;:::::;,;::;:::;,,:;:::::::;íĺletľloY€ZéS :::;::: db
€t SZOľZéS idQie;jÔt€íĺľł€! :::;::;;:;::;;;::;;;,:::::::;::;:;:;;;:::;;::.;;;;:::;::;;::::::::::;fřl€tÍleY€ZéS :::;::: db

5. Ertékpapírban elhelyezętt megtakaľítás vagy egyéb bęfęktetés (ľészvény, kötvény' részjegy,
nagy éľtékű biztosítás stb.):

megnęVezés: oTP SUPRA Befektetési jegy
névérték, biĺosítási ĺisszeg: bekerülés mennyisége 2 136 09l
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6. Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás: 1 600 000 Ft

7, Ą mindenkeľi; a közszelgálati tisztviselőkľőł szółó törvény szerinti iłłetményałap hathavi

^rÓż^ftÁ+ 
*^^l^^|^,{Á l,Ä--^A^-. E+
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8, Ąz összességében a mindenkeri; a közszełgáłati tiszFvi'sełőkľőł szółó töľvény szeľinti

és:

9, Más; jełentésebb értékű vagyentáľgyak; ha azek egyiłttes éľtéke a mindenkeľi; a közszelgáłati
ja:

Iłł-4a+tgzĺĺsek
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B. Rész

JOVEDELEMNYILATKOZAT

(a képviselő i tiszteletdíj on kívĺil i adókĺjteles j övedelmek)

Foglalkozása: iigyvezető
Munkahelye: Global Terv Kft.
Szünetelteti-e foglalkozását: Ęen nem
Fo glalkozásából szárm aző havi adóköteles (bruttó) j övedelme: 700 000 Ft

2. Az 1. pontban íľt foglalkozásán kívüli, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből adóköteles
j ĺivede lme szźlrmazik:
a. A tevékenység megnevezése: igazgatőságtagtra
b. A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktaľtási kötelezettség alá eső
tevékenységek): BKM NonpľoÍit Zrt.
c. A jövedelem rendszeľessége (havi, egyéb ľendszerességiĺ' eseti vagy idoszakos): havi

Ajovedelem (bruttó) összege: 600 000 Ft *

*javítva 2022.02.09-én, amikor az első utalás megtörtént
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C. Rész

GAZDAsÁcr ÉnonxnLTsEGI NYILATKOZAT

Gazdasági táľsaságban fennálló tisztsége vagy éľdekeltsége:

l. Gazdaságitársaság neve: SZITEMÁG Kft'
2. Gazdasági társaság formája: Koľlátolt Felelősségű Táľsaság
3. Az érdękeltség formája (tulajdonos , részvényes' bt. esetén beltag/kültag stb.): tulajdonos
4. A tulajdoni éľdekeltség keletkezésekori aránya: 50 Yo

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi arźnya: 50 oÁ

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: tulajdonos' iigyvezető
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4, Ą tHłąideni éľdekełtség kełetkezésekoľi afánya: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 96

6, Ą gazdasági társaságbaľ] }'iselt tiszts(ĺ€e: .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

}.-_'Ąz éľdekełtség ferľrája (tułąidenes; ľészvényes; bt, esetén bełtag/kültag stb,): ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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Dátum: Budapest, 202Ż. február l4.
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