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Vugyon-, jövedelem- és gazdasĺÍgi éľdekeltségi nyilatkozat helyi önkoľmĺtnyzuti
képviselő (polgĺźľmesteľ, ulpolgĺÍľmesteľ), valamĺnt u vele közös hĺźztaľtĺÍsban élő

hdzas- vagy élettĺtľsa és gyeľmeke szĺÍmĺÍľa

A nyilatkozatot adó személye
1. A nyilatkozatot adő: Zábó Attila

a) hel)'i önkormányzati képviselő, polgáľmesteľ, alpolgármester (atovábbiakban egytitt:képviselő)
b) a képviselővel kozös háztartásban éló házas- Vagy élettárs (a továbbiakban: hazas-/éleťtáľs)

c) a képviselővel kĺlzös háztaĺtásban élő gyeľmek (a továbbiakban: gyeľmek)

2. A képviselő nęvę: Zábő Attila
3, A házas-lélettárs neve:
4. A gyermek neve:

A. Rész

VAGYONI NYILATKOZAT

I. Ingatlanok

a) A telepüIés neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kęľülęt is): Lábatlan
b) Az ingatlan teľületnagysága:942 m2
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivętt teľület elnevezése): szőlő
d) Az épület fő ľendeltetés szerintijellege (lakőház, ĺidülő, gazdasági épület stb.), az épĹilet

alapteľülete: -
e) Azingatlanjogi jellege (táľsasház, szĺjvetkezetihtn, mĹĺemlék, bányatelek stb.): szőlő
Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, béľlő stb.): tulajdonos
g) Kĺjzĺjs tulajdon ęsetén a tulajdoni hányad mértéke: Il4
h) A szeľzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): 20l8- %, öröklés

Ż,

a) A település neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten keriilet is): Lábatlan
b) Azingatlan teľiiletnagysága: 1307 m2
c) Mĺĺvelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): beépítetlen teľület
d) Az épiilet fo ľendeltetés szerinti jellege (lakőház, üdiilő, gazdasági épület stb')' az épület

alaptertilete: -
e) Azingatlanjogi jellege (táľsasház, szövetkezetiház,műemlék, bányatelek stb.): beépítetlen

tęľiilet
Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): tulajdonos
g) Kĺizĺjs tulajdon esetén a tulajdoni hányad météke 1l2
h) A szęľzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): 2017 - |/ł;2018- %, öröklés
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J
i) Ą tełepiilés neve; aheł az :ngatlan fekszik (Budapesten keľĹiłet is):
j@ígai

l) Ąz épiłlet fe ľendeltetés szeľintijełłege (łakóház; ĺłdĺiłé; gazdasági épĹłlet stb'); nz é^Ĺilet
eł€pt€fiiłete;

e) Közös tułąiden esetén a tułąideni hán}'a*méľtéke:
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d) Ąz éptł-łet f'í ľełrdeltetés szerintijełlege (łal<éház; üdüłő; gazdasági épüłet stb,); az éptiłet

e) Ąz ingatłan jogijełłege (táľsasház; szövetkezeti háałnűemlék; bányatełek stb,): ,,,,,,,,,,,,,,

II. Nagy éľtékű ĺngóságok

l. Gépjárművek:
a ípus

&szeľzésidęie;jegeíme: ,,r,r,,,,,,,r,r,,,,,,,r,rr,rr,,r,,,,,,,,,,,r,r,,,rrr,r,,r,,r',,rr,,r,,r,,--,,r,,r,,r,,r,,r, típus
a szeľzés idqje jegeíme: ,r,r,r,,,,,r,r',,,,,,r,,-,-r-,,,,,,r,,,,,r,r,,,,,,,,r,,rr,,,rr,------=--=-=-_----'"-'-+ĺpus
& SZ€ľZéS idĘi€; jot€íľľl€i ,,rr,,,,,,r,,r,,:,,,,,,,,,,,,,,r,,r,,l,,rrr,,r,,,rr,,,,,,,r,,,,r,,,rr,rr,,,rr,,,,,,r,r,,,,,r, tíFt}S

b) tehergépjármű, autóbusz: Fiat Ducato
a szerzés ideje, jogcíme: 2079. vásárlás ............

c) ípus

2.Yízi vagy légijáľmű:
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3. Védett műalkotás, védett gyiĺjtemény:

4. Egyéb, daľabonként vagy készlętęnként (gyűjteményenként) a mindenkori, a közszolgálati
tisztviselőkről szóló töľvény szerinti illetményalap hathavi összegét meghaladó éľtékű ingóság:

5. Ertékpapíľban elhelyezett megtakarítźls Vagy egyéb befektetés (részvény, kötvény, ľészjegy,
nagy éľtékű biztosítás stb'):

6' Takaľékbetétben clhclyezett - F'r

7. A mindenkoľi, a közszolgállati tisztviselőkľől szóló torvény szerinti illetményalap hat havi
összegét meghaladó készpénz:Zs 850 000Ft
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8' Az összęsségében a mindenkori, a közszolgáIati tisztviselőkről szóló törvény szeľinti
illetményalap hathavi összegét meghaladó pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szerződés
alapj án fennálló pénzkövetelés :

9. Más, jelentősebb éľtékű vagyontáľgyak, ha azok együttes éľtéke a mindenkoń, aközszolgálati
tisztviselőkľől szóló tcirvény szeľinti illetményalap hathavi összegét meghaladja:

III. Tartozások

Ebben a ľovatban kéľjük feltüntetni a koztartozás címén, valamint a pénzintézettel vagy
magánszemélyekkel szemben esetle gesen fennál ló tartozásait

IV. Egyéb ktizlendők
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B. Rész

JOVEDELEMNYILATKOZAT

(a képviselői tiszteletdíjon kívüli adóköteles jövedelmek)

1. Foglalkozása: Ügyvezető
Munkahelye: Coľona Trade kft.
Sziinetelteti-e foglalkozását+ jg€łł nem
Foglalkozásából származőhavi adóköteles (bruttó) jövedelme: 260 000 Ft

2. Az l. pontban írt foglalkozásán kívüli, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből adókoteles
jövedelme szźlrmazik:
a) A tevékenység megnevezése: Civil, Nemzetiségi és Kultuľális Bizottság elnök
b) A kifizető személye (kivéve a, jogszabályon alapuló titoktaľtási kotelezettség alá eső

tevékenységek): obuda_Békásmegyeľ onkoľmányzat
c) Ajövedelem ľendszeressége (havi' egyéb rendszeľességű' eseti vagy időszakos): havi
d) A jövedelem (bľuttó) összege: l50 000 Ft

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

tevékenységek):
c) Ajövedelem ľendszeľessége (havi, egyéb ľendszeľességű, eseti vagy időszakos): -
d) Ajövedelem (bľuttó) összege: -Ft
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C. Rész

GAZDA sÁoI ÉnoEKELTsÉGI NYILATKoZAT

G azdasági társaságban fen nál ló ti sztsé ge vagy éľdekeltsége :

1. Gazdasági társaság neve: Corona Trade
2. Gazdaságl társaság formája: kft.
3. Az éľdekeltség foľmája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): tag
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésękoľi aľánya:50%o
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi arénya:50%o
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ügyvezető

1. Gazdasági társaság neve: Great Event
2. Gazdasági táľsaság formája: kft.
3. Az éľdekeltség ťormája (tulajdonos, ľészvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): tag
4' A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya:25Yo
5' A tulajdoni éľdekeltség jelenlegi aránya:25Yo
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ügyvezető

@
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idenes; ľészvényes; bt, esetén beltag/kĹłłtag stb'):
ł0, Ą tułąideni érdekeltség kełetkezésekeľi aľanya:

i_enínya+

6, Ą g&zdasági társ&ságb&ł'ł Yisełt tisztsége: ,,,,',.-r,,r-,r,,rr,,,,-r.,,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,rrr,,,r,,
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Dátum: 2022.01.28.
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