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melléklete alapján
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zat or s zúggy űI és i

képviselő számára

A nyilatkozatot adó személye

1.
a)
b)

A nyilatkozatot

orsaággyóIésiképviselö
az országgyűlési képviselóvel közös
továbbiakban

c)

adó: orszógg,lűlési kepviselő

:

hántartásbag élö házas- vagy élettárs (a

házas-lélettiárs}

az országgyűlési képviselövel közös báa:tartásbanélő gyermek (a továbbiakban:
gyermek)

7.
3.
4.

Az országgyűlési képviselő

neve: Nunkovics Tibor

Ahá:.a;asJélettíns nev§: Kovács

A

Luca Csenge

gyermek(ei} neve: Nunkovics Jankn

Nunkavics Zente Tibor

Vagyoni állapot időpontja: 202o.12.31. JÓváhagyva:

2021.01.05, Nyomtatva: 2021,01,a5.
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A) rész

VAGYONI NYILATKOZAT
I.

Ingatlanok1.
a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):

b)

Az ingatlan területnagysága:

c)

Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése):

d)

Az épület fi rendeltetése szerinti jellege (lakóház, üdülő. gazdasági épület stb,), az
épület alapterülete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (családi ház. társasház, szövetkezetiháLz, műemlék, nrűhely,
üzlet. műterem. rendelö, garázs. bányatelek stb.):

A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező, bérlö
stb.):

tulajdon esetén a tulajdoni hányad rnértéke:---

g)

Közös

h)

A szerzés jogcíme, ideje

(a

jogviszony kezdete): --"--

Az i ngatlan-nyi lvántaltási adatokkal megegyezően

kel l kitölteni

!

Vagyoni álíapot időpontja: 2a20,12,31. JÓváhagyva:

2021.01.05, NYomtatva: 2021.a1,o5.
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il.
Nagy értékűingóságok
1.

Gépjárművek:

a)

személygépkocsi: Opel Astra
aszerzés ideje,

jogcíme: 20]9,05.09.,

trpus

üzembentartó (lízingszerződés keretében)

b) tehergépjármű, autóbusz:

típus

a szerzés ideje, jogcíme:

c) motorkerékpár:

típus

a szerzés ideje. jogcíme:

Z.Vizi vagy légi jármű:
a)

jellcge:
típusa:

a szerzés ideje. jogcíme:
3.

Yédett műalkotás, védett gyújtemény:

a) egyedi alkotások:

megnevezése

db

megnevezése ---,

db

a szerzés ideje, jogcíme:

b) gyűjtemény:

a szerzés ideje,

4.

jogcíme: .--

Egyéb. darabonként vag}- készletenként(gyűjteményként)az Otszágg7úlésről szóló
20l'2. évi XXXVI. törvény 104. § (l) bekezdése szerinti képviselői tiszteletdíj hathavi
összegét meghaladó értékűingóság:

Vagyoní állapot időpontja: 2a20,12,31, }óváhagyva:

2021,01.05, NYomtatva: 2021,01.05.

a) megnevezés:

a szetzés ideje. jogcinre:

5.

Értékpapírbanelhel,vezett megtakarítás vagy egy,éb befektetés (részvény.kötvény,
rész_iegy, kincstárjegy, vagyonjegy, nagy értékűbiáosítás. stb.):
Társas éIetbiztosítás(20 év)

névérték,biztosítási összeg:

3.5aO.a00

6.

Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás: ij Ft

1

AzOrszággyűlésről szólő2012. éviXXXVI. törvérry i04. § (l) bekezdése szerinti
képviselői tiszteletdíj hathavi összegét meghaladó készpénz:il Ft

8.

Az összességében azOrszággyűlésról szőIő2OlZ. évi XXXVI. törvény 104.

§

(l)

bekezdése szerinti képviselőitiszteletdij hathavi összegét meghaladó hitelintézeti
számlakövetelés vagy más, szerződés alapján fennálló pénzkövetelés:

a)

hitelintézetiszámlakövetelés:
fbrintban:----.
devizában (forintértéken) : -:--

b)

-

más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés összege: -

-

Ft

jelentősebb értékűvagyontárgyak, ha azok együttes értékeaz Országgyűlésről
szób2al2. éviXXX\iI. törvény l04. § (l) bekezdése szerinti képviselői tiszteletdíj
hathavi összegét meghaladja:
I\{ás,

megnevezés: -----

F

vagyoní állapot időpontja: 2020"12.31, Jóváhagyva: 2021.o1,09. Nyomtatva: 2021,01.09.
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ilL
Tartozások
Ebben a rovatban kérjük feltüntetni akőztartozás címén,valamint a hitelintézettel vagy
magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásait
1. Köztartozás (adó, vám. illeték. tb. járuték

stb.): .

2. Hitelintézettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön

,

,

fbrint

stb,):

,,

_i

"';-.,,

lorint

3.Magánszemélyekkelszembenitartozás:

forint

Iv.
Egyéb közlendők

Vagyoni áilapot időp1ntja : 202a. 12.31, ]óváhaqwa: 2021.a1.o5,

L

Nyuntatva : 2o2

1, 0 1. 0 5.

JÖVE DE LE MI.iYILATKO ZA T
(az országgyűlési képviselő javadalmazásán kívüli adóköteles
1.

Foglalkozása,.

,

Munkahelye:

,.--,

jövedelmek)

---

Szünete lteti-e foglalkozását'7

:

Fog l alkozásából szárm azó hav i adóköte les (bruttó)

j

övedelme

:

Az l.

pontban írt foglalkozásán kívüli. valamennyi olyan tevékenysége. amelybőI
adóktitel es jövedelm e származík:

a)

A tevékenységmegnevezése:

b)

A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső

,.-

---

tevékenységek):---.-

c)

Ajövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszeresség. eseti vagy időszakos): --

d)

A jövedelem (bruttó) összege:

----.-

--

Ft

Csak az országglűlési képviselő tölti ki!
VagYoní áilapot időpantja: 2020,12,31. Jóváhagyva: 2021.al.a5, Nyomtatva: 2a21,01,05.

GAZDASÁGI ERDEKELT§ÉGI N},ILATK OZAT
Gazdasági társaságban fen nálló tisztsége va5. érdekeltsége:
I.

l.

Gazdasági társaság neve: ,--

2,

Székhelye:

3.

Gazdasági tátsaság formája:

4.

Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes.bt. esetén beltagAultag stb.):

5.

A tulajdoni érdekeltség keletkezéskori aránya:

6.

A tulajdoni érdekeltségjelenlegi

7

.

8.

,

-

arán7,a,.

-

-

-

-.oÁ

-%

Nyereségból való részesedése:-- %

A gazdasági társaságban viselt tisztsége: -

Vagyoni áilapot időwntja:2020,12.31, Jóváhagyva: 2a2r,01,05, Nyomtatva: 2a21,01.05.

D) rész-

KIMUTATÁ§
az orsaígryűlési képviselőnek az 0rszággaiilé§íől, saját pártjától vagy
képviselőcsoportjától, illetve t tönényhozói mnnkát &fimogató alrrpítványtól kapott, a
kópüselő munlc[jánakellátrásáboz szüksegm vagy azzal §ron}§ összefiiggésben lévö
juttatrf;sokról ée inryenes használ*tba adott dolgokrót (a tov*bbiakban: juttatás)

A juttatás ideje
20I9.07.08,

A juttatás értéke

A juttatás megnevezése
ikemanyagkárlya

Törvény szerint
meghatározott érték

20I9.07.08.

irodahasználat

Törvény szerint
meghatórozott érték

tevékenységetsegítő

Tórvény szerint

személyzet

meghatározott érték

2019.07.08.

SIM fuirtya

0Ft

2019.07.08.

Mobilte leíon (Phone XS64

270,852

Ft

245.500

Ft

2019.07.08.

GB)
2019.07.08.

NotebookDell Latitude
548a +egér+toskn

2020.08.08.

lafoishasznólat

Törvény szerint
meghatározott érték

Csak az országgyűlési képviselő tölti ki

!

Vagyoni állapot időpoírtja: 2020,12,31. }Óváhagyva:

2a21.01,a5. NYamtatva: 2a21,01.05.

E} rész

KIMUTATli,§
az olrszággyűlési képviselőnek képviselői megbfuatásával összeítigg&ben kapott
ajándékairól és az e nyilatkozat D} pontja alá nem tartozó inryenes jutt*tásairól (*
továbbiakban : ajándók)

Az ajándékozás ideje

Az ajándék megnevezése

Az ajándék értéke

Csak az országgyűlési képviselö iölti ki!
vagYoni áilapot időpantja: 2020.12,31. ]Óváhagyva:

2021.01.05. Nyomtatva: 2021.01.05.

_
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F) rész

KIMUTATÁS
bármilyen tevékenysége, ingóo vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez fűződő eg_véb
jogosultsága alapján, továbbá e nyílatkozat C) pontjában megjelölt gazdasági
társaság(ok)nak juttatott állami, illetve európai uniós támogatásokról (a továbtriaktlan:
támogatás)
A támogítás

A támogatás

A tánrogatás

A támogatást

jogo§ultja

megszerzesének

meg,szerzesének

nl,újtó

iogcíme, módja

időpontja

A tánlogatás célja

A íámogatást
értéke

Kelt,, Btitíupe:st, )ü2} év iLltlzttil, hó,ír'. nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy közös

háztaríásban élő házas-lélettársam,

élettársam
valarnint a velem közös hiáztartiisban élő gyermeke(i)m,
Nunkovics Janka és Nunkovics Zente Tibor
ny ilatkozatát! rryilatkozatait.

"

a kdpviselő aláírása

Csak az országgyűlési képviseló tiilti ki!
Vagyani áílaoot időp1ntja:202a,12.31,

Jóváhagyva: 2a2l.al.a5. Nyomtatva: 2021.01.05,

