
,lj f )-ł: zľ Vi ru v /ĺu1

2. melléklet a 20]], évi CLXXilX. töľyéwhez

Vugyon-, jövedelem- és gazdasági éľdekeltségi nyilatkozat helyi önkoľmányzuti
képviselő' (polgáľmesteľ, alpolgdrmester), valamint a vele kiizös húztaľtdsban élő

hdzas- vagy élettóľsu és gyermeke szdmdľu

A nyilatkozatot adó személye
1. A nyilatkozatot adó:

a) helyi önkormányzati képviselő, polgámester, alpolgármesteľ (a továbbiakban egyiitt: képviselő)

b) a képviselővel közös háztartásban élőházas- vagy él'ettéĺS (a továbbiakban: házas-léletĺárs)

c) a képviselővel közös háztaftásban é1ő gyermek (a továbbiakban: gyermek)

2.A képviselő nęvę:
3. A házas- lélettárs nevę:
4.A gyeľmek neve:
5.A gyermek neve:

Béres András
dr.Takács Fruzsina
Béľes Barnabás
Béľes Borbála
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A. Rész

VAGYONI NYILATKOZAT

I. Ingatlanok

a) 'A teleptilés neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kerĹilet is): Budapest II. kerület
b)'Az ingatlanterületnagysága: I48 négyzetméter
c) .Mrĺvelési ága (vagy a miĺvelés alól kivett teľület elnevezése):
d) .Az épület fő rendeltetés szeľinti jellege (lakőhév, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület

alapteľülete ; ttrsasházi lakás építés alatt
e) .Az ingat|an jogi jellege (társasház, szövetkezeti htn, műemlék, bányatelek stb.): építés

alatt ál1rő tátsasház,jelenlegi jogi státusz: építési telek, 1825/10.000-ed eszmei tulajdoni
hényada

Đ .A nyilatkoző jogállása (tulajdonos, béľlő stb'): tulajdonos
g) .Közĺis tulajdon esetén a tulajdoni hányad méľtéke:
h) .A szerzésjogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): vásáĺlás

a) .A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerĹilet is):
b) .Az ingatlan területnagysága:
c) .Mtĺvelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése):
d) .Az éptilet fő ľendeltetés szęrinti jellege (|akőlrráz, üdĹilő, gazdasági épület stb.), az épület

alapterülete:
e) .Azingat|an jogi jellege (tźrsasház, szövetkezetiház, műemlék' bányatelek stb.):

Đ .A nyilatkoző jogźúlása (tulajdonos, béľlcĺ stb.):
g) .Kĺizos tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke
h) .A szerzésjogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):
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a) .A teleptilés neve, ahol aziĺgatlaĺ fekszik (Budapesten kerület is):
b) .Az ingatlanteľületnagysága:
c) .Mrĺvelési ága (vagy a művelés alól kivett teľület elnevezése):
d) .Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakőház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület

alapterĹilete:
e) .Azingatlanjogi jellege (társasház, szövetkezetiház,muem|ék,bányatelek stb'):

Đ .A nyilatkoző jogźilása (ulajdonos, bérlő stb.):
g) .Kĺjzös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
h) .A szerzés jogcíme' ideje (a jogviszony kezdete):

II. Nagy értékÍí ĺngóságok

1. Gépjárművek:
a) személygépkocsi:

a szeľzés ideje, jogcírrre:
a sz,ęrr,ć,s idcjc jogcímc:
a szęrzés ideje, jogcíme:

b) tehergépjármti, autóbusz
a szerzés ideje, jogcíme:
a szerzés ideje, jogcílrre:
a szęrzés ideje, jogcíme:

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

2.Yizivagy légi jármű:
a) jellege

típusa:
a szęrzés ideje, jogcíme:

b) jellege:
típusa:
a szerzés ideje jogcíme:

típus
típus
típus
típus
típus
típus
típus
típus
típus
típus
típus
típus



3. Védett műalkotás, védett gyiíjtemény:
a) egyedi alkotások:

a szerzés ideje jogcíme:
a szęrzés ideje jogcíme:
a szęrzés ideje' jogcíme:

b) gyíĺjtemény:
a szerzés ideje, jogcíme:
a szetzés ideje, jogcíme:
a szerzés ideje, jogcíme:

megnevezes
megnevezés
megnevezés

megnevezés
megnevezés
megnevezés

db
db
db

db
db
db

4. Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyűjteményenként) a mindenkori' a kozszolgá|ati
tisztviselőkľől szóló törvény szeĺinti illetményalap hathavi ĺisszegét meghaladó éľtékiĺ ingóság:

a) megnevezés:
a szęrzés ideje, jogcíme:

b) megnevezés:
a szerzés ideje, jogcíme:

c) megnevezés:
a szęrzés iđeje, jogcíme:

d) mcgncvezés:
a szerzés ideje, jogcíme:

e) megnevezés:
a szerzés ideje jogcíme:

s. Értékpapíľban elhęlyezett megtakarítźłS Vagy egyéb bęfektetés (részvény, kötvény' részjegy,
nagy éľtékű biztosítás stb.):

megnevezés: KBC egyenleg
névéfték, biztosítási összeg: 44 807 355 HUF
megnevezés: Concoľde egyenleg
névéľték, biztosítási összeg: 2 385 488 HUF
megnevezés: oTP részvény
névérték, biztosítási ĺisszeg: 2 000 db 35 490 000 HUF
megnevezés: Intellinvest részvény
névérték, biztosítási összeg: 1 db 200 000 HUF
megnevezés: Richter Észvéĺy
névérték, biztosítási összeg: 750 db 6 405 000 HUF
megnevezés: Allampapír
névéľték, biztosítási osszeg: 1I076 413 HUF.

6. Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás: Ft

7. A mindenkori, a kozszolgá|ati tiszviselőkĺől szóló törvény szerinti illetményalap hathavi
összegét meghaladó készpénz: 4 350 000 Ft



8. Az összességében a mindenkoľi, a kozszolgźiati tisztviselőkĺől szóló törvény szerinti
illetményalap hathavi osszegét meghaladó pénzintézeti számlakĺivetelés vagy más, szerződés
alapján fennálló pénzkövetelés :

a) pénzintézeti számlakövetelés :

ťorintban: 5 544 686Ft
dev izźh an (foľintéft éken) :

b) más szerződés alapjźn fennálló pénzkövetelés osszege: 4 000 000 Ft

9. Más, jelentősebb értékú vagyontárgyak, ha azok együttes értéke a mindenkori, aközszolgźtlati
tisztviselőkľől szóló tĺirvény szerinti illetményalap hathavi összegét meghaladja:

megnevezés:
megnevezés:
megnevezés:
megnevezés:
megnevezés:

III. Tartozások

Ebben a ľovatban kéťiik fęlttintetni a koztarLozás ĺ.-ílrrén, valanrint a pélrzintézettel vagy
magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásait

1. Koztartozás (aďő, vám, illeték, tb-járulék stb.): forint
2'Pénzintézettel szembenitartozás (hitel, kölcsĺin stb.): forint
3. Magánszcmćlyckkcl szcmbcni tartozás: ...'...'forint

IV. Egyéb kiizlendők
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B. Rész

ĺÖvBoBLEMNYILATKoZAT

(a képviselői tiszteletdíj on kívüli adóköteles j ovedelmek)

1' Foglalkozása: kozgazdász
Munkahelye: egyénivźilalkoző
Szünetelteti-e foglalkozástú: igen nem
Foglalkozttsából származőhavi adókoteles (bruttó) jĺivedelme:havi200 000 Ft

2. Az 1. pontban írt foglalkozásźn kívüli, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből adókoteles
jĺivedelme szźrmazik:

a) A tevékenység megnevezése: alpolgármester
b) A kifizeto személye (kivéve a jogszabźtlyon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső

tevékenységek): Bp. III. kerületi Polgármesteri Hivatal
c) Ajĺivedelem rendszeressége (havi, egyéb ľendszerességú, eseti vagy időszakos): havi
ĺĺ) A joveaelęm (bruttó) összege átlag:67Ż150

a) A tevékenység megnevezése: Igazgatősági tagság
b) A kifizető személye (kivéve a jogszabtllyon alapuló titoktaľtási kotelezettség alá eső

tevékenységek) : BVH Kft.
c) Ajovedelem rendszeressége (havi, egyéb ľendszerességű, eseti vagy időszakos): havi
d) A jövedelem (bruttó) összege: 600 000 Ft

e) A tevékenység megnevezése: tcĺzsdei mtĺveletek

Đ A kiťrzető személye (kivéve a jogszabźllyon alapuló titoktanási kötelezettség alá eső

tevékenységek):
g) Ajövedelem rendszęressége (havi, egyéb renđszerességtĺ, eseti vagy időszakos):

rendszęľtelen
h) A jovedelem (bruttó) osszege: 790 000 Ft (2021-es átlag)
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C. Rész

GAZDASÁcI ÉRDEKELTSÉGI NTYILATKoZAT

G azdasági társaságban fennálló ti sztsé ge vagy érdekeltsége :

1. .Gazdaséąi táľsaság neve:
2.'Gazdaságitársaság formája:
3. .Az éľdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.):
4. .A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori nánya:
5. .A hrlajdoni érdekeltség jelenlegi atánya:
6. .A gazdasźlgi társaságban viselt tisztsége:

1. .Gazđasági társaság neve:
2. .Gazdasági táľsaság foľmája:
3. .Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltaglkĺiltag stb.):
4. .A tulajdoni éľdekeltség keletkezésekori aľánya:
5. .A tulajdoni érdekeltségielenlegi aránya:
6. .A gazdasźlgi társaságban visęlt tisztsége:

l. .Gazdasági társaság neve:
2. .Gazĺĺasági társaság fclmája:
3. .Az éľdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kiiltag stb.):
4. .A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya:
5. .A tulajdoni érdekeltség jelenlegi atánya:
6. .A gazdasźlgi társaságban viselt tisztsége:

Dátum: Budapest 202Ż-02-1 5
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