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Vagyon-' jövedelem- és gazdasdgi éľdekeltségi nyilatkozat helyi önkoľmĺÍnyzuti
képviselő (polgdrmesteľ, alpolgĺtrmesteľ), valamint a vele közös hĺÍztaľtĺÍsban élő

hĺÍzas- vagy élettdľsa és gyeľmeke szĺÍmĺÍru

A nyilatkozatot adó személye
l. A nyilatkozatot adő:

a) helyi önkormányzati képviselő. polgáľmester, alpolgármesteľ (atovábbiakban egyĺitt: képviselo)

b) a képviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettárs (a továbbiakban: hŁas-lélettáľs)

c) a képviselővel közös háztartásban élő gyeľmek (atovábbiakban:gyermek)

2. A képviselő neve: Burján Feľenc
3. Ahénas-/élettáľs neve: Burjánné Andrásik Ilona
4. A gyeľmek neve: Buľján Tímea' Buľján Bálint Feľenc

A. Rész

VAGYONI NYILATKOZAT

I. Ingatlanok

I

a)
b)
c)
d)

e)

A település neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten keľület is): Bp.III. ker...................
Az ingatlan teľiiletnagysága: 5 5 3 nm .............
Művelési ága (vagy a művelés alól kivett teriilet elnevezése): Belteľület
Az épület ťo rendeltetés szeľinti jellege (lakőház, iidülő, gazdasági épület stb.), az épület
alapteľülete: 70 nm......
Azingatlanjogijellege (társashźn, szĺjvetkezetiház, műemlék, bányatelek stb.): családiház

2.

Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): Tulajdonos
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hźnyad méľtéke: |ńrész

h) A szerzés jogcíme, ideje (ajogviszony kezdete): 1997 ......

a) A település neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten keľület is): Bp. XIV. ker
b) Az ingatlan teľületnagysága: 50 nm.............
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése):
d) Az épĹilet fő rendeltetés szeľinti iellege (lakőház, üdülő' gazdasági épület stb.), az épület

alapterülete : lakőház....'.....
e) Azingatlanjogi jellege (társasház, szövetkezetiház, műemlék' bányatelek stb.)

Szövetkezeti ház.........

Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, béľlő stb.): Tulajdonos .........
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad méľtéke:
h) A szerzésjogcíme' ideje (a jogviszony kezdete): oröklés 1996.....
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e) Ąz ingatłan jegi jelłege (táľsasház; szövetkezetiłátz; műemłék; bányatełek stb,): ,,,,,,,,,,,,,,

ľl łnyiłatl<ez0jesá

h)

II. Nagy éľtékíĺ ĺngóságok

l. Gépjármiivek:
a) személygépkocsi: Toyota Lexus...'...'

a szerzés ideje, jogcíme: 20|9 lízing szerződés alatt ......''.
típus
típus

c) motoľkerékpáľ:
a szęrzés ideje, jogcíme: 1992 vásár|ás....

típus
típus

2.Yízi vagy légi jáľmíĺ:
a)
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3. Védett műalkotás, védett gyűjtemény:

4. Egyéb, daľabonként vagy készletenként (gyűjteményenként) a mindenkoľi, a közszolgálati
tisztviselőkľől szóló töľvény Szeľinti illetményalap hathavi összegét meghaladó értékű ingóság:

a) megnevezés: Könyvtáľ'..
a szerzés idej e, jogcíme: Folyamatos vétel ..........

b) megnevezés: Festmények
a szerzés ideje, jogcíme: 1984 ajándék ...............

c) megnevezés: Éremgyűjtemény
a szerzés ideje, jogcíme: Folyamatos vétel ..........

v)

s. Éľtékpapírban elhelyezett megtakarítäs Vagy egyéb befektetés (részvény, kötvény, részjegy,
nagy értékű biztosítás stb.):

megnevezés: Részvény
névérték, biztosítási összeg: 8 000 000..

névértél<; biztesítási (isszeg: ,,,,,,,,,,,,,,,,-,,r,r',r,,,,r,,,,,,,,,,,,,,r,r,r,,rr,,,,,,,,,,,,,,r,r,r,,,r,,,,r,,,,r,,,,,,,,rrr,r,,,

a.'T ^1. ^ - Al -L^+Á+L^_ ^lL ^l., ^ - ^++ ^ ^ ^+ ^l, ^ -! ł A ^, E+
vrrlvrJ vlvLl lrrvóUgl\ar ILuJ. .

7, Ą mindenkeľi; a ktizszelgálati tisztvisełőkről széló töľvény szerinti iłłetményalap hathavi
it
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8. Az összességében a mindenkoľi, a közszolgéiati tisztviselőkről szóló töľvény szerinti
illetményalap hathavi összegét meghaladó pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szerződés
alapjén fennál ló pénzkövetelés :

a)@

9. Más, jelentősebb értékľ vagyontáľgyak, ha azok együttes éľtéke a mindenkori, aközszolgálati
tisztviselőkľől szóló törvény szerinti illetményalap hathavi ĺisszegét meghaladja:

III. Taľtozások

Ebben a ľovatban kéťük feltiintetni a köztaftozás címén, valamint a pénzintézette| vagy
magánszemé lyekkel szemben esetle gesen fennál ló tartozźsait

ł, KöZtäíto-áS (&dé; VáÍil; iłł€té|<; tbjáľBłék stb'): ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, feľint

IV. Egyéb kiizlendők
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B. Rész

ĺÖvBonLEMNYILATKoZAT
(a képvi selő i ti szteletdíj on kívül i adóköteles j övedelmek)

l. Foglalkozása: Alpolgáľmesteľ
Munkahelye: BudapestIľI.ker.Óbuda-gekásmegyeronkormányzat
Sztinetelteti-e foglalkozásźú: igen nem
Foglalkozźtsából származőhavi adóköteles (bruttó) jövedelme:l170000 +175500 ktg térités Ft

2. Az l. pontban írt foglalkozźsánkivuli, valamennyi olyan tevékenysége' amelyből adóköteles
jövedelme származik:

b) Ą kifizető személye (kivéve a jegszabályen ałapulé titektaľtási kötełezettség ałá eső

e) Ą jövedełem ľendszeľessége (havi; egyéb ľendszeľességű; eseti vagy időszał<gs): ',,,,',,,,,.',,,,,,

tĺ

b) Ą l<ifizető szeméłye (kivéve a jegszabályen ałapuló titektartási l<iitelezettség ałá eső

e) Ą jövedelem ľendszeľessége (havi; egyéb ľendszeľességű; eseti vagy időszal<es): ,,,,,,,,,,',,,:',

\

;.
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C. Rész

GAZDAsÁcl nnnEKELTsncr ľyrLATKoZAT
G azdasági társaságban fennál ló ti sztsé ge vagy érdekeltsége :

6.e
II.

ilt.

IV

V
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