
2. melléklet a 20] ]. évi CLXXWX' brvényhez

Vagyon-, jövedelem- és gazdusĺÍgi éľdekeltségi nyilatkozut helyi önkoľmdnyzati
képviselő' (polgĺÍľmester, ulpolgĺÍľmesteľ), valamÍnt a vele közös hdztaľtósbun élő

hĺÍzas- vagy élettĺÍľsa és gyeľmeke szdmdru

A nyilatkozatot adó személye
1. A nyilatkozatoÍ adő:

a) helyi önkormányzati képviselő' polgármesteľ, alpolgármester (a továbbiakban együtt: képviselo)

b) a képviselővel közĺis háztartźsban éló házas_ vagy élettárs (a továbbiakban: hŁas-lélettárs)

c) a képviselővel kcizös háztartásban élő gyermek (a továbbiakban: gyeľmek)

képviselő neve: Czeg|édy Gergő
hźyas-lélettárs neve:
gyermek neve:

A. Rész

VAGYOI{I NYILATKOZAT

I. Ingatlanok

a) A település neve, ahol azingatIan fekszik (Budapesten kerület is): Budapest III. ker.........
b) Az ingatlan területnagysága: l000 nm...'...'.....
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terĺilet elnevezése): kivett (beépítetlen terület) ..

d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakőház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete:
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Az ingatlanjogi jellege (társasház, szovetkezeti ház, míjemlék, bányatelek stb.)
A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.) : tulajdonos..........
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): visszterhes (2016.IV. l8.)......
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a) A telepiilés neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten keľület is): Balatonkenese.............
b) Az ingatlan teľĹiletnagysága: l l08 nm
c) Művelési ága (vagy a mĹĺvelés alól kivett terĺilet elnevezése): kivett hétvégi ház, udvar ....

d) Az épĹilet ťo rendeltetés szęrinti jellege (lakőház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete: hétvégi ház, 160 nm........

e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szĺjvetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): telek és
nyaľaló ......

0 A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): tulajdonos....
g) Kozös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
h) A szerzésjogcíme' ideje (a jogviszony kezdete): visszteľhęs (20|7.0|.26.)
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a) A település neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kęrület is): Budapest III. keľ.......
b) AzingaÍ|an területnagysága: l2l nm ł 2 gaľázs beálló + 1 kültéri parkoló + l tároló......
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett teľiilet elnevezése): ....
d) Az éptilet fo rendeltetés szeľinti jellege (lakőház, Ĺidülő, gazdasági épület stb.), az épĹilet

alapterĹilete: iidülő
e) Azingatlanjogijellege (těrsasház, szövetkezetiház, muemlék, bányatelek stb.)

Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, béľlő stb.): tulajdonos..........
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad méľtéke:
h) A szerzésjogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): vissztęrhes (2017 .0l.l5.) ........

:::::::::

a) A település neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kerület is): Budapest [II. keľ.........
b) Az ingatlan területnagysága: 68 nm * l garázs beálló........
c) Művelési ága (vagy a művelés aló| kivett terület elnevezése): . ...............
d) Az épület fo rendeltetés szerinti jellege (|akőház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épiilet

alapteľülete: tidülo
e) Az ingatlan jogijellege (társasház, szövetkezeti ház, múemlék, bányatelek stb.): társasház

Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): tulajdonos..........
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
h) A szerzésjogcíme' ideje (a jogviszony kezdete): visszteľhęs (20l8.12.07.)
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A település neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kerület is): Budapest VI. ker.........
Az ingatlan terü l etnagy sága: 62 n m ............
Művęlési ága (vagy a művelés alól kivett terülęt elnevezése): . ...............
Az épület fo rendeltetés szeľintijellege (lakőház, üdülő, gazdasági épiilet stb.),az épület
alapteľĹilete: társasház
Azingatlanjogijellege (táľsasház, szövetkęzętiház, múemlék, bányatelek stb.): társasház
A nyi latkozó jogál lása (tulajdonos' bérlo stb.): tulaj donos..........
Kĺjzös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): visszterhes (20l9.0l.17.).........

A település neve, ahol azingat|an fekszik (Budapesten kerület is): Budapest VI. kęr.........
Az ingatlan területnagysága: 8 8 nm ............
Művelési ága (vagy a mĹĺvelés alól kivett terĹilet elnevezése): . ...............
Az épület fő ręndeltętés szerinti jellege (lakőház, iidülő, gazdasági épĺilet stb.), az épület
alapterülete: társasház ......

e) Az ingat|anjogi jellege (társasház, szcjvetkezeti ház, mtĺemlék' bányatelek stb.): táľsasház

Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, béľlő stb.): tulajdonos..........
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): visszterhes (2019.02.06.)..
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a) A település neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kerülęt is): Budapest I[I. ker
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Az ingatlan teľii l etnagysága : 1 db terem garázshe ly.... .

Művelési ága (vagy a művelés alól kivett teľület elnevezése): ...'.....'......
Az épület fü rendeltetés szerinti jellege (lakőhźlz, ĺidülő' gazdasági épület stb.), az épiilet
alapterülete: Ĺidülo .........
Azingatlanjogijellege (társasház, szövetkezetiház,múemlék, bányatelek stb.): társasház
A nyiIatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): tulajdonos.'.'......
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
A szerzésj ogcíme' idej e (a j ogviszony kezdete) : csere (2020.0 l . l 6.)

a) A település neve, ahol azingatlan ťekszik (Budapesten kerület is):Nyékládhźza
b) Az ingatlan területnagysága:953Ż nm

9

8

l0

c)

d)

e)

Đ
g)
h)

Mtĺvęlési ága (vagy a mtĺvelés alól kivett terület elnevezése): kivętt udvaľ és csatoľna,
mezogazdasági gépj avító és bemutatóteľem.
Az épület fo rendeltetés szerinti jellege (lakoház, iidĺilő, gazdasági épület stb.), az épiilet
alapterülete: gazdasági épület, kb. 900 nm ...........
Azingatlanjogijellege (társasház, szĺjvetkezetiház, muemlék, bányatelek stb.): gazdasági
épület........
A nyilatkozó jogál lása (tulajdonos, bérlő stb.) : tulaj donos..........
Kozös tulajdon ęsetén a tulajdoni hányad mértéke:
Aszerzésjogcíme, ideje (ajogviszony kezdete): vissztęrhes (202|.09.08.)........................

Művelési ága (vagy a művęlés alól kivętt terület elnevezése): kivett' beépítetlen tertilet....
Az épĹilet fo rendeltetés szeľinti jellege (lakőház, üdülő, gazdasági épĹilet stb.), az épiilet
alapterülete: .................
Azingatlanjogijellege (társasház, szĺjvetkezetiház, műemlék, bányatelek stb.):...............
A nyilatkozó jogállása (ulajdonos, bérlő stb.): tulaj donos..........
Közos tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:

h) A szeľzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): vissztęrhes (202l.08.l l.)

a) A település neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kerülęt is): Székesfehéľváľ........
b) Azingatlan teľĹiletnagysága: l321 nm
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): kivett, beépítetlen tęrület

a) A település neve' ahol azingatlan ťekszik (Budapesten kerület is): Balatonszársző............
b) Az ingatlan teriiletnagysága: 845 nm.............
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivętt terület elnevezése): kivett, beépítetlen terület....
d) Az épĹilet fo ľendeltetés szeľintijellege (lakoház, üdülő, gazdasági épület stb.), az éptilet

alapterülete: ....

e) Azingatlanjogijellege (társashźn, szovetkęzeti ház, műemlék, bányatelek stb.)

Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): tulajdonos'......'..
g) K<jzĺjs tulajdon esętén a tulajdoni hányad mértéke: I12.............
h) A szeľzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): visszterhes (2021.08.l2.).......'...

a) A település neve, ahol azingat|an fekszik (Budapesten kerĺilet is): Leányfalu.........'......
b) Azingat|an területnagysága: 1432 nm
c)
d)

e)

Đ
s)
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d) Az épület fő rendeltetés szerintijellege (lakőház, üdülő, gazdasági épület sÍb.), az épület
alapterülete: '......

e) Azingatlanjogijellege (társasház, szövetkezętihtn, muemlék, bányatelek stb.):..

Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): tulajdonos..........
g) Közĺjs tulajdon esetén a tulajdoni hányad méľtékę:
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): visszteľhes (202l.07.l3.)...........

II. Nagy értékíĺ ingóságok

rcpj'ífffitłv€r€

a szerzés idęic; jegeímei ,,r,,.,,r-,-,.,r-.,,,,,,,,,,,r,,,,,,,,r,,,,,,,,,,,,,,,r,,,,,rrr_.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, típtľs
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4, Egyéb; darabenként vagy készlctenl<ént (gytteményenl<ént) a mindenkeľi; a közszel€áłati

Ę:
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5. Értékpapírban elhelyezett megtakaľítás vagy egyéb befektetés (részvény, kötvény, részjegy,
nagy éľtékű biztosítás stb.):

megnevezés: Állampapíľ
névérték, biztosítási összeg: l00 000 000 Ft (névérték)
megnevezés: Befektetési Alap (ľészvények + állampapírok + deviza)
névérték, biztosítási összeg: 225 847 506 Ft (aktuális értéke)

6, Tal<&ľékbctétbcn elhel}'ezett mcgtal<aľítáS: ,,,,,,,,,,r,.-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ft

7, Ą g.indenl<eri; a közszelgáłati tisztviselőkľőł szólé töľvály szerinti ilłetményałap hathavi
ŕ'



8. Az összességében a mindenkori' a kizszolgálati tisztviselőkről szóló töľvény szerinti
illetményalap hathavi összegét meghaladó pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szeľződés
alapj án fennál ló pénzkövetelés :

a) pénzinÍézeti számlakövetelés:
foľintban: l04 885 679 Ft
dęvizában (forintértéken): aktuális árfolyamtól fuggoen kb. l7 500 000 Ft

b) mćs szerződés alapján fennálló pénzkovetelés összege: Ż7 000 000 Ft

9, Más; jełentésebb értél<ű vagyentáľgyal<; ha azel< eg}'Ĺittes éľtéke-a mindenl<eri; a közszelgálati
ja:

III. Tartozások

Ebben a rovatban kéťük feltüntetni a koztartozás címén, valamint
magánszemé l yekke l sze mben esetlegesen fennál ló Íartozásait

|'Koztartozás (adó, vám, illeték, tb-járulék stb.): 0 Ft................
2.Pénzintézettel szembenitartozéls (hitel, kölcson stb.): 0 Ft................
3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás: 0 Ft................

a pénzinÍézettel vagy

... forint

.... forint

.... forint

IV. Egyéb közlendők

Azá|talamtulajdonolt Perfektum Pľojekt Kft. jelentős méľtékű osztalékot fizetettrészemre a2013.,
Ż0l4.,2015.,2016,2017.,2018.,2019.,Ż020. és202l. években. Azáltalam ľészben tulajdonolt
Perfektum Mérn<jki Kft., a Profektum Tanácsadó Kft. és a Perfektum PR Kft. jelentos mértékrĺ
osztalékot fizetętt részemrę a2017.,2018.,2019.,2020' és202I. években A társaságok osztalékra
vonatkozó és egyéb tárgyű pontos és hiteles adataittarta|maző eredménybeszámolók és mérlegek
közzététęlre kerültek az Igazstlgugyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus
Cégeljáľásban Kcizreműkodo Szolgálat honlapján: http://e-beszamolo.im.eov.hu/

B. Rész

TOVPOBLEMNYILATKOZAT

(a képviselő i tiszteletdíj on kívül i adóköteles j övedelmek)

1. Foglalkozása: Alpolgármester............
Munkahelye: Budapest Főváros III' kerület onkormányzatánakPolgármesteri Hivatala
Szünetelteti-e foglalkozását: igen nem
Foglalkozásából száľmazőhavi adóköteles (bruttó) jövedelme:585 000 Ft illetmény + 87 750
Ft k<iltségtérítés



Ż. Az l' pontban íľt foglalkozásán kíviili, valamennyi o|yan tevékenysége, amelyből adókötęles
j<ivedelme származik:

a) A tevékenység megnevezése: Fe|ügyelőbizottságÍagtra ...'.
b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartáSi kotelezettség alá eso

tevékenységek): BKK Budapesti Közlekedési KozpontZrt.
c) A jĺivedelem rendszeľessége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy idószakos): havi
d) Ajövedelem (bľuttó) összege: 360 000 Ft

a) A tevékenység megnevezése: A. Rész I. 5. és 6. ingatlanok nem rövid távú béľbeadása .....
b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső

tevékenységek): Yáltoző,jellemzően magánszemélyek, magánadatokkal.......
c) A jövedelem ľendszeressége (havi, egyéb ľendszeľességiĺ' eseti vagy idószakos): havi
d) Ajövedelem(bruttó)ö'sszege: Yáltoző métékű, jellemzoen havi 400000 és 600000 Ft

közĺjtti

C. Rész

GAZDASAGI ERDEKELTSEGI NYILATKOZAT

G azdasági táľsaságban fen nál l ó ti sztsé ge vagy érdeke ltsége :

cazdasági társaság neve: Perfęktum Projekt Kft.
G azdasági táľsaság formáj a : Koľl áto lt Fe l e lősségű Társaság
Az érdekeltség foľmája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): tulajdonos
A tulajdoni érdekeltség kęletkęzésekori aránya:0 oÁ

A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:60 oÁ

A gazdasági társaságban viselt tisztsége: Nem viselek tisztséget

II.

l. Gazdasági társaság neve: Perfektum PR, Kommunikációs és Rendezvényszervezési Kft..
2. Gazdasági társaság formája: Korlátolt Felelősségű Táľsaság
3. Az éľdekeltség foľmája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/ktiltag stb.): tulajdonos
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekoľi aránya: l00Yo
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi arźnya: l00 %
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: Nem viselęk tisztséget

IIĺ
Gazdasági társaság neve: Perfektum Mérnöki Kft.
G azdasági társaság form áj a : Korláto lt Fe l e l ő sségĹi Társaság
Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): tulajdonos
A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: l00 oÁ

A tulajdoni éľdekeltség jelenlegi artnya 70 Yo

A gazdasági társaságban viselt tisztsége: Nem viselek tisztséget

l.
2.
3.
4.
5.
6.

t.
2.
J.

4.
5.

6.

IV



1. Gazdasági táľsaság neve: Profektum Tanácsadó Kft.
2. Gazdasź:,gi társaság formája: Koľlátolt Felelősségű Társaság
3. Az érdękęltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kĹiltag stb.): tulajdonos
4. A tulajdoni érdekeltség keletkęzésekori aľánya: l00%o
5. A tulajdoni éľdekeltség jelenlegi aránya:60 Yo

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: Nem viselek tisztséget

V.
l.
2.
aJ.
4.
5.
6.

Gazdasági táľsaság nęve: Peľfektum Epítész Kft.
G azdasági társaság foľmáj a: Korláto lt Fe le lőssé gű Társaság
Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kliltag stb.): tulajdonos
A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya:70 Yo

A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: 70 o/o

A gazdasági táľsaságban viselt tisztsége: Nem viselek tisztséget

Dátum: 2022.02.14

Megjeg,,zés: A 2022. évi vagyonnyilatkozat javíĺásónak indoka, hrgy ĺörllény útján
megválĺoztatásra keľült a polgáľmesteľi tiszĺeleĺdíj méľĺéke' amely maga utón vonta ąz
alpolgáľmesteľi ĺiszteletdíjak vóltozósát, tovóbbá a fĺíváľosi tulajdonú gazdasági táľsaságban
betoltott felügłelőbizottsági tiszĺeletdíj /s módosult a koľmónyrendeletben előíľt kotelező
minimálbéľ és garantált béľminimum okán (Fővárosi Kozgyíílés 20]9. novembeľ 27.-i ĺilés
hatáľozata érteĺmében ą BKK Zľt. Feĺügyeĺőbizottság tagjainak havi díjazását a naptóri nap első
napján hatályos katelező legkisebb munkabér havi osszegének I,8-szorosában kell megállapítani).
A koľábbi vagyonnyiĺatkozat megtéteĺe és jelen vagyonnyiĺatkozaĺ megtétele kozöĺti időszakban
15 000000 Ft osszeget vóltottam át HUF számláľól EUR szómláľa, amelyet a II. 8. pontban

feltiłntettem.


