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2. melĺéklet a 20] I' évi CLXXXIX. torvérylhez

Vagyon-, jövedelem- és gazdasĺÍgi érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormónyzati
képviselő (polgdľmester, alpolgúľmesteľ), valamint a vele kijzös hóztaľtúsban éIő

húzas- vűgy élettúrsa és gyermeke szúmúra

A nyilatkozatot adó személye
l. A nyilatkozatot adő

a) helyi ĺjnkormányzati képvisęlő, polgármester, alpolgármesteľ (a továbbiakban egyĹitt: képviselcĺ)

b) a képviselővel közĺjs háztartásban élő házas- vagy élettáľS (a továbbiakban: házas-lélettárs)

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

2. A képviselő nevę:
3' Ahtnas-lélettáľs neve
4. A gyermek neve:

Puskás Péteľ

A. Rész

I. Ingatlanok

a) A település neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten keľĹilet is): Budapest III.

b) Äz ingatlanterületnagysága: 930 m2
c) Művelési ága (vagy a mrĺvelés alól kivett terület ęlnevezése): Kivett lakőház és udvar
d) Az épület fő rendeltetés szeľinti jellege (lakőház, üdülő, gazďasági épület stb.), az épület

alapteľülete : lakőház 390 m2
e) Azingat|anjogi jellege (társasház, szövetkezetiház, műemlék' bányatelek stb.): ..'.'.'.....'

Đ A nyilatkozó jogállása (ulajdonos, bérlő stb.): tulajdonos
g) Kozos tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:1l2
h) A szeruésjogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adásvéte|2}l7

a) A település neve, ahol azingatlaĺfekszik (Budapesten kerület is): Budapest III.

b) Az ingatlan teriiletnagysága:Z7 m2
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése):
d) Az épület fő rendeltętés szerinti jellege (|akoház, iidiilő, gazdasági épület slb.), az épület

alapteľtilete: 15 mŻ gépkocsi beálló teľemgaľázsban
e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezetihźLZ, műemlék, bányatelek stb.): táľsasház

Đ A nyilatkoző jogál|ása (tulajdonos, bérlő stb.): tulajdonos
g) Közcis tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: Il2
h) A szetzésjogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adásvétel}}l'Z

VAGYONI NYILATKOZAT
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a) A település neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten keľület is): Budapest III.

b) Az ingat|anterületnagysága: 57 m2
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): lakás
d) Az épület fo ľendeltetés szeľinti jellege (lakőház, üdĺilő, gazdasági épület stb.), az épĹilet

alapteriilete : lakóház
e) Azingat|anjogi jellege (társasház, szovetkezetiház, mtĺemlék, bányatelek stb.):

szĺjvetkezeti ház

Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): tulajdonos
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke 1l2
h) A szerzésjogcíme, ideje (ajogviszony kezdete): adásvétel 2018
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II. 1\agy éľtékíi ingóságok

l ' Gépjármtĺvek:
a) személygépkocsi: VWCaddy l.2 TSI évj:20l2

a szerzés ideje, jogcíme: 202l.I0.26. adásvétel

W
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3. Védett műalkotás, védett gyűjtemény

-^.-_^-'^-Á- ']Lq JL9\E9ě IuvJv Jvóvurlv

^^-^^',^-Á. ál^ryi

4. Egyéb, daľabonként vagy készletenként (gyűjteményenként) a mindenkoľi, a kozszolgálati
tisztviselőkľől szóló törvény szerinti illetményalap hathavi összegét meghaladó éľtékű ingóság:

s. Értekpapíľban elhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény, kcĺtvény, részjegy,
nagy értékű biztosítás stb.):

Ĺ'r ^l. ^-Al.L ^+ A+L ^^ ^'lL ^l..^-^++ ^ ^ ^+^1, ^-! + A -'
ryĘTIwóląl\ąI rLaJ

7. A mindęnkori, a kozszo|gálati tisztviselőkrol szóló törvény szeľinti illetményalap hathavi
összegét meghaladó készpénz: 1.000.000 Ft
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8. Az összęsségében a mindenkori, a kozszolgálati tisztviselőkľől szóĺó torvény szeľinti
illetményalap hathavi cĺsszegét meghaladó pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szerződés
alapján fennál ló pénzkövete lés :

a) pénzintézeti számlakovetelés:
foľintban: 30.851.28l.-

b) más szetzodés alapján fennálló pénzkövetelés osszege 12.842.870- Ft

9. Más, jelentősebb értékű vagyontárgyak' ha azok együttes éľtéke a mindenkori, a kozszolgálati
tisztviselőkĺol szóló törvény szerinti illetményalap hathavi összegét meghaladj a:

III. Tartozások

Ebben a rovatban kéťük feltiintetni a koztartozás címén, valamint a pénzintézettel vagy
magánszemélyekkel szemben e setle ge sen fennál ló tartozásait

lÁ .'Á* :11^+A1, +L iÁ_'''lÁ'l- _+L \. f^-i_+
I . l\vzląI lvząo \agv' v 4lll' lllwlvl\' lv-Jqr urv\ oLvt-/r

2. Pénzintézettel szembeni taľtozás (hitel, kölcsĺjn stb.): 42.400.000 forint

IV. Bgyéb kiizlendők

A2021. januźĺrjában leadott vagyonnyilatkozatomban szereplő 5| mŻ alapteľületű lakást 202l-ben
értékesített em 27 .500 .000 foľintéľt.

202I'02.01. napján 3.520.000 foľintért vásároltam egy 2009-es évjáratú Audi A3 8P típusú
gépjáľmrĺvet' melyet 2021.04.22. napján éľtékesítettęm 3.300'000 foľintért.
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B. Resz

JOVEDELEMNYILATKOZAT

(a képviselői tiszteletdíjon kívüli adóköteles jovedelmek)

Q-,ii_^+^l+^+: ^ f^^l _ll-^-Á ^A+,U-ullvuwllvlr_vrvórqll\vLqĐgL. rĎvrl

FogłałkozáSábół származé haĺ'i adék€itełes (brtłtté) jěvedełme: ,,,,,,,,,,''''',,,,,,,,,,,,,,',',,,,,,,,,,-=Ft

2. Az 1' pontban íľt foglalkozásän kívüli, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből adókoteles
jövedelme származik''
a) Atevékenység megnevezése: Felügyelőbizottságitagság
b) A kifizető személye (kivéve a jogszabttlyon alapuló titoktatási kĺjtelezettség alá eső

tevékenységek): ENVIRODLrNA Beruházás Előkészítő Kft
c) A jĺivedelem rendszeressége (havi' egyéb ľendszeľességű, eseti vagy időszakos): havi
d) A jövedelem (bruttó) osszege: 150.000 Ft

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

tevékenységek): magánszemély
c) A jĺivedelem ľendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos): havi
d) A jcivedelem (bruttó) cisszege: 100.000 Ft

f) 
^kifizetészemél '

@eĺsszesei-

\,t / r Jv v vvvrvrrl \vr ullv/' voozvĎv

^\ ^ 
+^'.Ál.^_.'-Á^ *^^_^'.^-A-^.

v,t l \ !v Y vrwrrJ ovĎ lrrvórrv

f) 
^ 

ki{iueteszefnéłye (k
tevćkenľsĘsk-)+

L\ 
^ 

:;i-'^Á^l^* /L*''++Á\ Äôô-ô^ô.,r/ r \ Jv v vvvrvrrr \vr urrv/'
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C. Rész

GAZDASAGI ERDEKELTSEGI NYILATKOZAT

G azdasági társaságban fennál ló ti sztsé ge vagy érdekeltsé ge

1. Gazdasági társaság neve: Twenty Stars Kft
2. Gazdasági társaság foľmája: Kft
3. Az érdekęltség foľmája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): nincs
4. A tulajdoni éľdekeltség keletkezésekori atánya:
5. A tulajdoni éľdekeltség jelenlegi aránya:
6' A gazdasági táľsaságban viselt tisztsége: ugyvezető

l. Gazdasági társaság neve: Nineteen Staľs Kft
2. Gazdasági táľsaság formája: Kft
3. Az éľdekeltség ťoľmája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): nincs
4. A tulajdoni éľdekeltség keletkezésekoľi aránya:
5. A tulajdoni éľdekeltség jelenlegi aftnya;
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ügyvezeto

l. Gazdasági társaság neve: Fifteen Stars Kft
2. Gazdasági társaság foľmája: Kft
3. Az érdekeltség foľmája (tulajdonos' részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): nincs
4. A tulajdoni éľdekeltség keletkezésekoľi aráĺya''
5. A tulajdoni éľdekęltség jelenlegi aránya:
6. Agazdasági táľsaságban viselt tisztsége: ügyvezető
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IV

'', r:^-Á^^A^i +A-^^^A- f^-*Á:^.
1

vazuaJąór Lar JqJąó rvrrrral a!

^ - 
A-Á^1,^1+-A- c^-^A:^ /+''l^:l^^^^ -A^-,,A^.,^^ l^+ ^_^+Á_ L^l+^^/l.iil+^^ .+L \

ryEgIgJvvrrvJ'lwoŁvvrrJvJ'Ul.vJvlvltvv|LqĎl

4, Ą tułąidoni érdekełtség kełetkezéSekoľi afáÍłya: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 96
( Ä +'.l^il ^^i A-Á^1.^1+^X^ i^'l^_'l^^: ^_Á^.'^. o/^

V

1 
^ 

- A-Á^1,^1+^A- ľ^-^A|^ /+'.|^iÁ^_^- -A^-,,A^.,^^ L+ ^.^+Á_ L^l+--ll'iil+^^ .+L \.
IqJvvllvJ'rwJŁvvrlJvJ'Ul.vJvLvltvvrlgĎ/\grL

|, Ą tBłąideni érdekełtség kełetkezésekeri afáRya: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,=,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o/o

6, Ą gazdasági táľSaságban visełt tisztsége: ,,,,.r,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,',,,,,,,,,,,,,,,r,,

Dátum : Budapest, 2022.01 .z8.
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