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Vagĺon-, jövedelem- és gazďasúgi éľdekel*égi nyilatkozaÍ helyi i)nkołmányzati
képviselő (polgúrmesteą alpolglútmestet), valamint a vele kijzijs hltztaľtósban éIő

hózas- vagł élettdrsa és glermeke szúmdru

A nyilatkozatot adi szernélye
1. Anyilatkozatot adÓ:

a) helyi onkormánvzatí kéovíselő, polgánnesteą alpolgánnęster (a tor,ĺĺbbiakbarr egľütt:

képviselćí)

b) a képviselővel kozos hi.z;tutźsban élő hfuas_ vary élettaľS (a továbbiakban: házas-/életĺĺľs)

c) a képviselővel kizos hiíztaltásban élő gyennek (afuvábbiďĺbaĺr: gleľmĄ

Akénviselő neve: Rózsa László Péter
AhźvasJélettat's neve: Rózsĺĺné Gulyás Dira
A gyernrekek nevę: Rózsa Dorina , Rózsa Benett Lĺĺszló , Rózsa Aĺrĺrabęlla Dóra

A. Rész

VAGYONI NYILATKOZAT

L lngatlanok

a) A telepiiLlés neve' ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kęľtiüet is): Vácszentlászló
b) Az ingatlan tęrĺilet nagysága: 1560 mŻ (iires telek )
c) Miĺvelési ága (vagy a míĺvelés alól kivett teľtiĺet elnevezése): kivett
ď) Az épiilet fő ľendęltetés szerinti jelĺege (lakólráz, iidtilö, gazdasági éptilet stb'), az éptilet

alaptenilete:
e) Az ingatlaĺ jogi jellege (tarsashiŁ, szÔvetkezeti ház, mtĺemlék, banyatelek stb.): ĺires telek

Đ Anyilatkozi jogállása (fulajdonos, bértő stb.): tulajdonos
g) Közils firlajdon esetén a tulajdoni hányađ mértéke: 1/1

h) A szerzésjogcíme, iđeje (ajogviszony kezdete): vétel,2021

a) Atelepülés neve, ahol az ĺngatlarr fekszik (Budapesten keľĺilet is):
b) Az ingatlan tertilet nagysága:
c) Miĺvelési ága (vagy a mtĺvelés ďil kivett tęľtiüet elnevezése):
d) Az éptilet fő ľendeltetés szerinti jellege (lakólráz, ĺidtilő" gazdaságí éptilet stb.), az éptilet

alaptertilete:
e) Az ingatlan jogi jellege (tźlrsashźa, szĺivetkęzeti hiíz, miíemlék, biĺnyatelek stb.):

Đ A nyilatkozó jogállása (fulajđonos' bérlő stb.):
g) KozÖs firlajdon esetár a tulajdoni hł{nyad mátéke
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):
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4.

a) A teleptilés neve, ahol azingatlaĺ fekszik (Budapesten keľtilet is):
b) Az ilrgatlan teĺĹiűet narysága:
c) Mrĺvelési ága (vagy a miĺvelés alÓl kivett teriilet elnevezése):
ď) Az épület ftj ľendeltetés szeľintí jellege (lakólráz, iidtilö, gazdasági épület stb'), az épület

ďaptertilete:
e) Az iĺrgatlan jogi jellege (tĺłrsaslraz, szĺivętkezetí ház, műenrlék, biĺnyatelek stb.):

Đ Anyilatkozó jogállása (trrlajđonos, bérlő stb.):
g) Kozĺis tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
h) A szeľzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):

a) Ateleptilés neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerlilet is):
b) Azíngatlan teriilet nagysága:
c) Művelési ága (vagy a mtĺvelés alÓl kívętt tęrĹilet elnevezése):
d) Az épület fő ľendeltetés szerirrti jellege (lakilrĺŁ' iidiilö, gazdasági épület stb'), az éptiłet

alapteľĹilete:
e) Azingatlanjogi jellege (társashiáz, szovetkezętí hĺŁ' műenrlćk' bányatelek stb.):

Đ Anyilatkozi jogiĺrllása (fiíajđonos, bérlő stb.):
g) Kozĺĺs tulajdon ęsetén a tulajdoni hányad mértéke:
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):

II. Nagy éľtékiĺ ingĺísĺĺgok

1. Gépjármiivek:
a) személygépkocsi: Citroen Elysee Díossl '(8 éves)

a szerzés ideje, jogcímę: 2020.08.2l. vétel
a szeľzés ideje jogcíme:
a szęrzés ideje, jogcíme:

b) tehergépjifumii, autóbusz:
a szęrzés ideje, jogcírne:

a szerzés ideje, jogcíme:
a szerzés ideje, jogcĺme:

c) motorkeľékpĺĺĺ:
a szętzés ideje, jogcíme:
a szerzés ideje, jogcíme:
a szęrzés iđeje, jogcíme:

2.Yizi vagy légi jĺĺĺmii:
a) jellege:

típusa:
a szerzés ideje, jogcíĺne:

b) jellege:
típusa:
a szętzés ideje jogcírrre:

típus
típus
típus
típus
tĺpus
típus
típus
típus
tĺpus
típus
típus
típus
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3. Védett rrrúalkotás, védett gyújtenrény

,) eryedi alkotások:
a szeľzés ideje jogcíme:
a szęrzés ideje jogcÍme:

a szerzés ideje, jogcíme:
b) gyr1jtemény:

a szerzés ideje, jogcíme:
a szęľzés ideje, jogcíĺne:
a szerzés ideje, jogcíme:

megnevezes
megnevezés
megnevezés

megnevezés
megnevezés
megnevezés
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4' Egyéb, daľabonkent vagy készletenkérrt (5riijteményenként) a mirrdenkori' a közszolgálati
tisztviselőkľől szóló torvény szerinti illetményalap hatlravi osszegét meghaladó éľtéktĺ ingóság:

a) megnevezés:
a szerzés ideje, jogcíme:

b) megnevezés:
a szerués ideje, jogcíme:

c) megnevezés:
a szerzés ideje, jogcíme:

d) megnevezés:
a szerzés ideje, jogcíme:

e) megnevezés:
a szęrzés ideje jogcĺme:

5. ńtékpapíľbzur elhelyezett megtakadtás vary eryéb bęfektetés (ľészvéĺy" kotvérry, ľészje5l,
nagy éľtékĺĺ biztosĺtás stb.):

megnevezés:
lrévéfték, biztosítási osszeg:
megnevezés:
névéľték, biztosítási osszeg:
megrrevezés:
névérték, biztosítási Összeg:
megnevezés:
névérték, biztosĺtási osszeg:
megnevezés:
névérték, biztosítási osszeg:

6. Takat ékbetétben elhelyezett megtakarítiís : Ft

7. A mindenkori, a kozszolgálati tísztvíselőkről szóló tĺlrvérry szerinti illetményalap hathavi
osszegét meghalađó készpénz: 0 Ft
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8. Az Összességében a rnindenkoľi" a kozszolgálati tísztvisęlökföl sziló ttirvény szeńnti
illetrnényalap hattravi osszegét meglraladi pénziĺrtézeti számlakovetelés vagy rrrás, szeľződés
al apj án ťennáll ó pénzkovetel és :

a) pénzintézęti szĺĺmlakĺivetelés.
foľintban:
dęvizábul (forint éltéken) :

b) más szerzĺĺdés alapjĺ{łr fennálli pénzkovetelés osszege: Ft

9. Más, jelentősebb éľtékiĺ vagyontiĺrryak, ha azok egrĺittes értéke a mindenkori, a kozszolgĺĺLlati

tisztvi selökĺől szóló toľvény szerinti illeĺnényalap hathavi osszegét meghaladj a :

megnevezés:
megnevezés:
megnevezés:
megnevezés:
megnevezés:

III. Thľtozások

Ebben a ľovatban kéľjĺik felĺiĺrtetni a koztaltozás címén, vďamint a p#uintézettel vag5l

magárrszemélyekkel szerrrben esetlegeserr fennálló tartozásaít
l.Kijztutozás (adó' vifun, illeték" tb-jrĺłulék stb.): fodnt
2. Péĺuintézettęl szembeni taltozás (hitel, ktilcson stb.): 3 000 000 folint
3. Magĺĺnszenrélyekkelszembeni tartozás: forint

IV. Egyéb kłizlenđők
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B' Rész

JOVEDELEMNYILATKOZAT

(a képvi sel ői tiszteletdíj on kĺvtili adókoteles j ĺivedelnrek)

1. Foglalkozása Üryvezető
Mmkahelye: Elixíľ GyÖnryhaz Bt'
Sztinetelteti-e foglďkozását igen nem
Foglalkozásábil szárma ző havl adókĺiteles (bruttÓ) j ovedelĺrre: 0Ft

2. Az 1. pontban Ít foglďkozásĺfur kívtĺIi, valameruryi olyan tevékenysége" amełyből adókoteles
jovedelme származik:
a) A tevékenység megnevezésę: kęręskeđslern

b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuli titoktartási kdtelezettség alá eső
tevékenységek): Elixíľ GytinryhiŁ Bt'

c) Ajoveđęlem rąrđszeressége ftavi, eryéb ľendszeľességĘ eseti vary időszakos): eseti
d) Ajoveđelem (bruttó) osszege: 40 710 Ft

a) Atevékenységmeprevezésę'' feltigyelőbizottsági elnÖk
b) A kifizeto személye (kívéve a jogszabźllyon alapuló títoktattási kt}telezettség alá esĺĺ

tevékenységek): oBREsZ
c) Ajovedelem reĺrdszeľęssége (havi, egyéb ręndszęľességti eseti vagy iđőszakos): havi
d) Ajovedelem (bruttó) osszege: 130 000 Ft

a) Atevékenységmegnevęzésę: Etibizottsági elnok (Ż021.03. 31.-ig )
b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuli títoktartási kĺitelezettség alá eso

tevékenységek): obuda Békásmegyeľ onkoľnrányzat
c) Ajoveđelem rendszeľessége (havi, eryéb ręndszerességiĺ, eseti vagy iđőszakos): havi
d) Ajovedelem (bruttó) osszege: 130 000 Ft

ę) A tevékenység megrevezése: Tanácsnok' Szoc'Eii.Lakástiryi bizottsági tag (Ż0Ż1.04' 0l '-
től)

Đ A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló títoktaľtási kotelezettség alá eső
tevékenységek): Óbuda Békasrnegyer onkormányzat

g) Ajoveđolęm rerrdszeľessége (havi, egyéb rendszęrességĘ eseti vary időszakos): havi
h) Ajövedelem (bruttó) osszege: 110 000 Ft
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I.

C. Rész

GAZDASÁcI ÉrulEKELTsÉGI NYILATKOZAT

Gazdasági tiáľsaságban feĺuralló tisztsége vagy éľdekeltsége:

1. Gazdasági táľsaság nęvę: Elixír Györrgyház
2. Gazdasági tiĺĺsaság formĄa: Betéti tĺĺĺ'saság
3. Az éľdekeltség foĺmája (tulajdonos, részvényes' bt' ęsętén beltag/kĺiltag stb.):
4' A tulajdoni éľdekeltség keletkezésękoľi aránya:
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi alárya:
6. A gazdasági tiĺrsaságbaĺr viselt tisztsége: ( beltag ) üryvezető

1. Gazdasági társaságneve:
2. Gazdasági tił.ľsaság formája:
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kĺltag stb.):
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori mánya:
5. A tulajdoni éľdekeltség jelenlegi at_áĺrya:

6. A gazdasźłý tĺársaságban viselt tísztsége:

nI.
1' Gazdasági tĺĺľsaság neve:
2. Gazdasági tiĺrsaság formája:
3' Az érdekeltség fornrája (fulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kultag stb.):
4' A tulajdoni érdekelség keletkezésekoľi aľiĺĺrya:
5' A ĺrlajdoni érdekeltség jelenlegi ańnya:
6. A gazdasági taľsaságban viselt tisztsége:

1' Gazdasági tĺírsaság neve:
2. Gazdasági taľsaság foľmája:
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltagikĺiltag stb.):
4. A tulajdoni éľdekeltség keletkezésekoľi arĺánya:
5. A tulaj doni érdekeltség j elenlegi arłĺrrya:
6. Agazdasźryí tlársaságban víselt tisztsége:

1. Gazdasági tĺ{rsaság neve:
2. Gazdasági tiĺrsaság formája.
3. Az érdekeltség fonnája (tulajdonos, r_észvényes, bt. esetén beltag/kiiltag stb.)
4. A tulajdoni érdskeltség kęletkezésekori aľánya:
5. A fulajdoni érdekeltség jelenlegi arrínya:
6. Agazdasigi Láľsaságban viselt tísztsége:
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