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2. melléklet a 20] ]. évi CLXXXIX. torvénvhez

Vagyon-, jövedelem- és gazdasdgi érdekeltségi nyilatkozat hetyi önkormónyzati
képviselő (polgúrmesteľ, alpolgdľmester), valamint a vele közös hlÍztaľtósban étő

hdzas- vagł éIettĺÍrsa ěs gyeľmeke szĺtmdra

A nyilatkozatot adó személye
1. A nyilatkozatot adó:Ujfalvi István

a) helvi önkormánvzati LémqglŁpolgáľmesteľ, alpolgármesteľ (atovábbiakbanegyiitt:képviselő)
b) a képviselővel közös hźľztatásban él(5 hźnas- vagy élettárS (a továbbiakban: házas-lélettárs)
c) a képviselővel közĺjs háztartásban élő gyeľmek (atovábbiakban: gyermek)

képviselő neve: Ujfalvi István
házas-/élettárs neve: Ujfalvi Istvánné
gyeľmek neve:

A. Rész

VAGYONI NYILATKOZAT

I. Ingatlanok

2.4
3.A
4.4

1

2

a) A település neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten
b) Az ingatlan teľületnagysága:57 m2 ..........'..

keľület is): Budapest III. keľület

c) Művelési ága (vagy a miĺvelés alól kivett terület elnevezése): lakás
d) Az épiilet Íłi ľendeltetés szerinti jellege (lakőhán, iidiilő, gazdasági

alapteľülete: lakás
öiilili;;;ili;

e) Azingatlanjogi jellege (társasház, szövetkezetihén,műemlék, bányatelek stb.): ......
Sziivetkezetĺ lakás ........

Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): tutajdonos............
g) Közös tulajdon esetén a fulajdoni hányad méľtéke: 1,l2..................
h) A szerzés jogcíme, ideje (ajogviszony kezdete): 1980 febľuáľ ...

a) A település neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten
b) Az ingatlan teľĹiletnagysága: ó31 m2 ............

keriilet is): Egeľ...

c) Miĺvelési ága (vagy a míĺvelés alól kivett terület elnevezése) : zárt kert ...
d) Az épület fi5 ľendeltetés szerinti jellege (lakőhźn, üdülő, gazdastĺgi épület stb.),azépület

alapterülete: hétvégi telek + faház 12 m2
e) Azingatlanjogi jellege (tátsasház, szövetkezetiház,miĺemlék, bányatelek stb.): ..............

Saját tulajdon
Đ A nyilatkozó jogállása (tulaj donos, bérl(5 stb.) : tulajdonos..........
g) Köziis tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: l/2
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): 1998.07.28.'..............
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4.

1. Gépjármtĺvek: nincs
a) személygépkocsi:

a szerzés ideje, jogcíme:
a szerzés ideje jogcíme:
a szeľzés ideje, jogcíme:

b) teheľgépjármű, autóbusz: ..

a szerzés ideje, jogcíme:
a szetzés ideje, jogcíme:
a szerzés ideje, jogcíme:

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

2.Yízivagy légi játmiĺ: nincs
a) jellege:

típusa:
a szerzés ideje, jogcíme:

b) jellege:
típusa:
a szerzé,s ideje jogcíme:

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerĹilet is):
b) Az ingatlan teľületnagysága:
c) MiÍvelési ága (vagy a mtĺvelés alól kivett terület elnevezése): .........
d) Az épület Íő rendeltetés szerinti jellege (lakőház, iidülő, gazdasági

alapteľülete: ................
e) Az ingatlan jogi jellege (társaslláz, szĺivetkezetiház,miĺemlék, bányatelek stb.): ..............

Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, béľlő stb.): .....
g) Közös tulajđon esetén a tulajdoni hányad méľtéke:
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ..,

épület stb.), az épület

), az épulet

a) A település neve, ahol az ingatlan
b) Az ingatlan területnagysága: ......,

fekszik (Budapesten kęľület is): ...........

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett teľiilet
d) Az épület fő rendeltetés szeľinti jellege (lakőház, ĺidiilő, gazdasági épĺ'ilet stb.

alapterülete
e) Azingatlanjogi jellege (társasház, szövetkezetiház,mtiemlék,bányatelek stb.):

Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): .......
g) Kiizös tulajdon esetén a tulajdoni hányad méľtéke:
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ....

II. Nagy éľtékíi ĺngóságok

típus
típus
típus
típus
típus
típus
típus
típus
típus
típus
típus
típus
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3. Védett miĺalkotás, védett gyiĺjtemény: nincs
a) egyedi alkotások

a szetzés ideje jogcíme:
a szerzés ideje jogcíme:
a szetzés ideje, jogcíme:

b) gyiĺjtemény:
a szeĺzés ideje, jogcíme:
a szerzés ideje, jogcíme:
a szerzés ideje' jogcíme:

megnevezés ....
megnevezés ...,
megnevezés ....

megnevezés
megnevezés
megnevezés

db
db
db

db
db
db

4. Egyéb, daľabonként vagy készletenként (gyiĺjteményenként) a mindenkoń, a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetménýáláp hathávi összegét meghaladó éftékű ingřság:
nincs

a) megnevezés:
a szetzés ideje, jogcíme:

b) megnevezés:
a szerzés ideje, jogcíme:

c) megnevezés:
a szerzés ideje, jogcíme:

d) megnevezés:
a szerzés ideje, jogcíme:

e) megnevezés:
a szerzés ideje jogcíme:

s. Éľtékpapíľban elhelyezett megtakaľítás vagy egyéb befektetés (részvény' kötvény, részjegy,
nagy éľtékű biztosítás stb.):

megnevezés:
névérték, biztosítási összeg:
megnevezés:
névérték, biztosítási összeg:
megnevezés:

Magyaľ Áilampapĺľ (oTP)....
3.000.000'- Ft (háľommillĺó Ft)
oTP befektetési jegy
1.300.000'- Ft (egymillĺó háľomszázezer Ft) ...........

névéľték, biztosítási ö'sszeg:
megnevezés:
névéľték, biztosítási ö'sszeg:
megncvczés:
névéľték, biztosítási összeg:

6. Takarékbetétben elhelyezett megtakaritás : nincs Ft

7. A mindenkori, a kdzszolgźtlati tisztviselőkről szóló törvény szeľinti illetményalap hathavi
összegét meghaladó készpénz: .nĺncs.............. Ft
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8. Az összességében a mindenkori, a közszolgźiati tiszwiselőkľől szóló törvény szerinti
illetményalap hathavi összegét meghaladó pénzintézeti számlakĺlvetelés vagy más, szeru(5dés
alapján fennálló pénzkövetelés : nincs
a) pénzintézeti számlakövetelés:

forintban:
dev izźlb an (forintéľtéken) :

b) más szerzódés alapján fennálló pénzkövetelés összege: ............ ....................Ft

9. Más, jelentősebb éľtékiĺ vagyontárgyak, ha azok együttes éľtéke a mindenkori, aközszolgá|ati
tisztviselőkľől szóló töľvény szerinti illetményalap hathavi összegét meghaladja:nincs

megnevezés:
megnevezés:
megnevezés:
megnevezés:
megnevezés:

III. Taľtozások

Ebben a ľovatban kéťük feltiintetni a köztartozás címén, valamint a pénzintézettel vagy
magánszemél yekkel szem b en esetl e ge s en fenn ál l ó l.artozásait

1. Köztaľtozás (adő, vám, illeték, tb-jáľulék stb.): nĺncs ........ forint
2.Pénzintézettel szembenitartozás (hitel, kölcsĺin stb.): nincs ...... forint
3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás: nincs ........ forint

IV. Egyéb kłizlendők
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B. Rész

JÖVEDELEMNYILATKoZAT

(a képviselői tiszteletdíjon kívüli adóköteles jövedelmek)

l. Foglalkozása:
Munkahelye:

nyugdíjas

Sziinetelteti-e foglalkozásáú: igen nem
Foglalkozá sátből származó havi adóköteles (bruttó) jövedelme: Ft

2. Az l. pontban írt foglalkoztĺsén kíviili, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből adóköteles
jövedelme származik:
a) A tevékenység megnevezése:
b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső

tevékenységek)
c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszeľességiĺ, eseti vagy időszakos): ...................
d) A jövedelem (bruttó) cisszege: .....Ft

a) A tevékenység megnevezése:
b) A kifizetó személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktaľtási kötelezettség alá eső

tevékenységek):
Ajövedelem rendszeľessége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos):
A jiivedelem (bľuttó) összege:

c)
d) Ft

a) A tevékenység megnevezése:
b) A kifizető személye (kivéve a jogszabźllyon alapuló titoktaľtási kötelezettség alá eső

tevékenységek):
c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb ľendszeľességiĺ, eseti vagy idószakos): ........
d) A jövedelem (bruttó) összege: .....................Ft

5

'3 L...



I.

C. Rész

GAZDASÁGI ÉnoEKELTsÉGI NYILATKoZAT

G azdasági társaságban fennálló ti sztsé ge vagy érdekeltsé ge :

Gazdasági társaság neve : VENTANA Kereskedelmi bt .

G azdasági társaság formáj a: Betéti Táľsasá g ........
Az éľdekeltség formája (tulajdonos' ľészvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): kültag.......
A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: 50............ .........' %
A tulajdoni éľdekeltség jelenlegi aránya:33.............. ................... %
A gazdasági táľsaságban viselt tisztsége: nincs

G azdasági táľsaság neve :

G azdasági társ asá g form áj a :

Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltagikültag stb.):
A tulajdoni érdekeltség keletkezésekoľi aránya: .'.............. .......... %
A tulajdoni éľdekeltség jelenlegi aúnya: %
A gazdasági táľsaságban viselt tisĺsége: ..........

1.
)
J.
4.
5.

6.

l.
2.
J.
4.
5.
6.

il.

ilI.
1.

2.
J.

4.
5.
6.

Gazdasági társaság neve: ........
Gazdasági társaság foľmáj a :

Az érdekeltség formája (tulajdonos, ľészvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ......
A tulaj doni érdekeltség keletkezésekoľi aránya:
A tulajdoni érdekeltség jelenlegi arźlnya: ......
A gazdasági társaságban viselt tisztsége: .'....

Gazdasłĺgi táľsaság ncvc: .............
Gazdasági társaság foľmája: ........
Az éľdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.):
A tul aj doni éľdekeltség keletkezésekoľi aľánya:
A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: .........

%
%

IV
1

2
J
4
5
6

V.

%
%

A gazdasági táľsaságban viselt tisztsége:

1. Gazdasági társaság neve: ...,

2. Gazdasáęi társaság formája:
Az érdekeltség foľmája (tulajdonos, ľészvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.):
A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: ................
A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

ĄJ.
4.
5.

%
%
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Dátum: Budapest' 2022. január 10.........
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