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Vagyon-, jövedelem- és gazďasĺÍgi éľdekeltségi nyilatkozat helyi önkoľmdnyzati képviselő,(polgdľmester, alpolgdľmesteľ), valqmint a velě Hĺzas hdztqľtdsňan ětő hdzas- vagy élettdľsa és
gyermeke szdmdľa

A nyilatkozatot adó személye
1' A nyilatkozatot úő {?sak.a saidt szeryélvére v oltse łiil:a)helyiönkormányzatiképvis.lő,panegytitt:képvise1ő)
b) aképviselővel közös hanntásbanelonĺr*- 

"ugy 
éĺ.tta.** (a tôvábbiakban: héľzas-léleÍtárs)

c/ a képviselővel közös hźntartásbanélő gyeľmekř(a továbbiakban: gy..'n"tj 
'

2. A képviselő neve: dr. Kiss Lászlő.......
3. A hazas-l élęttárs nęve: ....'...
4. A gyeľmek neve:
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(* A megfelelő sztiveg aláhr'izandó!)
A. Rész

VAGYONI NYILATKOZAT
f. Ingatlanok

(Á z in gatl anny i lv ánt aľ t ás s al m e ge gy e z ő e n ke l l ki t ô t t e ni. )
a) AtelepiIés neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten keľület is): Budapest III. keľiilet. .. . .b) Az ingatlan teľiiletnagysága:9O.nm
c/ Művelési ága (vagy a művelés alól kivett teľiilet elnevezése): ................
d) Az éptilet fo ľendeltetés szerinti jellege (Ęakőház,iidülő, gazdastĺgiéptilet stb.), azépĹilet alapteľülete:lakőház.....
e) Azinga1lanjogi jellege (társashźn,szövetkezeti háłz,múemlék,bényateleL stu.;: társashélz...
fl A-nyilatkoző jogállása (tulajdonos, béľlő stb.):tulajdó.ror..........
g/ Közĺis tulajdon esetén a tulajdoni htnyadmértéke:l12
h) A szerués j ogcíme, idej e (a j ogviszony kezdete) : vásaľlás (20 1 5).......

2.
a) A telepiilés neve, ahol azingatlanfekszik (Budapesten kerület is): Budapest XIII.
b) Az ingatlarl teľiiletnagys ága : 4 0. nm
c/ Miívelési ága (vagy a művelés alól kivett teľület elnevezése):
d) Az éptilet fő ľendeltetés szeľinti j ellege (Iakőhaz, üdiilő, gazdasági épül et stb. ), az

e) Az ingatlanjogi j ellege (társashén,szövetkezeti hźn, míiemlék, bányatelek stb.
Í)A ny ilatko zó j o gállźłsa (tul aj dono s, béľl ő stb. ):tulajdonos..
s) K<izös tulajdon esetén a tulajdoni hányađ mértéke: 1/1
h) Aszerzés jogcíme, ideje (ajogviszony kezdete): vásáľlás (folyamatban)

lakőház
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II. Nagy éľtékű ingóságok

1. Gépjáľmrĺvek:
a) személygépkocsi: Suzuki sX4...........
a szerués idej e, j ogcíme: vásárlás (20 1 8).............

típus
típus

4.I Egyéb, daľabonként vagy készletenként (gytijteményenként) a mindenkoľi, a közszolgálati
illetményalap hathavi összegét meghaladó éľtékú ingóság :

tisztviselőkľől szóló törvény szęrinti
a) me gnev ezés : könyv gyűj temény. .

a szetzés idej e, j ogcíme : folyamatos......'....
b ) me gnevezés : éľmegyiij temény

a szetzés idej e, j ogcíme: folyamatos

1 Módosította: 20L3. évĺCCLll. törvény 83. s (3) b).
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s Értołpapíľban elhelyezett megtakaľítás vagy egyéb befektetés (ľészvény, kötvény' részjegy, nagy értékti

biztosítás stb.):
megnevezés : Aegon Nyugdíjbiztosítás......
névéľték, biztosítási <isszeg: .1.000.000 ft

7.2 A mindenkoľi, a közszolgálati tisztviselőkĺől szóló töľvény szeľinti
meghaladó készpénz: 2. 000. 000.

illetményalap hathavi összegét
Ft

- 8.'3 Az osszességében a mindenkoľi, a közszolgálati tisztviselőkľől szóló törvény szerinti illetményalaph{h1viösszegétmeghaladópéĺ.zintézeti."ĺ*ffi,Á,^ae,abpjánfennálló
pénzkövetelés:

a) pénziĺttézeti számlakovetelés :

forintban: I 0.000.000 ft...........

III. Taľtozások

Ebben a ľovatban kéťiik felttintetni aköztartozás címén, valamint apénzintézettel vagy magánszemélyekkel
szemben esetlegesen fennálló tartozétsait

2' P énzintézettel szembeni taľtozás (hitel , kölcsön stb.): 3.300.000 Ft. egyetemleges felelősséggel

W
2 Módosította: 2013. évĺCCL|l. törvény 83. 5 (3) b).
3 Módosította: 2013. évi CCL|l. törvény s3. s (3) b).
4 Módosította: 20L3. évi CCL|l. törvény 83. s (3) b).
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B. Rész
ĺovnonLEMNYILATKo ZAT

(a képviselői tiszteletdíjon kívĹili adóköteles jövedelmek)
(Csak a képviselő töltse ki!)

1 . Foglalkozása: .Óbuda-Békásmegyeľ Polgármestere.....
Munkahelye : . Budapest III. keľületi Önkormĺín y zat.........
Szünetelteti-efoglalkozélsźłt: igen nęm
Foglalkozásábll száľmazőhavĺadóköteles (bruttó) jövedelme:1.300.000 Ft.+195.000 Ft. k<'ltségtéľítés

g+rna*Ąłę
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C. Rész
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Nyilatkozattétel dátuma:
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