Az országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvén}'

1.

melléklete alapján

Vagyon- és gazdasógi érdekeltséginyilatkozat
az orszúgg1lűílésiképviselővel közös

htÍztartúsban élő htÍzas- vogy

élettdrsa és gyermeke(i) szómóra

A nyilatkozatot adó személye
A nyilatkozatot adó

:

b) az országglűIési képviselővel ktjzös hóztartósban éIő hózas-

vagl éleítárs

a)
b)
c)

orczággytilési képviselő

az országgyűlési képviselővel közös
(a továbbiakban: házas-lélettárs)

háztartásban élő házas- vagy élettárs

az országgyűlési képviselővel közös
(a továbbiakban: gyermek)

háztartásban élő gyermek

2

Az országgytílési képviselő

J

A

4

A gyermek(ei)

neve: Potocskané Kőrösi

házas-/ élettárs neve: P otocska

Anita

Gábor

neve:

Csak a saját személyérevonatkozó adatokat töltse ki (aláhúzással vagy bekarikázással)!
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A) rész

VAGYONI NYILATKOZAT

L
IngatlanoÉ
1.

a)

A település neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
Siófok

b)

Az ingatlan területnagysága:
74 m'

c)

Művelési ága (vagy a mtÍvelés alól kivett terület elnevezése):

d)

Az épület fő rendeltetése szerintijellege (lakőháa, tidülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)
f)

lakóingatlan,74 m!
Az ingatlanjogijellege (családi ház, társasház, szövetkezeti ház, műemlék, műhely,
lizlet, műterem, rendelo, garázs, bányatelek stb.):
társasház
A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező, bérlő
stb.):

tdajdonos
ts)

KÜzÜs tula.idtrn esclén a tulajrltlni hányatl mérléke:I/2

h)

A

szerzés jogcÍme, ideje (ajogviszony kezdete): adásvétel,

20I3.04.l9

)
a)

A település neve, ahol azingat|an fekszik (Budapesten kerület is):
Siófok

b)

Az

ingatl'an terü

l

etn

agysága

:

723 m'

c)

Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése):
beépítetlenterilet

Az ingatlan-nyilvántartási adatokkal megegyezően kell kitölteni!
Vagyoni állapot időpontja: 2020.12.31. Jóváhagyva: 2021.01.12. Nyomtatva: 2o21.01.12.
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d)

Az épület fő rendeltetése szerinti jellege (|akóhán, Íilülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapteriilete:

e)

Azingatlanjogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezetiház, műemlék, műhely,
iizlet, műterem, rendelő, garáas, bányatelek stb.):

0

A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező, bérlő

beépítetlentertlet
stb.):

g)

tdajdonos
Közös fulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: 1/2

h)

A szerzés jogcíme, ideje

(a

jogviszony kezdete): adósvétel,2018.09.24.

Vagyoni állapot időpon|ja: 2020'12,31' Jóváhagyva: 2021'01,12. Nyomtatva: 2o21.o1'12.
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n.
Nagy értékűingóságok
1. Gépjárművek:
a) személygépkocsi:

a szetzés ideje, jogcíme:

Peugeot 207 (éujórat: 201 I)

típus

20I7., adásvétel

b) tehergépjármű, autóbusz:

típus

a szerzés ideje, jogcíme:
c) motorkerékpár:
a szerzés ideje' jogcíme:

Aprilia Sonic 50 robogó (éujárat: 2005)
20l5., adósvétel
Yamaha Jog robogó (éujárat : 2000)

a szcrzés idcjc, jogcíme:

2.vízi vagy
a)

típus

típus

20I6., adósvétel

légi jármű:

jellege:
típusa:

a szerzés ideje, jogcíme:
3. Védett műalkotás, védett gyűjtcmóny:
a) egyedi alkotások:

megnevezése

db

megnevezése

db

a szerzés ideje, jogcíme: -----

b) gffitemény:

a szerzés ideje, jogcíme: -----

4.

Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyrijteményként) azországgyűlésről szóló
2012. évi Xxxu. törvény 104. $ (l) bekezdése szerinti képviselőitiszteletdíj hathavi
Vagyoni állapot időponja: 2020'12.31. Jóváhagyva: 2021.o1'12. Nyomtatva: 2021'o1.12.
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összegét meghaladó értékűingóság
a) megnevezés:

a szerzés ideje, jogcíme
5

Ertékpapírban elhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény.kötvény,
részjegy, kincstárjegy, vagyonjegy, nagy értékűbiztosítás, stb'):

megnevezes:
névérték,biztosítási összeg:

6.

Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás: 0 Ft

7

Azországgyűlésről szóló20|2. éviXXXVI. törvény l04. $ (l) bekezdése szerinti
képviselői tiszteletdíj hathavi összegét meghaladó készpénz: 0Ft

8.

Az összességében azországgyűlésről szőlő2012. évi XXXVI. törvény l04.

$

(l)

bekezdése szerinti képviselőitiszteletdíj hathavi összegét meghaladó hitelintéZeti
szám lakövetel és vagy más, szerződés alapj án fennálló pénzkövetelés :

a)

hitelintézetiszámlakövetelés:
forintban: 0

Ft

dev izáb an (fori ntértéken):

b)
9

0

más szerződés alap.irín fcnnálló pénzkövctclós összcgc: 0 Ft

Más' jelentősebb értéktivagyontárgyak, ha azok egytittes értékeaz országgyűlésről
sző|ő2012. éviXXXVI. törvény l04. $ (l) bekezdése szerinti képviselőitiszteletdij
hathavi összegét meghaladja:
megnevezés: -----

Vagyoni állapot időpontja: 2o2o.12.31. Jóváhagyva: 2021.01.12. Nyomtatva: 2021.o1.12'
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Tartozások
Ebben a rovatban kérjük feltiintetni akőztartozás címén,valamint a hitelintézettel vagy
magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálltó tartozásait
1. Ktiztartozős (adó, vám, illeték, tb. járulék stb.):

---

2. Hitelintézeffel szembenitartozás (hitel' kölcsön

stb.):5.000.000 Ft (akashitel50'%,

j e lzólo ghit e l

5 0%o)

forint

) forint

3. Magánszemélyekkel szembeni tartozőts: ----- forint

rv.
Egyéb közlendők
A 2. sorszóm alatt taláIható ingatlanon építésiengedély lri)teles építkezéstfolytatunk.

Vagyoni áIlapot időpon|ja: 2020.12.31' Jóváhagyva: 2021.01.12. Nyomtatya: 2021.o1,12
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C) rész

GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGINYILATK

ozNÍ

Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége:

L

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gazdasági társaság neve: ----Székhelye: ----Gazdasági társaság formája:

---

Az érdekeltségformája (tulajdonos, részvényes,bt.

esetén beltag/kiiltag stb.):

----

A fulajdoni érdekeltségkeletkezéskori aránya: -----%
A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: -----%
Nyereségből való részesedése: -----%

A

gazdasági társaságban viselt tisasége: -----

Vagyoni állapot időpon|ja: 2020.12.31. Jóváhagyva: 2021.01.12. Nyomtatva: 2o21'o1.12.
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F) rész

KIMUTATÁs
bármilyen tevékenysége, ingó, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhezÍtiződő egyéb
jogosultsága alapján, továbbá e nyilatkozat C) pontjában megielölt gazdasági
társaság(ok)nak juttatott állami, illetve európai uniós támogatásokról (a továbbiakban:
támogatás)
A támogatás
jogosultja

Kelt

A támogatás

A támogatás

A támogatást

megszerzésének

megszerzósének

nyújtó

jogcíme' módja

időpontja

Siófok , 202l

év januárhő

A támogatás célja

A támogetást
értéke

I2. nap

Jelen nyilatkozatomat, mint tisztségviselővel közös

hánartásban élő hrízas_ / é|ettáts

gyermek adom.

l

(a,rnaláírás

a

megfelelő résÍaláhúzni!

-Kérjük
Kiskorú gyermek esetén a szülő vagy

a

törvényes képviselő aláírása.
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