Az országgyűlésről szó|ó 20l2' évi XXXVI. törvény l. sz. melléklete alapján
Vagy on- és gazdas úgi ér de kelts égi nyilatkozot

az ors7dggylűílési képviselővel közös

htÍztgrtúsban élő htÍzűs- vogy

élettdrsa és gyermeke(i) szúmóra

A nyilatkozatot

I

a)
b)
c)
2.
3.
4.

adó személye

A nyilatkozatot adó : c) a: or,szaggyííIé,siképvi,selővel

koz(;'s htiztartósban élő gyermek

országgyú|ési képviselő
az orszélggyűlési képviselővel közös
(a továbbiakban : házas-lélettárs)

háztarÍásban é|ő házas- vagy élettárs

az országgyűlési képviselővel közös
(a továbbiakban: gyermek)

háztartásban élo gyermek

Az országgyűlési képviselő neve:

A'nder Balázs

Aházas-/élettársneve:

A gyermek(ei) neve: Antler Koppany

Csak a saját szemé|yére vonatkozó adatokat töltse ki (aláhúzással vagy bekarikázással)l
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A) rész

VAGYONI NYILATKOZAT

L
IngatlanoÉ
1.

a)

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

b)

Azingatlanterületnagysága:

c)

Mtivelési ága (vagy

d)

Az épület f<j rendeltetése szerintijellege (|akőház, iilülö, gazdasági épület stb'), az

a művelés alól kivett terület elnevezése):

épület alapterülete:

e)

Azingatlanjogijellege (családiház, társasház,szovetkezetihé.z, műemlék, műhely,
üzlet, műterem, rendelő, garáus, bányatelek stb'):

f)

A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó' illetve

tartós használó, haszonélvező, bérlő

stb.):

g)
h)

Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: -_--

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): --_--

Az ingatlan-nyilvántartási adatokkal

megegyezően kelI kittilteni!

Vagyoni állapot időpontja: 2018'12'31' ]óváhagyva: 2019.01.06' Nyomtatva: 2019.01'06.
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il.
Nagy értékűingóságok
1. Gépjárművek:
a) személygépkocsi:

típus

a szerzés ideje, jogcíme:
b) tehergépjármű' autóbusz

típus

a szerzés ideje, jogcÍme:
c) motorkerékpár:

típus

a szerzés ideje, jogcíme:

2.Yízi vagy
a)

légi jármű:

jellege:
típusa:

a szetzés ideje, jogcíme:
3. Védett műalkotás, védett gyűjtemény:
a) egyedi alkotások:

megnevezése

db

megnevezése

db

a szerzés ideje, jogcím ei -----

b) gyűjtemény:

a szerzés ideje, jogcíme: -----

4.

.

Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyűjteményként) a mindenkori képviselői
alapdíj hathavi összegét meghaladó értékűingóság:

a) megnevezés:

a szerzés ideje, jogcíme:
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5.

(részvény,kötvény'
Értékpapírbanelhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés

részjegy,kincstárjegy,vagyonjegY,naBYértékűbiztosítás,stb.):

megnevezés'lakústakarékpénztcir
320'000'
névérték,biztosítási összeg:
6.

Takarékbetétben elhelyezettmegtakarítás: 0 Ft

7.

A mindenkori képviselői alapdíj hathavi

8.

Az összességében a mindenkori képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó
pénzkövetelés:
pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szerződés alapján fennálló

a)

pénzintézetiszámlakövetelés:

összegét meghaladó készpénz:0 Ft

forintban: 0
dev

b)
9.

izáb an (for

i

nté rték en) :

0

más szerzódés alapján fennálló pénzkövetelés tisszege: 0 Ft

Más, jelentősebb értékűvagyontárgyak, ha azok egyiittes értékea mindenkori
képviselői alapdij hathav i összegét m eghaladj a:
megnevezés] -----

2019.01'06'
vagyoni átlapot időpontja: 2018.12'31. Jóváhagyva: 2019'01.06' Nyomtatva:
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ilr.
Tartozások
Ebben a rovatban kérjük feltüntetni aköztartozás cÍmén,valamint apénzintézettelvagy
m a gánszem élyekkel szem ben esetlegesen fen nálló tartozásait
1.Köztartozás

(adó, vám, illeték, tb. járu|ék stb.):

2. P énzintézette l szem

b

eni tartozás

(h ite

---- forint

l, kö l csön stb.

):

---- forint

3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás; ----- forint

IV.
Egyéb közlendők

Vagyoni állapot időpontja: 2018.12.31. Jóváhagyva: 2o1g'o1'06. Nyomtatva: 2019'01.06'
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C) rész

GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGINYILATK0ZAT
Gazdaságitársaságbanfennállótisztségevagyérdekeltsége:

L

1.
2.
3'
4.

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

----

stb'): ---Az érdekeltségformája (tulajdonos, részvényes,bt. esetén beltag/ktiltag

5. A tulajdoni érdekeltségkeletkezéskori aránya: '---'%
6. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi arénya: --'-- %
7. Nyereségből való részesedése:-'--- %
8. A gazdasági társaságban viselttisztsége: _--__

Vagyoniállapotidőpontja:2018'12'31'Jóváhagyva:2079,01.06.Nyomtatva:2019.01.06,
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F) rész

KIMUTATÁs
egyéb
bármilyen tevékenysége, ingó, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhezftiződő
gazdasági
jogósultsága alapjá-n, tovreune ó nyilatkozat C) pontjában megieltilt
(a továbbiakban:
tersaiag1ot<1n"É;uttutbtt állami, illetve európai uniós támogatásokról
támogatás)

A támogatás
jogosultja

A támogatás
megszerzésének
jogcíme' módja

A támogatás

A támogatást

megszerzesének

nyújtó

A támogatás célja

A támogatást
értéke

időpontja

Ke|t; Barcs , 2()]9 év 01 hő 06. nap

Jelen nyi latkozatomat, mint tisztségviselovel közös

hőztartásban élö házas_

l

élettárs l

gyermek adom
a\áírás

Kérjük a megfelelő részt aláhúzni!
a törvényes képviselő a|áirása'
2019'01'06'
Vagyoni állapot időpontja: 2018.12.31. Jóváhagyva: 2019'01.06. Nyomtatva:

Kiskorú gyermek esetén a szülő vagy

