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2. melldklet a 2077. 6vi CLXXXIX, t6ru6nyhez

Vagyon-, jiivedelem- 6s gazdasilgi 6rdekeltsdgi nyilatkozat helyi iinkorm6nyzati
k6pvisel6'(polgdrmester, alpolgilrmester), valamint a vele kiiziis hdztartdsban 616

hdzas- vagy dlettdrsa 6s gyermeke sz{mdra

A nyilatkozatot ado szem6lye

1. A nyilatkozatot ado:'
a; freivi tiir,orrnanyzatl Lepviselci, polgdrmester, alpolgdrmesterx (a tovdbbiakban egyrjtt:
k6pvisel6)

b)a k6pviselcjvel kozos hdztartdsban 6kj hdzas- vagy elettars* (a toviibbiakban: hSzas-/elettdrs)
c) a k6pviselcjvel k6zos hdztartSsban 6lcJ gyermekx (a tovSbbiakban: gyermek)

* A.megfelel6 sztiveg alShrizand6!

2. A kepvisel6 neve: Molndrka Gdbor Zoltdn

3. A h6zas-/elettSrs neve: -

4. A gyermek neve: -

A. R6sz

VAGYONI NYILATKOZAT

I. Ingatlanok2

1.

a)A teleptjles neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerullet is): Budapest I. kerulet
b) Azingatlan teruletnagys5ga: 4I m2

c) Mrlveldsi 5ga (vagy a m[jvel6s al6l kivett terulet elnevez6se): lak6s

d) Az epilet fcj rendeltet6s szerinti jellege (lakoh5z, UdrilS, gazdasdgi epUlet stb.), az 6pUlet
alapterulete: lakohdz, 655 mZ

e) Azingatlan jogijellege (t5rsashdz, szovetkezeti hdz, mileml6k, bSnyatelek stb.): t5rsashdz
f) A nyilatkozo jogdlldsa (tulajdonos, bdrlci stb.): tulajdonos
g) Kdzds tulajdon eset6n a tulalOoni h5nyad merteke: 1/1 (100%)
h) A szerzes jogcime, ideje (a jogviszony kezdete): 1996.01.04

2.

a) A telepUles neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerrllet is): Budapest I. kertilet
b) Azingatlan terUletnagysdga: L02 mz

c) Mrivelesi iiga (vagy a mrjvel6s al6l kivett terulet elnevez6se): lakSs

d) Az epUlet fcj rendeltet6s szerinti jellege (lakoh5z, r.idLil6, gazdasdgi epulet stb.), az epulet
alaoterulete: lakohdz. 1,622 mz

e)Az ingatlan jogijellege (tdrsashSz, szdvetkezeti h5z, m(eml6k, b5nyatelek stb.): tdrsashSz

f) A nyilatkozo jogSll6sa (tulajdonos, bdrl6 stb.): haszon6lvezcj
g)Kdzds tulajdon eset6n a tulajdoni hSnyad m6rt6ke: -
h) A szerz6s jogcime, ideje (a ;ogviszony kezdete): 2015.08.19.

' Csak a sajit szemelyere vonatkozo adatokkal toltse kil
2 Az ingatlannyilvdntartdsi adatokkal megegyez6en kell kit6lteni.
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II. Nagy 6rt6kii ing6siigok

1. G6pjirmfivek:

a) szem6lyg6pkocsi: TOYOTA YARIS

a szerzr5s ideje, jogclme: 2018.Il,21*, aj6ndekozdsi szerzcjd6s

b) teherg6pj6rmfi, autobusz: -
c) motorker6kp5r:

2, Yizivagy l6gi j6rmfi: -

3. V6dett mfialkotSs, v6dett gyfijtemrSny: -

4.: Egy6b, darabonk6nt vagy k6szletenk6nt (gyfijtem6nyenk6nt) a mindenkori, a

kcizszol95lati tisztvisel6krSl sz6l6 tiirv6ny szerinti illetmrinyalap hathavi tisszeg6t
meghalad6 6rtekii ing6s69 :

5. lirt6kpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egyrib befektet6s (r6szv6ny, kiitv6ny,
r6szjegy, nagy ert6kii biztosit5s stb.): -

6. Takar6kbet6tben elhelyezett megtakaritSs: -

7.: A mindenkori, a kiizszolg5lati tiszWiselcikr<il sz6l6 tcirveny szerinti illetm6nyalap
hathavi 6sszeg6t meghalad6 k6szp6nz: 0 Ft

8,r Az <isszess6g6ben a mindenkori, a kiizszolg6lati tisztvisel6kr6l sz6l6 tcirv6ny
szerinti illetmtlnyalap hathavi <isszegdt meghalad6 p6nzint6zeti sz5mlakdvetet6s vagy
m6s, szerzcid6s alapj6n fenn6ll6 p6nzkiivetel6s: 0 Ft

9.: M6s, jelent6sebb ertekri vagyont6rgvak, ha azok egyiittes 6rt6ke a mindenkori, a

kiizszolg6lati tisztvisel6k16l sz6l6 tiirv6ny szerinti illetm6nyalap hathavi iisszeg6t
meghaladja: -

III. Tartoz5sok

Ebben a rovatban k611uk feltuntetni a koztartozds cimen, valamint a penzintezettel vagy

magdnszem6lyekkel szemben esetlegesen fennSllo tartoz5sait

L. KoztartozSs (ado, v6m, illetek, tb-j5rulek stb.): 0 Forint
2, Penzintdzettel szembenr taftozds (hitel, kolcson stb,): 0 Forint
3'Magdnszem6|yekkelszembenitartoz5s:75.000'000Forint

IV. Egy6b kcizlend6k
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B. R6sz

JOVEDELEMNYILATKOZAT

(a kepviselSi tiszteletdijon kivrlli ad6k6teles jovedelmek)

l. Foglalk6z6sa: ugyvezetd
Munkahelye: Gammo Europe Kft.

Szunetelteti-e foglalkoz6sdt: nem

Foglalkozdsabol izdrmaz6 havi ad6koteles (brutt6) jovedelme: 687.023 Ft

2, Az 1. pontban irt foglalkoz5sSn kiviili, valamennyi olyan tev6kenys6ge, amelyb6l
ad6ktiteles jiivedelme sz6rmazik: -

C. R6sz

GAZDASAGI ERDEKELTSEGI NYILATKOZAT

Gazdas6gi t5rsasSgban fenn6l16 tiszts6ge vagy 6rdekeltsdge:

i.
J. Gazdasdgi tdrsas5g neve: Gammo Europe Kft,

2. GazdasSgi tdrsasilg formdja: Korldtolt Felelcissegti TdrsasSg

3, Az drdekelts6g formiija (tulajdonos, r6szv6nyes, bt, eset6n beltag/kultag stb.): tulajdonos

4. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori ar5nya: 40 o/o

5, A tulajdoni 6rdekeltseg jelenlegi ardnya: 100 %
6. A gazdasdgi tdrsas5gban viselt tiszts6ge: rigyvezetc5 igazgat6

Nyilatkozatt6tel ddtum a: 2019. november I I .
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