OrszlggY0les
Mentelmi bizottsag
1054 BudaPe-st, Szdchenvi i'..'''

Az Orsziggytil6srril sz6l6 2012.6vi XXXVI. torveny l. sz. melleklete alapjrin

Vagton1 j 6ve de lem-

ds

gazdasdgi drdekehs

igi nyilatko zat orszdggyiildsi

kipviself szdmdra

A nyilatkozatot ado szem6lye

I

.

a)
b)

A nyilatkozatot ado: ot'szosgvrilesi

kepvi,te.ld

orszdggytil6si k6pvisel6
az orsziggyil6si k6pviselcivel k<iz<is hiilartisban 616 h6zas- vagy 6lett6rs (a
tovribb iakb an hizas- /6lett6rs )

c)

az orszitggyiil6si k6pvisel<ivel k<iz<is hintarthsban 6lci gyermek (a tovdbbiakban:
gyermek)

2.

Az orszaggyul6si kepvisel6 neve: Balczo Zoltan

3

4.

Ahirzas-/elettdrs neve : Balczhni dr'. Nrg), Katalin

A gyermek(ei) neve:

tt-tt
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A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZAT
I.
Ingatlanok'

l.

a)

A teleptil6s neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
Buda.jend

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:
908

ni

c)

Miivel6si 6ga (vagy a mtivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se):

d)

Az 6ptilet fii rendeltet6se szerintijellege (lak6h6z, iidiil6, gazdasdgi 6ptilet stb.), az
6piilet alapteriilete:

lukdhiz,

e)

0

m'
Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, t6rsashin,szovetkezetihiz, mtieml6k, m[ihely,
tizlet, mtiterem, rcndel6, garhzs, binyatclek stb.):
125

csalddi hitz
A nyilatkoz6 jogill6sa (tulajdonos,6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,b€rlil
stb.):

s)

tulajdonos
Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad merteke: I /2

h)

A szerz€,sjogcinre, ideje

(a

jogviszony kezdete): vitel, 2002

2.
a)

A teleptiles neve, ahol az tngatlan fekszik (Budapesten kertilet is)
Pdc:sely,

b)

Az ingatlan teriiletnagysdga

:

3125 nr'

Az ingatlan-nyilv6ntartrisi adatokkal mcgcgyez6en kell kit<jlteni

!

Vagyoni dllapot iddpontja: 2019.O7.O8. )dvdhagyva: 2019.07.12. Nyomtatva: 2019.O7.12.

3

c)

Mtivel6si

6ga

(vagy a mtivel6s alol kivett tertilet elnevez6se):

g),ep-legelci-szanto

d)

Az 6piilet fii rendeltet6se szerinti jellege (lak6hiz, tidtil6, gazdasigi 6ptilet stb.), az
6ptilet alaptertilete

:

e)

gaztlasdgi epi)let, 50 m'
Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, tirsashin,szovetkezetihiz, mtieml6k, miihely,
izlet, mtitcrem, rendelci, garins, b6nyatelek stb.):

0

A nyilatkoz6 jogillilsa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,b1rl6
stb.):

g)

tulajdonos
Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke: I /2

h)

A szerzlsjogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete): epitis, 1998-2014

Vagyoni dllapot iddpontja: 2019.07.08. J6v6hagyva: 2019.07.12. Nyomtatva: 2019.07.12

-4-

II.
Nagy 6rt6kii ing6s{gok
1.

G6pjrlrmiivek:

a) szem6lyg6pkocsi:

a szerzes ideje, jogcime:

,Vis.san

X TRAIL

2015, vetel,

l/2 tulajdon

OPEL CRO.',STAI{D
a szerzes ideje, jogcime:

b) teherg6pj6rmti, autobusz:

20

I

tipus

X

tipus

8, vitel, I /2 tulaj clon

nn

tipus

n_n

tipus

a szerzes ideje, jogcime:

c) motorker6kp6r:
a szerz6,s ideje, jogcime:

2.Yizi vagy l6gi jrlrmii:
a) jellege

'

tipusa:

tt-tt

-

a szerzes ideje, jogcime:
3. V6dett miialkotis, v6dett gytijtem6ny:
a) egyedi alkot6sok:
un

megnevez6se

db

megnevez6se

db

a szerzes ideje, jogcime:

b) gyuttemdny:
n_n

a szerzes ideje, jogcime:
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Egy6b, darabonk6nt vagy k6szletenk6nt (gytijtem6nyk6nt) a mindenkori k6pvisekii
alapdij hathavi <isszcgdt meghalad6 6rt6kti ing6srig:

4.

u ll

a) megnevez€,s:

a szerzds ideje, jogcime:
5.

Ert6kpapirban elhelyezett megtakaritis vagy egy6b befektet6s (r6szv6ny, kow6ny,
r6szj egy, kincst6rj egy, vagyonj e gy, nagy 6rt6kri biztosit6s, stb.) :
nn

megnevez6s:

n6vert6k, biztosit6si osszeg:

6.

Takar6kbetetbcn elhclyezett megtakarit6s: "-" Ft

7.

A mindenkori k6pvisckii alapdij hathavi osszeg6t rncghalad6 ktszpenz: "-" Ft

8.

Az <isszess6g6ben a mindenkori k6pvisel6i alapdij hathavi <isszeg6t meghalad6
p lnzintlzeti szdm lak<ivetel 6s vagy m6s, szerz6 d6s alapjin fennrill 6 p6nzkovete I 6s

a)

penzintezeti sz6mlakovctel6s:
forintban : I . I 00.000.devizilban (forint6rteken):

b)
9

8.

800.000.-

m6s szerzod6s alapjdn fenn6llo p6nzkovetel6s osszege: "- " Ft

Mfs, jelent<isebb 6rt6kti vagyontirgyak, ha azok egytittes 6rt6ke
k6pvisel6i alapdij hathavi risszeg6t meghaladja:

a

mindenkori

megnevez6s: lakbe.rendez1s
megn evez6,s: haztartasi gepek

megn evezd;s: audio-vizualis es infi'ontatikai eszkdzcik
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III.
Ta rtozfrsok

Ebben a rovatban k6rjiik felttintetni a ktiztartozds cfm6n, valamint a p6nzint6zettel vagy
mag{nszem6lyekkel szemben esetlegesen fennill6 tartozisait

l.

Koztartozis (ad6, v6m, illctek, tb. jrlrul6k stb.): "-" forint

2. P6nztntezettel szembeni tartoz6s (hitel, kolcson stb.): "-" forint

3. Maganszemelyekkel szembeni tartoz6s: tt-tt forint

IV
Egy6b ktizlenddk
l,

_

il
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B) r6sz.

JOVEDELEMNYILATKOZAT
(az orszitggyiil6si k6pvisel6 javadalmazisin kiviili ad6ktiteles jtivedelmek)
I

Fogl alkozisa:
Munkahelye: tt-tt
Sztinetelteti-e foglalkoz6s6t? : ----Fogl alkoz6s6bol sz6rm azo havi adokoteles (brutt6) jovcdelme:
----- Ft

2

Az l. pontban irt foglalkoz6s6n kiviili, valamennyi olyan tev6kenys6ge, amelybril
ad6k<iteles j rivedelme

szirmazik;

a)

A tev6kenys6g megnevezbse; "-"

b)

A kifizetci szem6lye (kiv6ve a jogszabilyon alapul6 titoktart6si k<itelezetts6g al:i es6
tev6kenys6gek): -----

c)

Aj<ivedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeress6g, eseti vagy id6szakos): -----

d)

A j<ivedelem (brutt6) risszege: ----- Ft

Csak az orsz6ggyfil6si k6pvisel6 tttlti ki!
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C) r6sz
G AZDASAGI ERDE,KELTSEGI NYILATK OZAT
Gazdasi gi titrsas{gban fennrill6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

I.

l.

Gazdasigi tirsas6g neYe; "-"

2.

Sz6khelye: -----

3.

Gazdas6gi

4.

Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.): -----

5.

A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6skori ar6nya; -----

6.

A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi arilnya: ----- %

7

.

tirsasig formija: -----

Yo

Nyeres6gbril val6 r6szesed6se ----- oh

8. A gazdasdgi t6rsas6gban viselt tiszts6ge: -----

Vagyoni
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D) r6sz

KIMUTATAS
az orsziggyiil6si k6pvisel6nek az Orsziggyffl6st6l, sajrit pirtjr[t6l vagy
k6pvisel6csoportjdt6l, illetve a ttirv6nyhoz6i munkdt t{mogat6 alapftvdnyt6l kapott, a
k6pvisel6 munkdjinak elkitrlsdhoz sziiks6ges vagy azzal szoros tisszefiigg6sben l6v6
juttatisokr6l 6s ingyenes hasznilatba adott dolgokr6l (a tovribbiakban: juttatris)

A juttatfs ideje
iln

Csak az orszdggytil6si k6pvisel6

A juttatis 6rt6ke

A juttat{s megnevez6se
nu

ll_lt

ttilti ki!
Vagyoni dllapot id6pontja: 2019.07.08. J6vihagyva: 2019.O7.12. Nyomtatva: 2019.07.12.

- t0 a

E) r6sz

KIMUTATAS
az orszirggyiil6si k6pvisel6nck k6pvisel6i megbizatisival tisszeftigg6sben kapott
ajrlnd6kair616s az e nyilatkozat D) pontja al{ nem tartoz6 ingyenes juttatisair6l (a

tovibbiakban: ajind6k)
Az ajrlnd6kozrls ideje
nn

'Csuk

Az ai6nd6k
nn

Az ajrlnd6k 6rt6ke

megnevez6se
nn

u, orsz6ggytil6si k6pvisel6 tttlti ki!
id6pon$a: 2019.07.O8. J6vdhagyva: 2019.07.12. Nyomtatva: 2019.07.72.
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F) r6sz

KIMUTATAS

birmilyen tev6kenys6ge, ing6, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhezffiz6d6 egy6b
jogosultsiga alapjdn, tovibbri e nyilatkozat C) pontj{ban megieltilt gazdasdgi
tirsas{g(ok)nak juttatott 6llami, illetve eur6pai uni6s timogatisokr6l (a tovibbiakban:
trimogatis)
A timogatis

A timogat{s

A timogatist

nregszerz6s6nek

megszerz6s6nek

nyf j t6

jogcime, m6dja

id6pontja

A timogatis
j ogosu

ltj

a

nn

nn

t,u

n_n

A tdmogat{s c6lja

A tdmogat{st
6rt6ke

n

_

ll

n_il

Kelt: Budapest , 201 9 ev jillius ho I 2 . nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy k<izris hdztartisban 616 h6zas-l6lettirsam,
hdzastrirstun

valamint a velem kdz<is hintartilsban
ny

i

616

gyermeke(i)m,

latkozatitl nyi I atk ozatait .

M
a kepviselS

(

alilirisa

Csak az orszdggytil6si k6pvisel6 tdlti ki!
Vagyoni
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