Vagy on- és g azdasúg i ér dekelts égi ny ilatkozat

az orszdggyíílésiképviselővel közös

htÍztartásban élő lttÍzus- vagy

élettúrsués gyermeke(i) szúmóra

A nyilatkozatot adó személye

1

a)
b)

A nyilatkozatot

adó-: c) az orszagg1,íi!é'siképl,iselcjl,el kozos házÍctrtdsbatt éló gterntek

országgyűlési képviselő

az országgyűlési képviselővel közös hántarnÍsban élőházas- Vagy élettárs
(a továbbiakban. hÍnas-/élettárs)

c)

az országgyűlési képviselővel közös háztartásban élő gyermek

2.
3.
4.

Az országgyűlési képviselő

(a továbbiakban: gyermek)

neve: Ander Balitzs

AházasJé|eltárstteve:

A gyermek(ei) neve: Ander Nimród

Csak a saját személyére vonatkozó adatokat töltse ki (alráhúással vagy bekarikázással)!

vagyonláltapotldőpontla:2o2o,12.37'Jóváhagyva:2027'ol,24'Nyomtatva:2021'0I'24.

a

A) rész

VAGYONI I\YILATKOZAT

L
Ingatlanok.
1

a)

A település neve, ahol azingatlanfekszik (Budapesten kerület is):

b)

Azingatlanterületnagysága:
0nr

c)

Művelési ilga (vagy

d)

Az épület fő rendeltetése szerinti jellege (|akőház,üdülő, gazdasági épület stb.), az

a művelés alól kivett terület elnevezése)

épület alaptenilete:

e)

o

Azingatlanjogi jellege (családi ház, társasház, szÓvetkezetihtv, műemlék, műhely,
üzlet, műterem, rende|ő, garívs, bányatelek stb.):

A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használo, haszonélvező,bérlő
stb.):

g)
h)

Közos tulaidon esetén a tulajdoni hányad mértéke:----

A

szerzés jogcíme, ideje (ajogviszony kezdete):

-_-

Az ingatlan-nyilvantartási adatokkal rnegegyezően kell kitölteni!
Vagyoni átlapot időpontja: 2020,12,31, Jóváhagyva: 2021,01,24, Nyomtatva: 2021,01,24,
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il.
Nagy értékűingóságok
1.

Gépjárművek:
típus

a) személygépkocsi:

a szerzés ideje, jogcíme:

típus

b) tehergépj ármú, autóbusz:

a szerzés ideje, jogcíme:

típus

c) motorkerékpár:

a szerzés ideje, jogcíme:

2.vlzi vagy
a)

légi jármű:

jellege:
típusa:

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

a szerzés idej

e, j

megnevezése

db

megnevezese

db

ogcíme. -----

b) gyííjtemény

aszerzés ideje, jogcime:

4.

----

Egyéb, darabonkéntvagy készletenként (gyűjteményként) azOrszággyűlésről szóló
2012' évi X)O(VI. törvény l04. $ (1) bekezdése szerinti képviselői tiszteletdíj hathavi
összegét meghaladó érté|<ű ingóság
:

a) megnevezés:
Vagyoni állapot időpontja: 2020'12.31. Jóváhagyva: 2021.01.24' Nyomtatva: 2021'01.24'
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a szerzés ideje, jogcíme:
5.

Értékpapírbanelhelyezett megÍakarítás vagy egyéb befektetés (részvény,kÓtvény,
részjegy, kincstárj egy, vagyonjegy , rragy értékíibiztosítás, stb.):

megnevezés:

laktistakarékpénztar

névérték,biztosítási összeg

800.000, -

6.

Takarékbetétbenelhelyezett megtakarítás: ----- Ft

7

Azorszitggyűlésről szőlő2012. évi XXXVI. törvény 104. $ (1) bekezdése szerinti
képviselői tiszteletdíj hathavi összegét meghaladó készpénz'.----- Ft

I

Az összességében azországgyűlésről szőlő2012. évi XXXVI' törvény 104.

a)

$

(l)

bekezdése szerinti képviselői tiszteletdíj hathavi Összegét meghaladó hitelintézeti
számlakovetelés vagy más, szerződés alapj án fennálló pénzkövetelés:
hitelintézeti számlakovetelés
forintban:

----

devizáb an (fori ntértéken): _---

b)
9.

más szerződés alapján fennálló pénzkovetelés összege: ---- Ft

Más, jelentősebb értélaiVagyontárgyak, ha azok együttes értékeaz Orszátggyűlésről
szőlő 2tJl2. évi XXXVI. törvény l04. $ (l) bekezdése szerinti képviselői tisaeletclíj
hathavi Összegét meghaladj a:
megnevezes

Vagyoni állapot időpontja: 2020'12.31, ]óváhagYva: 2o21.01.24. Nyomtatva: 2021.01.24.
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ilI.
Tartozások
hitelintézettel vagy
Ebben a rovatban kérjük feltüntetni a köztartozás cÍmón, valamint a
magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásait
1.

Köztartozás (adő,vám, illeték, tb. járulék stb.):

--_

forint

2. Hitelintézettel szembeni tartozás (hitel, kölcson stb.):
3. Magánszemélyekkel szembeni tartozíts'.

---

-_-

forint

forint

rv.
Egyéb közlendők

Nyomtatva: 2021'01'24'
Vagyoni áltapot időpontja: 2020.12.31' Jóváhagyva: 2021'o1'24'
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C) rész

GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGINYILATKoZAT
Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége:

L

l.
2.
3.
4.
5'
6.
7.
8.

Gazdasági társaság neve:

----

Székhelye: _-Gazdasági társaság formája:

----

Az érdekeltségformája (tulajdonos' részvényes,bt.
Atulajdoni érdekeltségkeletkezéskoriaránya:

esetén beltag/ktiltag stb.):

---

-_-%

Afulajdoni érdekeltségjelenlegi aránya:'-_'%
Nyereségből való részesedése: ---Yo

Lgazdasági társaságbanviselttisztsége: -_-_

2021'01'24'
vagyoni átlapot ldőpontja: 2020,12.31, Jóváhagyva: 2021'o1.24. Nyomtatva:

'1

F) rész

KIMUTATÁS
fiiződő egyéb
bármilyen tevékenysége, ingó, vagy ingatlan tulajdona,- illetve ezekhez
gazdasági
megielölt
pontjában
jogósultsága atapjá-n, toienna ő nyilatkozat C)
(a
továbbiakban:
tarsase"g1ok)naf ;uttatott államio ille$ó európai uniós támogatásokról
támogatás)

A trírnogatás
jogosultja

A tínrogatás
megszerzésének
jogcÍme' módja

A tánrogatís

A támogatást

megszerzésének

nyíjtó

A tárnogatás célja

A támogatást
éÉéke

időpontja

Ke|t. Barcs ,202] év 0I hő 24. nap

Jelen nyilatkozatomat, mint tisztségviselővel kozös háztartásban élőházasgyermek adom

l

Kérjük a megfelelő reszt alahúzni!
a tönuényes képviselő aláínísa'
2021'07'24'
Vagyoni állapot időpontja: 2020.12.31' Jóváhagyva: 2021.07.24. Nyomtatva:

Kiskoru gyermek esetén a szülő vary

