tllai
a:

Az országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI torvény 1. melléklete alapján
Vagy

o

n- és g azdastig i

ér de

az orsaÍggyíílésiképviselővel közös

keks égi ny ilatko zat

htÍztartúsban élő húzas- vűgy

élettdrsa és gyermeke(i) szúmúra

A nyilatkozatot adó személye

1

A nyilatkozatot adó-:

b) ctz or,szitgg1,íilésiképvi,se!th,eI közÖ,s hazíarlasbcttt élci húzas-

vűgl []eÍtai1't

a)
b)

országgyulési képviselő

az orszÍtggyűlési képviselővel közös háztartásban élőházas- vagy élettárs
(a továbbiakban. házas-lélettárs)

c)

az országgyűlési képviselővel kozös háztartÍsban élő gyermek
(a továbbiakban: gyermek)

2.
3.
4.

Az országgyűlési képviselő

nevc: Ancler Balclzs

Aházas-lélettárs neve: Anclerné Röszler Erika

A gyermek(ei)

neve:

Csak a saját szernélyére vonatkozó adatokat töltse ki (aliíhúással vagy bekarikrázással)!

vagyoni állapot időpontja: 2020.12.31. Jóváhagyva: 2021'01.24. Nyomtatva: 2021.01'24'

)

A) rész

VAGYONI I\'YILATKOZAT

L
IngatlanoÉ
I

a)

A település neve, ahol azingat|anfekszik (Budapesten kerület is)
Barc,s

Az ingatlan területnagysága

b)

52

ni

c)

Művelési ága (vagy

d)

Az épület fő rendeltetése szerinti jellege (|akoház,üdülő, gazdasági épület stb'), az

a művelés alól kivett tenilet elnevezése)

épület alapterülete:

e)
f)

tdkcts,

)/

n'l

Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezetihán,műemlék, műhely'

üzlet, műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb'):
túrsashetz

A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használő, haszonélvező,bérló
stb.):

g)
h)

húajtlottcls

Közös tulajdtxr esetén a tulajdoni hányad mórtéke" ]i2
A' szerzésjogcíme, ideje

(a

jogviszony kezdete): adásvétel, 20a7' 02' a7

2.

a)

A település neve, aho| azingatlanfekszik (Budapesten kerület is):
Barc's

b)

Az ingatlan teniletnagysága:
I399 nt'

c)

Művelési ága (vagy

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

kiyeÍílakóhaz, udvar

Azingatlan.nyilvántartásiadatokkalmegegyezőenkellkitöltenil

vagyoni ál|apot időpontja : 2o2o'72'37' Jóváhagyva : 2027'o 1'24'

2021.07.24.
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d)

Az épület fő rendeltetése szerinti jellege (|akőhÍn,üdülő,

gazdastry\ épület stb'), az

épület alapterülete:

e)
o

lakóhaz, I34 m'
Lzingat|anjogi jellege (családi ház, társasház, szÓvetkezetihén, műemlék, miihely,
üzlet, műterem, rendel ő, garáas, bányatelek stb.):
lakóhaz, udvar
A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illewe tartós hasznéiő, haszonélvező,bérlő
stb.):

g)

hilajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéko]i2

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adásl'étel, 2017. 09. 04'

Va

gyoni á

lla pot

időpontja

:

2020. 7 2.

3

7. J óváh agy

va

: 20 2 1'0

1'

24'

.01.24.
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u.
Nagy értékűingóságok
1.

Gépjárművek:

a szerzés idej

e, j

típus

Ford Fusiott (górtási ét': 2a07)

a) személygépkocsi:

ogcíme:

20I8. ]2. ] ]., adasvétel (ár: ].099.000

b',
típus

b) tehergépj Írmú,autóbusz:

a szerzés ideje, jogcíme:

típus

c) motorkerékpár:

a szerzés ideje, jogcíme

2.vlzivagy légi jármű:
a)

jellege:
típusa:

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

a szenés idej

e, j

ogcime:

megnevezése

db

megnevezese

db

---

b) gyűjtemény

aszerzés ideje, jogcíme: ----

4.

Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyűjteményként) azorszárygytilésről szóló
2ol2. évi X)CXVI. törvény 1o4. $ (1) bekezdése szerinti képvisetői tiszteletdíj hathavi
ósszogót moghaladó értékiiingóság:

a) megnevezés:
Va

gyon i á llapot időpon|ja : 2020.

1

2' 3 1, Jóvá

h

lgy

va

:

20 2

t'

0

1'24'

:

2021,07.24,

5

a szerzés ideje, jogcíme

5.

Értékpapírbanelhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény,kötvény'
részjegy, kincstárjegy' vagyonjegy , naw értékűbiztosítás, stb.):

megnevezés:
névérték,biztosítási

lakastakarékpénztar

összeg:

80a.000 r'í, -

6.

Takarékbetétbenelhelyezett megtakarítás: ----- Ft

7

Az

8.

Az összességében azországgyiilésről sző|ő2O|2. évi XXXVI. törvény 104'

orszétggyulésről sző|ő 2OL2. évi XXXVI. törvény 104. s (1) bekezdése szerinti
képviselői tiszteletdíj hathavi összegét meghaladó készpénz'.a FI

$

(l)

bekezdése szerinti képviselői tiszteletdíj hathavi összegét meghaladó hitelintézeti
száml akövetel és vagy más, szer ződés alapj án fennáll ó pénzkövetel é s
:

a)

hitelintézetiszámlakövetelés:
forintban: 3.50A.004
devizáb an (fori ntértéken): -----

b)
9

mÍs szerződés alapján fennálló pénzkövetelés osszege: ---- Ft

Más, jclentősebb értékűvagyontárgyak, ha azok együttes értékeaz országgyűlésről
szdő 2at2. évi XXXVI. törvény 104. $ (l ) bekezdése szerinti képviselói tiszteletdíj
hathavi Összegét meghaladj a:
megnevezes:

Vagyoni átlapot időpontja: 2020.72.37' Jóváhagyva: 2o2r.o1,24' Nyomtatva: 2027.07'24'
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ilr.
Tartozások

vagy
Ebben a rovatban kérjük feltüntetni a köztartozás címén,valamint a hitelintézettel
magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennátló tartozásait
1.

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

2. Hitelintézettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön

--_ forint
stb.):

L60a.000

foint

3. Magánszemélyekkel szembeni tartozés'- -_- forint

rv.
Egyéb közlendők

Va

gyon i

á ! la

pot időpontja : 20 20, 72.

3

1. J óvá

h

agyva

:

2027.07.24.

2021.07.24.
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C) rész

GAZDASÁGI ÉRDEKELTSúGINYILATKoZAT
Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége:

L

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

Gazdasági társaság neve: _--Székhelye:

----

Gazdasíryitársaságformája:

----

Az érdekeltségformája (tulajdonos, részvényes,bt'
A tulajdoni érdekeltségkeletkezéskori aránya:
Atulajdoni érdekeltség jelenlegi

aránya:

esetén beltag/kültag stb'):

---

---%

--_-%

Nyereségbőlvaló'részesedése: _-_%
A'gazdasági társaságbanviselttisztsége: -_-_

vrgyént atlaPot tctöpon|'a:

2o2o''2''!'

'év'h'oyv't

2o2''o''21' l|tyémt,lv': 2o2l'ot'21'

8

F) rész

KIMUTATÁs
egyéb
bármilyen tevékenységeoingó, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhezftiződő
jogósuftsága alípjá"n, to"anna ó nyilatkozat C) pontjában megieltilt gazdasági
(a továbbiakban:
tarsasá-g1ok)naf juttátott állami, illetvó európai uniós támogatásokról
támogatás)

A támogatás

A támogatás

A támogatás

A támogatást

jogosultja

megszerzésének

megszerzésének

nyÍjtó

jogcíme' módja

időpontja

A támogatás célja

A támogatást
ér'téke

Kelt: Barcs , 202 ] év 0I hő 24. nap

Jelen nyil atkozatomat mint tisztségviselővel közös
gyermek adom

háztartásban élőházas' l é|ettárs

l

T
a|Ítirás

Ké{iik a rnegfelelő resá aláhúzni!
a törvényes képviselő alaínísa'
V.gyoniállapottdőpontil:2o2o.72.37.Jóváhagyva:2o2r,o1'24.Nyomt.tv.:2027'ol'24.

Kiskoru gyermek esetén a szülő vary

