VAGYON-, JÖVEDELEM- ÉS GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGI NYILATKOZAT ORSZÁGGYŰLÉSI
KÉPVISELŐJELÖLT SZÁMÁRA

A nyilatkozatot adó személye

1.

Az országgyűlési képviselőjelölt neve: Molnár Tibor János

A) rész
VAGYONI NYILATKOZAT
I.
Ingatlanok*

1.
a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): 8409 Úrkút

b)

Az ingatlan területnagysága: 1790 m2

c)

Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): kivett lakóház, udvar, gazdasági épület,
garázs

d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete: lakóház 95,5 m2

e) Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezeti ház, műemlék, műhely, üzlet,
műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.): családi ház

f)

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

Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: -

h)

A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): 50% adásvétel, 50% ajándékozás, 2021.

a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): 8372 Cserszegtomaj

b)

Az ingatlan területnagysága: 1648 m2

c)

Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): kivett lakóház, udvar

2.

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete: lakóház, 140 m2

d) Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezeti ház, műemlék, műhely, üzlet,
műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.): családi ház

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

g)

Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: -

h)

A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): családtag, bejelentett lakó (2011.)
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3.

a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): 5051 Zagyvarékas

b)

Az ingatlan területnagysága: 8850 m2

f)

Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): szántó

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete: -

g) Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezeti ház, műemlék, műhely, üzlet,
műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.): -

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

g)

Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: 1/2

h)

A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): öröklés (2010.)

a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): 5051 Zagyvarékas

b)

Az ingatlan területnagysága: 3540 m2

i)

Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): szántó

4.

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete: 3

j)

Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezeti ház, műemlék, műhely, üzlet,
műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.): -

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

g)

Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: 1/4

h)

A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): öröklés (2010.)

a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): 5051 Zagyvarékas

b)

Az ingatlan területnagysága: 18.238 m2

l)

Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): szántó

5.

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete: -

m) Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezeti ház, műemlék, műhely, üzlet,
műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.): -

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

g)

Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: 1/4

h)

A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): öröklés (2010.)
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II.

Nagy értékű ingóságok
1. Gépjárművek:

a) személygépkocsi:

Dacia Logan MCV 1.6

típus

a szerzés ideje, jogcíme: 2009, vásárlás

Dacia Duster 1.0 TCe LPG

típus

a szerzés ideje, jogcíme: 2021, lízing

b) motorkerékpár: Aprilia Scarabeo 50

típus

a szerzés ideje, jogcíme: 2010. vásárlás

2.

Vízi vagy légi jármű:
-

3.

Védett műalkotás, védett gyűjtemény:

a) egyedi alkotások:
Kondor Béla rézkarc

a szerzés ideje, jogcíme:

1 db

2013, ajándékozás
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b) gyűjtemény:
herendi porcelán étkészlet

a szerzés ideje, jogcíme:

2 db

1. 2008, ajándékozás 2. 2013, ajándékozás
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Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyűjteményenként) a képviselői tiszteletdíj hathavi összegét
(7.266.000 Ft) meghaladó értékű ingóság:

4.

Értékpapírban elhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény, kötvény, részjegy,
kincstárjegy, vagyonjegy, nagy értékű biztosítás stb.):

megnevezés:

életbiztosítás

névérték, biztosítási összeg:

2.302.721 forint
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5.

Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás:
824.000 forint (lakástakarék)

6.

A képviselői tiszteletdíj hathavi összegét (7.266.000 Ft) meghaladó készpénz:

7. Az összességében a képviselői tiszteletdíj hathavi összegét (7.266.000 Ft) meghaladó
hitelintézeti számlakövetelés vagy más, szerződés alapján fennálló pénzkövetelés:

a)

hitelintézeti számlakövetelés:

b) más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés összege:

8.

Más, jelentősebb értékű vagyontárgyak, ha azok együttes értéke a képviselői tiszteletdíj
hathavi összegét (7.266.000 Ft) meghaladja:
-
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III.

Tartozások
Ebben a rovatban kérjük feltüntetni a köztartozás címén, valamint a
hitelintézettel vagy magánszemélyekkel szemben esetlegesen
fennálló tartozásait

1.

Köztartozás (adó, vám, illeték, tb-járulék stb.): -

2.

Hitelintézettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön stb.):

zárt végű lízing 4.000.000 Ft

3.

Magánszemélyekkel szembeni tartozás: -

IV.
Egyéb közlendők
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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B) rész*
JÖVEDELEMNYILATKOZAT

1. Foglalkozása: ügyvezetői tanácsadó
Munkahelye: EGYM Vital Center Kft. Keszthely
Szünetelteti-e foglalkozását:

igen
nem

Foglalkozásából származó havi adóköteles (bruttó) jövedelme:

283.534

Ft

2. Az 1. pontban írt foglalkozásán kívüli, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből adóköteles
jövedelme származik:
a) A tevékenység megnevezése: középiskolai tanár (részmunkaidős)

b) A kifizető személye
(kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső tevékenységek):
Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium
c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos):
havi

d) A jövedelem (bruttó) összege:

169.186
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Ft

a) A tevékenység megnevezése: önkormányzati képviselő

b) A kifizető személye
(kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső tevékenységek):

Keszthely Város Önkormányzata

c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos):
havi

d) A jövedelem (bruttó) összege:

189.068
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Ft

C) rész
GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGI NYILATKOZAT
Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége:

I.
1. Gazdasági társaság neve: Rock DJ Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
2. Székhelye: 8360 Keszthely, Lippay Gáspár u. 3.
3. Gazdasági társaság formája: betéti társaság
4. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): beltag
5. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya

90%

6. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya

90%

7. Nyereségből való részesedése

90%

8. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ügyvezető
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D) rész*
KIMUTATÁS
az országgyűlési képviselőjelöltnek az Országgyűléstől, saját pártjától vagy
képviselőcsoportjától, illetve a törvényhozói munkát támogató alapítványtól kapott,
a munkájának ellátásához szükséges vagy azzal szoros összefüggésben lévő
juttatásokról és ingyenes használatba adott dolgokról (a továbbiakban: juttatás)

A juttatás ideje

A juttatás megnevezése
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A juttatás értéke

E) rész
KIMUTATÁS
bármilyen tevékenysége, ingó vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez fűződő egyéb
jogosultsága alapján, továbbá e nyilatkozat C) pontjában megjelölt gazdasági társaság(ok)nak
juttatott állami, illetve európai uniós támogatásokról
(a továbbiakban: támogatás)

A
támogatás
jogosultja

A támogatás
megszerzésének
jogcíme, módja

A támogatás
megszerzésének
időpontja

A támogatást
nyújtó

A támogatás
célja

A támogatás
értéke

***
Kelt: Keszthely, 2021. július 26.

........................................................
a képviselőjelölt aláírása
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