
2. melléklet a2O1,1,, éviCLXXXIX. törvényhez

VagYon-, jÖvedelem- és gazdasági érdel<eltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő,(polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és
gyermeke számára

A nyilatkozatot adó személye

1. A nyilatkozatot adó:

b) a képviselővel kÖzÖs háztartásban élő házas- vagy élettárs (a továbbiakban: házas_/élettárs)

c) a képviselővel közös háztartásban élő gyermek (a továbbiakban: gyermek)

2.Aképviselőneve: . . Ín|.r.,.n!.r.1.1.1rJ .? g..,r,[rt],r,*. 
...Í.t..r,{;.,.ls--,,...J

3. A házas-/élettárs neve:

4. A gyermek neve:

A. Rész

VAGYoNl NYlLATKoZAT

l. lngatlanok

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hárryad mértél<e:

cj. a*\.. d,_á, /*p.,(,,?-., ..

A
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): ..:J,4.1(,,4. S.§..*wŰ,t1,!,pr
b)Az ingatlan területnagysága: Á O d,,€., .

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése) , ..,.....(*i..[;-{-(k,.

d) Az épület fő rendeltetés szerinti
alapterülete:

e) Az ingatlan jogijellege (társasház,

f) A nyilatkozó jogál|ása (tulajdonos,

,t*. áZ=.. . la,p,.a.u,
l

szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb,): .!,L,,LC1.44.1'

bérlő stb.): /,l.(L-SMxg! (.ríá U

jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület

h) A szerzés jogcíme, ideje (a.jogviszony l<ezdete):

/-)ll

.i\,d qÁd-(.dq WaLtnl,__



2,

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület *l, f",r_"(,n,§§"íl ,fl"cL,+u,l-,

b) Az ingatlan területnagysága: 8"",(,'""l",V"'_L""""""

c)Művelésiága(vagyaművelésalólkivettterületelnevezése):....'........,.'.V-,,',vt,,Í1

d) Az épület fő rende|tetés szerinti jellege (lakóház, üdü|ő, gazdasági épület stb,), az épület

alapterülete] , t /, l

J r.,r ld t,, l,,*,_ ft r*t,,Á s\t l ,1'-' l

e) Az ingatlanjogijellege (társasház, szövetkezeti ház, műem,un,'ornur'.lek stb.): .f .. d.:tLt::-.{ l t d u-

f)A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): ,,......,..,(..;t*.Ja"rx,J "!"x"Á,",

3.

a;nteteptitoSneve,aholazingatlanfel<szil<(Budapestenkerületis):........'.....)

b) Az ingatlan területnagysága: ./

c)Művelésiága(vagyaművelésalólkivettterÜletelnevezése):'..'...,.........

d) Az épület fő rendeltetés

alapterülete:

(lakóház, üdülő, gazdasági épület stb,), az épület

e)Azingatlanjogijellege(társasház,szövetkezetiház,műemlél<,bányatelel<stb.):

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb,): ",.,:,,

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony l<ezdete):

4.

a)Atelepülés neve, aholaz ingatlan fekszil< (Budapesten l<erÚlet is)" """""","",.,,l

b) Az ingatlan területnagysága: """"""",
/'

c)Művelésiága(vagyaművelésalóll<ivettterűletelnevezése):....'..'...

szerinti jellege

a--

d)AzépÜletfőrendeltetésszerintijellege(lakóház,Üdülő,gazdaságiépület
a lapterülete:

e)Azingatlanjogijellege(társasház,szövetl<ezetiház,műernlék,bányatelel<stb.):

stb.), az épület

.........''..........

á-rrJ 'l_ ÍU ,l,u h4aIul|'_

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértél<e: """,;"""""í, ;,i i ,

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): """,Y",t,},(":",,,),lÍ,(,l,"""""",,/,,(:", "(,'",L",



f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.):

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):

ll. Nagy értékű ingóságok

1. Gépjárművek:
a) személygépkocsi: W .rá*|l,AÍL. L- ln *á.(..
a szerzés ideje, jogcíme: .........,......, k.. t. d. ...,... k r.L§+[L-| . RL,.. .. ...... .... t íp u s

a szerzés ideje jogcíme:
. típus

a szerzés ideje, jogcíme:

b) tehergépjármű, autóbusz:

a szerzés ideje, jogcíme:

a szerzés ideje, jogcíme:

a szerzés ideje, jogcíme:

,. típus

c) motorkerékpár:

a szerzés ideje, jogcíme:

a szerzés ideje, jogcíme:

a szerzés ideje, jogcíme:

2.Vízi vagy légi jármű:

a)jellege:

a szerzés ideje, jogcíme:

b) jellege:

típ usa:

a szerzés ideje jogcíme:

.. típus

3o"\ ünt;u WrU_

típusa:



a szerzés ideje jogcíme: """"""",
megnevezés "", db

a szerzés ideje, jogcíme: """"""",
megnevezés ..... db

megnevezés .,... db

a szerzés ideje, jogcíme: """"""""""""""".,

4'Egyéb,darabonkéntvagyl<észletenként(gyűjteményenként)amindenkori,aközszolgálati
tisztviselőkrőlszólótörvényszerintiilletményalaphathaviösszegétmeghaladóértékűingóság:

a szerzés ideje, jogcíme: """"""",

a szerzés ideje, jogcíme: """"""",

a szerzés ideje, jogcíme: """"""",

a szerzés ideje, jogcíme: """"""",

a szerzés ideje jogcíme: """"""",

5. Értékpapírban elhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény, l<ötvény, részjegy, nagy

névérték, biztosítási összeg:

t/

:rl?
\l
1.

(rL T- '1,r-1 n\ r-t Y ,-l L| ,-

értékű biztosítás stb,):

-{.1
m egn eve zé s :,.........,.,..,.,....,...,,'- ]"r,|" lt', r,i*" " " ", ! "

.,,...h.k.l,,*l.. l..,.x-
^ ^ ,---aTá-



7, A mindenkori, a kÖzszolgálati tisztviselől<ről szóló törvény szerinti illetményalap hat havi összegét
meghaladó készpénz: .,......... l..',........... Ft

8, Az Összességében a mindenl<ori, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap
hat havi Összegét meghaladó Pénzintézeti számlal<övetelés vagy más, szerződés alapján fennál|ó
pénzkövetelés:

a) pénzintézeti számlakövetelés:

forintba n:

9, Más, jelentősebb értékű vagYontárgya|<, ha azok együttes értél<e a mindenkori, a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hat havi összegét meghaladja:

lll. Tartozások

Ebben a rovatban kérjÜk feltüntetni a köztartozás címén, valamint a pénzintézettelvagy
magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásait

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

2. Pénzintézettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön stb.): 1...,,..,,...........,.......,,.. forint

3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás:

lV. Egyéb közlendők



--,
Foglalkozásából származ uW q;Űteles (blglJgIövedelme: ,.I..;.,,!,l..':!.,...j,,(.r,:""",rt

'/ -r l't
2. Az 1. pontban írt togrark;Zasan kívüli, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből adóköteles

jövedelme származik: 
a_-

a) A tevékenység megnevezése:

b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló

tevékenységek): .....,""" """::,,-"""""

titoktartási kötelezettség alá eső

alá eső

c)Ajövedelemrendszeressége(havi,egyébrendszerességű,esetivagyidőszakos):

d)A jövedelem (bruttó) összege: ",,;""""""" Ft

a) A tevékenység megnevezése:

b)Akifizetőszemélye(l<ivéveajogszabályonalapulótitol<tartásil<ötelezettség
tevékenységek): ......""" """,:""""",teveKeílystrBtrl\,l, " " ""

c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszal<os): """""""

,"
d)A jövedelem (bruttó)összege: // 

""""", Ft

,'/'
a) A tevékenység megnevezése: 7Z

alá eső

B. Rész

JÖVEDELEM NYlLATKOZAT

(a képviselői tiszteletdíjon kívüli adóköte les jövedelmek)

Munkahelye, ...,,:$ .(,, 6r"",



C, Rész

GAZDASÁG l ÉnorxrlrsÉGl NYlLATKoZAT

Gazdasági tá rsaságba n fenná lló tisztsége vagy érdekeltsége:

l,

1,, Gazdasági társaság neve:

2. Gazdasági társaság formája:

4. A tulajdoni érdekeltség keletl<ezésekori a ránya:,,.......,...,,,. :.,,..,,...,...,...%

5, A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:

6, A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ,,..,,(.'.-.......

ll./-
,''

,,/1. Gazdaságitársaság neve: ....,.,.. 
,a-

2. Gazdaságitársaság formája: 
'/

"r""""",
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ........

4, A tulajdoni érdekeltség keletl<ezésekori ará nya: ........,.,,,..., :.......,....,..,,,..,..%

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:

6, A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

$.' q1 t lul t< W^thlt



4. A tulajdoni érdekeltség keletkez_ésekori aránya: .....""""""" " """ , , ,),

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:

6" A gazdasági társaságlran viselt trsztsége:

2.Gazdasági társaság formája: """"""""""""":

3, Az érdel<eltség formája (tulajdonos, részvényes, bt, esetén beltag/l<ültagstb,\: ;;

4. A tulajdoni érdekeltség l<eletl<ezésel<ori aránya: """""""",

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

%

%

J,/ Z Lnl 
^U Vtt[^r, ,

,,r'''"

2. Gazdaságitársaság formája: """",1"""",

3.Azérdekeltségformája(tulajdonos,részvényes,bt.eseténbeltag/kültagstb.):

(...,,,..,.,,......,%


