
2. melléklet a 20Lt.évi CLXXXlX. törvényhez

.^
Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő'

(polgármester, alpolgármester), 
",'r*;;T;:[i::fr#ztartásban 

élő házas, vagy élettársa és

A nyilatkozatot adó személye

1. A nyilatkozatót adó:

/\
(*9)helyi önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester (a továbbiakban együtt: képviselő)

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

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

2 A képviselő neve: .,.K, .rlri .á.u<,.oJ- U {(rr / .rr) 4 .V( áu,l.,q,-

A. Résá

VAGYoN| NY|LATKoZAT

l. lngatlanok

e4QNw,u.,.&J.............

b)AzingatlanterÜletnagysága:.......'.'........'/'c!I€,

]'o r"'.ou'us neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület ,r)i(,Í!(.tl{,

d) Az épület fő
alapterülete;

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése) , .,......,.(='.lY_.:C.1|-..,

rendeltetés szerinti jellege (lakóhá.z, üdülő, gazdasági énülelt stb.), az épület

e) Az ingatlan joci iett;e (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): W:..* fl C|' t

f)A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): .,,,,...y].(,l..§?,p],[.. y\,.h,.*é. ,],...,,..

g).Közöstulajdoneseténatulajdonihányadmértéke:........'''.,''..;'..'..'..........''.

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): &:Ie.|!.C{.l,\l'C,,,,,ka.. ,ÍT..

=("] t_,{ LLö VuDu),,



d} Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb,), az épület

alaPtertilete' 
JuJ;rtuL>LL r:zÁr) r_í-'^ 

;:, 
", ^^^^" ^,o,"1^,- 

;;;; u*|, ""ífu S,aÁt" d Z-
e) Az ingatlanjogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, l 

I lt t t

f)A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, béríő stb,): ", ",L,t"Ci,Jt,*,,In,l,

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ""€"("|,C,+,l:"(

d) Az épület

alapterülete:

3. 1, ;,,,_fujrzrlr5:..
]i n tetepUtes neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten, kerület 1

b)Az ingatlan területnagysága: ,""""" r [-- t13- ;; ; 
'

c) Művelésiága (vagy a művelés alólkivett terület elnevezése) , rt,'l l',W 11,1*(

fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő,

/",--

e ) Az i ngatl a n jo gi je l le ge (tá rsa sh á z",o",::,,:' "'''".H;: i;;;; ;);. -,
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, '''' ':::_ 

,r__,, .6 .e ,a./".i; ,e fiz_g)Közöstulajdoneseténatulajdonihányacl\ő;iiI,{;

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

d) Az épület fő rendeitetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb,), az épület

alapterülete:

gazdasági épület stb.), az épület

e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb,): ""í:"""a 
,'-,LÁ*i§,t 0(,c,

4' 
--l ^_:_aa}l-n folrczilr ,,,, JJ 9"),:,(U,s:"""",

a') A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület\--1--| 
< <+ (- wr- !

o(



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

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:

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

ll. Nagy értékű ingóságok

]; 1,11il;T,1l,*.,,,,, [ ? .^.W l, t .{-7-.,, Vla .**.L,,........., típus

a szerzés ideje, jogcíme: .,.,..,.,..,..,. , }P.,!,.,a,,,r..,.,A.r,(. .a.|.r,rrr}-:K(.,........,. típus

a szerzés ideje jogcíme: ,...,..,,,,.... í.......,,........ típus

a szerzés ideje, jogcímei ...............

a) jellege:

b)jellege:

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

3. Védett műalkotás, védett gyűjtemény:

a) e8yedi alkotások:

aszerzésidejejogcíme:.,...,.,.....,.,,.,,,,,,,,/.,....,..........,'..

típus

megnevezés..... db



a szerzés ideje, jogcíme:

a szerzés ideje, jogcíme: ......,.,...... l
4. Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyűjteményenként) a mindenkori, a közszolgálati
tisztviselőkről szőlő törvény szerinti illetményalap hat havi összegét meghaladó értékű ingóság:

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

S. Értékpapírban elhelyezett

értékű biztosítás stb.):

vagy egyéb befektetés (részvény, kötvény, részjegy, nagy

megnevezés,,..,h.,d {"í E rrr lI4-w*pEdl Q/,.u,5.?:,,.,,

megnevezés:

névérték, biztosítási összeg:

;ILJ,u
névérték, biztosítási összeg: .....,......................

Vcd*| i

megnevezés ...,. db

névérték, biztosítási összeg: O,

' névérték, biztosítási összeg:



7. A mindenkori, a közszolgálati tisztviselőkről szóló

meghaladó készpénz: ..........,Í.... rt
szerinti illetményalap hat havi összegét

8. Az összességében a mindenkori, a közszolgálati tisztvi3élőkről szóló törvény szerinti ílletményalap
hat havi összegét meghaladó pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szerződés alapján fennálló
pénzkövetelés:

a) pénzintézeti számlakövetelés:

,/

{
b) más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés összege: ......,.........ffi;....,,..............,Ft

9. Más, jelentősebb értékű vagyontár8yak, ha azok együttes értéke a mindenkori, a közszolgálati
tisztvis'előkről szóló törvény szerinti illetményalap hat havi összegé{ meghaladja:

megnevezes:

Ill. Tartozások

Ebben a rovatban kérjük feltüntetni a köztartozás címén, valamint a pénzintézettel vagy

magá nszemé lyekkel szemben eietlegesen fen ná l]ó ta rtozása it

1.Köztartozás(adó,vám,illeték,tb.járulékstb.):..........

2,Pénzíntézettel szembenitartozás (hiiel, kölcsön stb;): ....,......:..,....

3. Magánszemélyekkel szembenitartozá5: ..,.,..,.....

lV, Egyéb közlendők

&rl ?"rtt tl, íu_C r,1 ,.

...,..,l..........l........ forint



B. Rész

JÖVEDELEMNYlLATKOZAT

(a képviselői tisztetetdíPn kívüli adóköteIes jövedelmek)

il;:;::il::::.'P:ffi, (bruttó) 1aueaetme,€.,P 6 a, 9-t1,S, W,,F,áY
2. Az 1. pontban írt n,ekf^:zasan kívüli, valamennyi olYan tevékenYsége' amelYből adókÖtetes

a''
a) A tevékenység megnevezése: """"("""",

b)Akifizetőszemélye(kivéve2;ogszabá|yonalapulótitoktartásikötelezettségaláeső
tevékenységek): ..,."""" """""""",( """:""" .___1__

c)Ajövedelemrendszeressége(havi,egyébrendszerességŰ,esetivagyidőszakos):'..'.,.,-.C| AJuvcuct' 
,/ ,........,...,.... Ft

d)Ajövedelem(bruttó)összege:)/

a) A tevékenység megnevezése: """,Í""", . ,

; A kifizető személye 1t<ivéve;L jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá ,:u

tevékenységek):......,.'.,.............'....'.

c)Ajövedelemrendszeressége(havi,egyébrendszerességű,esetivagyidőszakos):..'.....,=..."

d)A jövedelem (bruttó)összege: """,:"""""" .:,/'1"'"""""^""" 
"":"" Ft

u"

a) A tevékenység megnevezése: / ,

b)Akifizetőszemélye(kivéveajogszabályonalapulótitoktartásikötelezettségaláeső
tevékenységek): ..""""" ":""""""""

c)A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, esetivagy időszai]" , 
_

&"l zJ Á^{,q Vtc(u'

)
/



d)Ajövedelem(bruttÓ)összege:=-

C, Rész

GAZDASÁG l É norrrlrsÉG l NYl LATKoZAT

Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége:

l,

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt, ese beltag/kü|tag stb.) :'-,,

4.Atulajdoniérdekeltségkeletkezésekoriaránya: (.......,,..,,%

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

ll.,

1.GazdaságitársaságneVe:..',,....Á.,,,

2. Gazdasági társaság formája: ,Z
(

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

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya : ........,,....... :,....,..,.,.,,,....,,,,,%

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

lll.

1.GazdaságitársaságneVe:..,,.......''..........:...'

2.Gazdaságitársaságformája:.,,,Z,,,.',,.,,,

3. Az érdekeltség formája (tulaldonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): .....::.
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya:

5,Atulajdoniérdekeltségjelenlegiaránya: í...,.,,,,.,,.,,.............,,,.,,,..,%

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

lV,

1. Gazdaságitársaság neve: .,.,..,,, ,::::-

d//o

[nl,rt_ {a (,!, art;Ml

...,.....,.%



{-

2. Gazdasági társaság formája: """""":""" __---

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

4.Atulajdoniérdekeltségkeletkezésekoriaránya:..:.....',....'.',,,',,,,.,,,,,,,/
l.,........,,,,.,.%

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: , 

/

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: """"""",:""

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

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: """""""", /
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: /

%

%

(,l ?-( L(L v!

1. Gazdaságitársaság neve: """"" , , , """ ,/

2, Gazdasági társaság formája:


