
2. melléklet a 2011. évi CüXXIX. törvényhez

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő'
(polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és

gyermeke számára

A nyilatkozatot adó személye \

1.Anyilatkozatotadó: qftC+-t Cfr6 0L
$) n.'u' önkormányzati képviselő, p]lgel§lg, 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)

2.Aképviselőneve: (ftCi,.t CryY..9ík,..,.,.._.,.

3 A házas-/élettárs neve: ... . .,., -§?_i(*P_D i ' 

V&:_rL{-i. Nl rr
F\----*

A, Rész

VAGYoN! NYltATKozAT

l. lnqatlanok

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

4. A gyermek neve:

1.

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik: }n-t'S-l( S 6 r#wtr
b)Az ingatlan területnagysága: Ll h Z, YI*Z-
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése) , tbŐL*l--",, 

"tl-UX 
U'

d) Az épület fő
alapterülete:

e ) Az i ngatla n jogi je l lege (tá rsa shá z stb.| : .,'.,..W?.rau!',r Q,
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb,): . ' tJ L,?.T.d.Q..*:

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ..!...;:.....,.._.! ,l l4
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): l,.rllt.U<t( l.,'

V1,1 ?oZ9 ,0,( , 9/(,.



2.

a)A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület ,rr, ...!'.ff!frt( k6t ffetl & t

b)Az ingatlan területnagysága: .fr

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület

d) Az épÜlet fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb,), az épület
alapterülete: l) a

6§ wz-

l.,l,h

b)Az ingatlan területnagysága: 4.Q,,/1...Vhr,.,-...... ..,

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett,;;;"*,"",)rr"ru, lrÜ.L*Z:
d) Az épület fő rendeltetés
alapterülete:

üdülő, gazdasági épület stb.), az épület

ll. Naav értékű inaósáqok

1. Gépiárművek:

a) személygépkocsi:

a szerzés ideje, jogcíme:

b) tehergépjármű, autóbusz:

?Wl

f

b7, LcL|,oÁ,9l.

,................ típus

e) Az ingatlanjogijellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, b{nyatelek stb.): .1

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): ...,..Í,,r. 'i a y/ e!p Í
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:

3.
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):

e) Az ingatlan jogijellege (társasház stb.):

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): OtC
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:

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

a szerzés ideje, jogcíme:

,br|,\z-



c) motorkerékpár: típus

2.Yízi vagy lég! jármű:

a)jellege:

típ usa:

b)jellege:

típusa:

3. Védett műalkotás, védett gyűjtemény:

a) egyedi alkotások:

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

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

. megnevezés..... db

.,.. megnevezés,,,,. db

4. Egyéb, darabonként vagy (gyűjteményenként) inindenkori, a közszolgálati
tisztviselőkről szólő törvény szerinti illetményaIap hat havi meghaladó értékű ingóság:

5. Értékpapírban elhelyezett megtakarítás
nagy értékű biztosítás stb.):

névérték, biztosítási összeg:

frT\" ?pL5 ,O l ,L l(,

egyéb befektetés (részvény, kötvény, részjegy,

megnevezés..... db

megnevezés ...., db

foíln,



megnevezés:

névérték, biztosítási összeg:

megnevezés:

névérték, biztosítási összeg:

megnevezés:

névérték, biztosítási összeg:

névérték, biztosítási összeg:

6. Takarékbetétben el helyezett megtakarítás:,..,......... .....................Ft

törvény szerinti illetményalap hat havi7. A mindenkori, a közszolgálati tisztviselőkről
összegét

meghaladó készpénz: ............,....... ra

8. Az Összességében a mindenkori, a közszolgálati tisztviselőkrő| szóló törvény szerinti
illetményalap hat havi összegét meghaladó pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szerződés
alapján fennál!ó pénzkövetelés:

a) pénzintézeti számlakövetelés:

devizában (forintértéken): ......,.,...

b) más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés

9. Más, jelentősebb értékű vagyontárgyak, azok együttes értéke a mindenkori, a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvény szerinti hat havi összegét meghaladja:

lll. Tortozósok

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

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

kölcsön stn.), .,.Í. 9qC , CO.()..-.a=-.,

3. Magánszemélyekkelszembenitartozás: ..-... .,,.....,...,,.. forint

\bq5 , LoL5.0 / ,5l ._ f|:cillu

megnevezés: ...........,.,......



B. Rész

JöVEDELEMNYttATKozAT
(a ké pviselői tiszteletd íjo n kívül i adóköteles jövede l me k)

1. Foglalkozása: _., . . \t Ü uvh eYI.§'yXvW L,
Munkahelye, flj,4n m_ü r-.. ííJ il .,.\,,,KőLP.,-E.6,
Szünetelteti-e foglalkozásáligen/nem r.x/
Foglalkozásá ből származó havi adóköteles (bruttó)jövedelme: .....,,rk,..,.,........,......Ft

időszakos):

2. Az 1. pontban írt fogla|kozásán kívüli, valamennyi olyan ame|yből adóköteles
jövede!me származik:

a) A tevékenység megnevezése:

b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló rtási kötelezettség alá eső
tevékenységek):,...........

c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű,

d) A jövedelem (bruttó) összege:

a) A tevékenység megnevezése:

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

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

d) A jövedelem (bruttó) összege:

a) A tevékenység megnevezése:

b) A kifizető személye (kivéve a jogszabá alapuló titoktartási kötelezettség alá eső
..........;......,..

c)A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb

d) A jövedelem (bruttó) összege:

V4sl LcLb_Ol .5

i, eseti vagy időszakos}:

Ft



C. Rész

GAzDAsÁGl ÉRDEKEtTsÉGl NYllÁTKozAT

Gazdasóqi tórsasóqban fennólló tisztséae vaav érdekeltséae:

l.

1. Gazdasági társaság neve:

2. Gazdasági társaság formája:

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén

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

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

!l.

1-. Gazdasági társaság neve:,........,

2. Gazdasági társaság formája:

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

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

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége;

Ket: buWK"tÚ l ?í)Lu^e,(, bl ,

(

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya:


