
2. melléklet a2OtL. éviCüXX|X. törvényhez

Vagyon-, jÖvedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat hetyi önkormányzati képviselő,
(Polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban étő házas- vagy élettársa és

gyermeke számára

A nyilatkozatot adó személye

1. A nyilatkozatot adó: Cífrc,-+ 6 Vo L

1.

e) Az ingatlan jogijellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): 
t'r>r;iJtr

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): ,..*1,1l,jCla_Ve.S. . . .

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: 
" ./ f 4.,..r........

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): a.eÍdJY C.t9.( .419!( .L,.......

ős

Í3) r'"tvi 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)

2. A képviselő neve: g|frrot §9Y9 L 
,

3. Aházas_/élettárs neve:,......,., {rLfi\ i ?Ü í:}Ti{r/h
4. A gyermek neve: . fl'$_q,k $|ftP É"} ... ..s,.l...,.. ,g.§9,í..3 BME§K*

A. Rész

VAGYON| NYILATKOZAT

l. lngatlanok

b) Az ingatlan területnagysága: Q aZ...Y*..L..
c)Művelésiága(vagyaművelésalólkivettterületelnevezése).,bÁé2,vd,u?

d) Az éPÜlet fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete' 

].7 ,L
|(VVl

b7,. ZOZ4 Qr ,L% r, Prú4

a)Atelepülés neve, aholaz ingatlan fekszik (Budapesten kerület,rl, ,$ft(.tÍ,( nr*.W*F



a) A település neve/ ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület ,r), ...Bft.(&ÍÍfi"6.lfKJ:t+'
ü r*,,l

b) Az ingatlan területnagysága: .Y..9.,.i.:..::h.2-.

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése) , ..|.?.Ó.!:t?,1 Vd'lP7
d) Az épület fő
alapterülete:

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

6: Ft.L
e) Az ingatlanjogijellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): L+&qi*|aL* s
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): .*V .,|.>)O(.QVO C 

.

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: / l q

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): Ől,:rj.,kl.Ö§ Z.c,(.3

b)Az ingatlan területnagysága: /ÍC A}^\L.
c) Művelési ága (vagy a művelés aló| kivett terület elnevezése) , L.r..LÓBZ
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb,), az épület
alapterülete:

lcÁ *
e) Az ingatlanjogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb,): U.-]ry lLLUhr' ;
f) A nyilatkozó jogáIlása (tulajdonos, bérlő stb.): *,,4ai dq H2.S. .. .

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ; , .4 .,(.,.2-...,

h)A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ?,Ca\. VUteÍ .LQ,."!O..'......

a szerzés ideje, jogcíme:

a szerzés ideje jogcíme:

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület ,r), ,.,....Vf r 2 O (Y

ll. Nagy értékű ingóságok

1. Gépjárművek:

a) személygépkocsi:

3.

.....,...,...... típus

. típus

9q)- ?o L4,, 0 4 ,lq , 0cq



a szerzés ideje, jogcíme:

b) tehergépjármű, autóbusz:

a szerzés ideje, jogcíme:

c) motorkerékpár:

a szerzés ideje, jogcíme:

2.Vízi vagy légijármű:

...,..,......, típus

.......,.........., típus

típusa:

3. Védett műalkotás, védett gyűjtemény:

a) egyedi alkotások:

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

.... megnevezés ,.... db

.... megnevezés ..,.. db

a szerzés ideje, jogcíme: ..,.......,.... l
4. Egyéb, darabonként vagy készleten(ént (gyűjteményenként) a mindenkori, a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hat havi összegét meghalgJó értékű ingóság:

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

befektetés (részvény, kötvény, részjegy, nagy

névérték, biztosítási összeg:

ocrh

..... megnevezés ..... db

..... megnevezés ...,. db

Vy ZoL4.04,Lq,



névérték, biztosítási összeg:

névérték, biztosításiösszeg: /

névérték, biztosítási összeg: /

névérték, biztosítási összeg: /

7. A mindenkori, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hat havi összegét
meghaladó készpénz: ....:-:]............,. Ft

8, Az Összességében a mindenkori, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap
hat havi összegét meghaladó pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szerződés alapján fennálló
pénzkövetelés:

a) pénzintézeti számlakövetelés:

fori ntban:

b) más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés összege:

9. Más, jelentősebb értékű vagyontárgyak, ha azok értéke a mindenkori, a közszolgálati
tisztvise lőkr ől szóló tö rvé ny szeri nti i l letm é nya la p összegét meghaladja:

lll. Tartozások

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

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

r a,tr .' Z O L4 -c,4,L1 ,, űutrk



2, pénzintézettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön stb,): l:0 lW .0,0'.-.-,.. forint

3. Magánszemélyekkelszembenitartozás: 

-. 
...,.,....,,,.. forint

B. Rész

JöVEDELEMNYllÁTKozAT
(a képviselői tiszteletdíjon kívüli adóköteles jövedelmek)

Szünetelteti-e foglalkozását: igen/nem _,_--
Foglalkozásá ból származó havi adóköteles (bruttó)jövedelme: 

'a...,..................Ft

2. Az 1. pontban írt foglalkozásán kívüli, valamennyi olyan tevékenysége melyből adóköteles
jövedelme származik:

a) A tevékenység megnevezése:

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

c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű,

d)A jövedelem (bruttó) összege:

a) A tevékenység megnevezése:

b) A kifízető személye (kivéve a alapuló titoktartási kötelezettség alá eső

c)A jövede|em rendszeressége (haví, egyéb eseti vagy időszakos):

d) A jövedelem (bruttó) összege:

vagy időszakos):

lV. Egyéb közlendők

Lrs , Lo L,4 ,o l,L? \

1, Foglalkozása: ....

Munkahelye:



C. Rész

GAZDASÁG l ÉnorrslrsÉGl NYl LATKoZAT

Gazdasági tá rsaságba n fenná lló tisztsége vagy érdekeltsége:

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:

.........%

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

esetén beltag/kültag stb.):

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

ll.

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

2. Gazdasági társaság formája:

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes,

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya:

6. A gazdaságitársaságban viselt tisztsége: .......

Balassagyar ^"r,ZOZ4 év ja'.r,lb\(.- hó Zj .n",

5, A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ....


