
2. melléklet a 201,1". évi CLXXXIX, 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

l. A nyilatkozatot adó; (r'YŐn í XÁ{/DS
a) helYi ÖnkormánYzati kéPviselŐ, polgármester, alpolgármester (a továbbiakban együtt: képviselő)

b) a kéPviselővel kÖzÖs háztartásban élő házas- vagy élettárs (a továbbiakban: házas-lélettárs)

c) a képviselővel közös háztartásban élő gyermek (a továbbiakban: gyermek)
, -). "n ( 

,

2, A képviselő neve; .....,,§l:|./il . iÉ{,4 rY",r2:: .

3. A házas-/élettárs neve: .........

A. Rész

VAGYoNl NYlLATKoZAT

l. lngatlanok

1.

a)A telepÜlés neve, aholaz ingatlan fekszik (Budapesten kerület ,rl,M/Á.9.SA,Gí.4ítlM r
b)Az ingatlan területnagysága: . .. .. .Í§C_r,-

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

d) Az éPÜlet fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
a la pterü lete:

t

e) Az ingatlan jogijellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): €S..,!li!.Nt.
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.):

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: . .,. !/*,d.rt
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): /:j W:' ,

1

A

4. A gyermek neve:



2,

a)Atelepülésneve,aholazingatlanfekszik(BudapestenkerÜleto,,.,,.,',,.,..1,

b) Az ingatlan területnagysága: /

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése); """"""'/""""'

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

a la pte rü lete:

e)Azingatlanjogijellege(társasház,szövetkezetiház,műemlék,bányatelekstb.):...',

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

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: , """ , 
)

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

li n terepUres neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):

gazdasági épület stb.), az épület

b) Az ingatlan területnagysága: .;

c) Művelési ága (r,agy a művelés alól kivett terület elnevezése): "",-

d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő,

alapterÜlete', ,/

.........j.........

e)Azingatlanjogijellege(társasház,szöVetkezetiház,műemlék,bányatelekstb'):-,;;

f)Anyilatkozójogállása(tulajdonos,bérlőstb.):

g) Közós tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ":

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

4.

a)Atelepülés neve, aholaz ingatlan fekszik (Budapesten kerÜlet is): """"""" 
.,''" 

'

b) Az ingatlan területnagysága: ", , "" ",i,|:"""""""""""

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): """"""""'""""""""""

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

alapterülete: /,alapterülete: /,

e)Azingatlanjogijellege(társasház,szövetkezetiház,műemlél<,bányatelekstb.):.,'../.,.,,..,.',',..



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:

a szerzés ideje, jogcíme:

a szerzés ideje jogcíme:

a szerzés ideje, jogcíme:

b) tehergépjármű, autóbusz:

a szerzés ideje, jogcíme:

a szerzés ideje, jogcíme:

a szerzés ideje, jogcíme:

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:

a szerzés ideje jogcíme:

,.. típus

, típus

típusa:

típusa:



4. Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyűjteményenként)

tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hat havi összegét

a szerzés ideje jogcíme: """"""", """",;

a szerzés ideje, jogcíme: """"""",

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

megnevezés ...,. db

a szerzés ideje, jogcíme: """"""", l

a mindenkori, a közszolgálati

ladó értékű ingóság:

b) megnevezés: .."""""

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

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

a szerzés ideje jogcím€] """""""""":

megnevezés:

névé rték, biztosítási összeg:

névérték, biztosítási összeg:

5. Értékpapírban elhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény, kötvény, részjegy, nagy

Ur"OO biztosítás stbJ: 
^\ , í

megnevezés ,íAun|.Á.lh..,:.,...Vla,€.74..?...._,.A',:.l.a.,l1.wq.T/É, 
M,<

névérték,biztosításiósszeg: ru*^ü,*.aa,;' . lli;'j lA *'nlláo/

névérték, biztosítási összeg:

megnevezés "", db

megnevezés..,.. db



7, A mindenkori, a kÖzszolgál)Y}rsztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hat havi összegétmeghaladó készpénz: Ó ..,.,... Ft

8, Az Összességében a mindenkori, a kÖzszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalaphat havi Összegét meghaladó Pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szerződés alapján fennálló
pé nzkövetelés:

a) pénzintézeti számlakövetelés:

forintba n:

b) más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés összege: ...(.....,. .,....,.......Ft

i:,Yjj",l'Ji:"::i:::,1o ].r.u::::rgy..k, 
hl azok együttes értéke a mindenkori, a közszolgálatitisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hat havi meghaladja:

megnevezés:

lll. Tartozások

Ebben a rovatban kérjÜk feltüntetni a köztartozás címén, valamint a pénzintézettel vagymagánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásait

]., Köztartozás (adó, vám, illeték, tb-járulék stb.): ...,...... ..,. forint
2. Pénzintézettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön stb.):

3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás:
..,,,. forint

,,,/' 
lV. Egyéb közlendők

,,/.............,,.

4j,:,



B. Rész

JÖVEDELEM NYlLATKOZAT

(a képviselői tiszteletdíjon kívüli adókóteles jövedelmek)

Szünetelteti-e foglalkozását: igen/nem

Foglalkozásából származó havi adóköteles (bruttó) jövedelme: 
)

2. Az 1. pontban írt foglalkozásán kívüli, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből adóköteles

c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességŰ, esetivasv ioősz_]ko.1\",:""""""",

d)A jövedelem (bruttó)összege: ",_,.,_,,:

a) A tevékenységmegnevezése: ....""""", ", " ", , , ,;.

b)Akifizetőszemélye(kivéveajogszabályonalapulótitoktartásikötelezettség
tevékenységek): """"""r,l"ll",t",lt|,r

/

jövedelme származik:

a) A tevékenység megnevezése: """"",/""",

b)Akifizetőszemélye(kivéveajogszabályonalapulótitoktartásikötelezettségaláeső

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

,/'

d) A jövedelem (bruttó) összege: /,/"""",
/

a) A tevékenység megnevezése: /

b)Akifizetőszemélye(kivéveajogszabályonalapulótitoktartásikötelezettségaláeső

/

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

alá eső

:.....,.., ... ....... Ft



d) Ajövedelem (bruttó) összege:

C. Rész

GAZDASÁGl ÉnorrElrsÉGl NYl LATKoZAT

Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége:

l.

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:

ll,

1". Gazdasági társaság neve: .........

2.Gazdaságitársaságformája;..'...i;
/

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.

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

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

5. A tulajdoní érdekeltség jelenlegi aránya:

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

lV.

1. Gazdasági társaság neve:



//'

2. Gazdaságitársaság formája: Í" "

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

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

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

2. Gazdasági társaság formája :

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

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

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

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

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: /, ^

s.blrcry-p,,r,,^^,,|.,lalo" W

...,..,,7o

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


