
2, melléklet a 2-011.. évi CLXXXlX. törvényhez

VagYon-, jÖvedelem- és gazdasági érdel<eltségi nyilat|<ozat helyi önl<ormányzati képviselő,(Polgármester, alPolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas-vagy élettársa és
gyermeke számára

A nyilatkozatot adó személye

1". A nyilatkozatot adó:

a).!e|t-qÜg|[élWg!-!qPY§e_Lő, 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: ,, (::)i'.t,.}:§.:......Sl;.l*}ltr: rl, ..,

3. A há zas- /é lettá rs neve : P *:K ]. S, j:.,.,...:+.\.l,,}..r. Í.]..,...

4. A gyermek neve: ..§í.9..N.§.§.,.,.I*.9,.v..gK.\..§.I.q.,N.s,*....S.)y..*h,p.,,.t.._G,]..gr.-e> A e g§__
í3oTo xtb

A. Rész

VAGYoNl NYlLATKoZAT

l. lngatlanok

1.

a) A telePÜlés neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): .§*.\.1.§.:,.*.s!.3l,T.*b

b) Az ingatlan területnagysága: .,.,a.§k...i**

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 lapterülete:

,, . **.d }.{ . : . . . r.}:. *.y..}, t ., .,. . . \ }*,. .ríJ-., ..,

e) Az ingatlan jogijellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb,): ....l:...........

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): t ^,t "r: 
ot.9,h.yr,.§..,...

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke; Y..l,.....

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ..l..1.8.p..,..,|r\,..zp=......,*gl..q{.+.,gs.-] .kJ_ l 1u1-oo{. Ao, zo b"but d., 1'o,ndr,k._ {/1

4



2.

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszil< (Budapesten 1erület i,t, ""í,},í,)"|,!_]::"""

\ )')
b) Az ingatlan területnagysága: ",1:::,;]",?"""

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése)' L*P$h.l'.\'l''''M"'*'Y'!'\f"""

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

ala pterülete:

. t:.-,y:5, i...,,...}9. *}

e) Az ingatlanjogijellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb,): ,__""""", "

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb,): , h"-},*i,q1,9"Y},Y,,J"",

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: { 14

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): 
^o!,*)+,v*\I*L",A,5,r,\,", 

j\i,"?_3"""",

3.

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): ,S,a*tR,ss"a_+j,l,fi,;,nn,s&,|.-

b) Az i ngatla n te rü letn a gysá ga :, Á,\" 

"3,3 
"vo]1

c) Műve|ési ága (vagy a r:r(ívelés alól kivett terület elnevezése),Le,k§Lr"\r_"1"v*,o\_d,§,lY""",

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

alapterülete:

..L:y:\:) :.,..,.\.}.g..tj.,......

e)Azingatlanjogijellege(társasház,szövetl<ezetiház,műemlék,bányatelekstb,):..:...'...........

f)A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb,): ...A.:l,:":*_*"i,k:_*:h, bgsö ", ,

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértél<e: "",_"""""

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ,}P,:t",S",",l,Q,,"9,k

4.

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Buclapesten kerÜlet ls)' .§*.!.1...§.*a.1'* ''"r'::'l'-

b) Az ingatlan területnagysága: , , §"Y,_6_",

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése), "",§,?,*,!k,

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

alapterülete: -
e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb,): ""="""""",



f) A nyi la tkozó jogá l lá sa (tu laj d o n os, bé rlő stb. ) : t-.-!..q,:i, A :,§,;4:,:

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: .,.tr..t.l.

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): *.**'.*,g*+.-(-...AP.g.l.....Q&.,.{.6......,...

(l"\+^-+"'* pJltry."t-/

a szerzés ideje, jogcíme: ..2P./,.6",.,§í.,...1,3.,......a.qI.*\.).Y9 j*&........,.....,....., típus

a szerzes ideje, jclgcíme: .....,..,.........,,........,

2, Yízi vagy légi jármű:

a szerzés ideje, jogcímu, .L?.\,§,:...Q.,5........*,* d rtx.-\+LL

b) jellege: ......:......,...

típusa; .., :: ".........

a szerzés ideje jogcíme: ......l..,..

3. Védett műalkotás, vérlett gyűjtemérry:

a)egyedialkotásol<; ..........:_,... ...,... l.negnevezés..... db

a szerzés ideje jogcíme: ......l... .. me8nevezés ..... db

ry

a)jellege: ....[*c-i.§;td**j,k..,lr*i, \. !^:l.\i......ft.§-d,\.ks*{.§....t.I.3,§,3,.;.,6.+.,..33 d Áds,. dv.)



a szerzés ideje, jo gcím e, . 
g*ep,.Í,, "O"h ", "J*Í,, " "(i J, gl,+, §{"tlt",

névérték, biztosítási összeg:

névérték, biztosítási összeg:

névérték, biztosítási összeg:

(részvény, kötvény, részjegy, nagy

névérték, biztosítási összeg:

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

értékű biztosítás stb,):



megnevezés: ..,.,..,........,..,.... )\.,...,.
\

névérték, biztosítási összeg: . . '.t...

6. Takarékbetétben elhelyezett megtal<arítás: ..,.,,....,.,.:: ..,.,,...,.,.,.Ft

7, A mindenl<ori, a l<Özszolgálati tisztviselől<ről szóIó törvény szerinti illetményalap hat haví összegét
megha ladó készpénz:,.......;ii.;.'.........., Ft

8, Az Összességében a mindenkori, a kÖzszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap
hat havi Összegét meghaladó Pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szerződés alapján fennálló
pénzl<övetelés:

a) pénzintézeti számlakövetelés:

forintban: .....,.,.....*

devizában (forintértéken): "...,,,..--,

b) más szerződés alapján fennálló pénzkövete lés összege: .,,.,....*...,. ..,.....,,..,.Ft

9, Más, jelentősebb értékű Va8Yontár8yak, ha azol< együttes értéke a mindenkori, a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hat havi összegét meghaladja:

megnevezés:

lll. Ta rtozásol<

Ebben a rovatban kérjÜk feltÜntetni a l<öztartozás címén, valamint a pénzintézettel vagy
magánszemélyekkel szemben esetlegesen fenná lló tartozása it

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

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

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

.---
lV. tgyéb közlendők

w



B. Rész

JÖVEDELEM NYlLATKOZAT

(a képviselői tiszteletd íjon khlüli adóköteles jövedel mek)

adól<öteles

a lá eső

alá eső

a)A

b) A kifizető személye (kivéve a j alapuló titoktartási l(ötelezettség alá eső

tevékenységek): .""""",

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

Szünetelteti-e foglalkozását: igen/nem, 
1,| a , o(n - ,.,.....Ft

Foglalkozásából származó havi adóköteles (bruttÓ) jÖvedelme: ,*"",:""':'y'Y'7""""""

2,Azi.pc.ntbanírtfoglalkozásánl<ívüli,valamennyiolyantevél<enysége,amelyből
jövedelme származik:

a ) A t ev é ke ny s é g m e g n ev e zé se : . .. .§.. | í:: k g &.h, ;; .,.....K*r.' |a:6.:!,3

d) A jövedelem (bruttó) összege: ,l"l"u",,y"9-91"Í"", """", Ft



d)A jövedelem (bruttó) összege: . ,. ..-\. ,.. ,,......... Ft

C. Rész

GAZDASÁG l Éno exrirsÉG l NYl LATKoZAT

Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége:

l,

l, Gazdasági társaság nuu., .|l].&]_M ől l/q" ,l<elN
Bt-

)

.,,--.H.ft..1í7 Q,l a eiz .,,..kb4.*#.ilk.

3, Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ,.{x/.J.g*,."""",a"
4, A tulajdoní érdekeltség keletl<ezésekorí aránya , ,.Q..Q.,.,..,,. ..,...,.,,%

5" A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: .,..6,.?,., .. .,..,...,......,..,%

6, A gazdaságitársaságban viselt tisztsége: ,trs..?*h.h,...t:,lrá.s*: fi.ullÁ,k
ll.

1_. Gazdaságitársaság

2, Gazdasági társaság i'o;"mája: ...

3" Az érdekeltség formája (tulajOonos) , bt, esetén beltag/kültag stb,):

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori

lll.

1. Gazdasági társaság neve:

3. Az érdel<eltség formája (tulajdonos, bt. esetén beltag/kültag stb.):

4, A tulajdoni érdekeltség l<eletl<ezésekori

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: \

1. Gazdasági társaság neve:

w

2. Gazdasági társaság formája:



2. Gazdasági társaság formá

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

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezése

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: , r.:i
%

6. A gazdaságitársaságban viselt tisztsége: """"\\"""

1. Gazdasági társaság

2. Gazdasági társaság formája:\,, """""""""

3. Az érdekeltség formája ( részvényes, bt. esetén beltaglkültag stb,):

5, A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ,\, , """"""""",%

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: \



4,.,3o+t.n*,^' r.J*e^f Á

/.5.
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is1, "Bn-"_[r*,§E,(L9UA,c,rrr,a_A

b) Az i ngatla n te rü letna gysá ga : ",3,9"r)O" ""J" " " " " "

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése), ",9r,g#;

d)Azépületfőrendeltetésszerintijellege(lakóház,ÜdÜlő,gazdaságiópÜletstb.),azépület
alapterülete:

e) Az ingatlanjogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb,): "",:"""""",

f ) A nyilatkozó jo gá l l á sa (tu lajdo nos, bé rlő stb. ) : t.ro.\ r*,,i"r"{, í,]"h,*:,J" " "

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: "'1,i,1 """",

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ,/,3íJ",r",""í_J,§"",Q"i,,,"",gt,d"g!,l,t]:_,,|J,::Q,

*'i' 
-k^l rz inoetlan fpkszik (Budaoesten kerület isl, ,.9J..9:9t'J:. . ...

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerü

b) Az ingatlan területnagysága: ",Í",,+,5- 8,Í""n}

c) Művelési ága (vagy a nrűvelés alí.rl kivett terület elne,ezése), ",§,|=],*,§5","d,§"",

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

alapterülete:

e)Az ingatlan jogijellege (társasház, szövetkezeti ház, m(iemlék, bányatelek stb,): "",_:""""""

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): .t*.t.o;.a..9,í).9J....,

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: r* f uÚ,1.,.:3,5,s.f .-?.9..l.!.l'...} zo| 9019

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): .1.9_1.}...99,,l.,a"l"Z9,1,e,"Q,6,,,Ql,,i La l +, o i, / B,

+ .7,

a)A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület isi: ",C,{,9§,-Ll___"""

b) Az i ngatla n te rü letna gysá ga :, t" "Í{"? "P, :1 " ",,:,,l" ",

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése), "s";d,+á+ n 
*J §

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

alapterülete i 
-

e) Az ingatlan jogijellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb,): """,="""",



J1^+t", É r.t*1 t.

F. 4.

a)A település neve, aholaz ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): """""""

b) Az ingatlan területnagysága:

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

d)Azépületfőrendeltetésszerintijellege(lakóház,üClÜlő,gazclaságiépületstb.),azépÜlet
alapterülete:

éllület stb.), az épület

e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetl<ezeti ház, műem|ék, bányatelek stb,): "í:*"""""

f)A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): kx_t e4_t_".o''*5......,,.

g) Közöstulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: .|.2=íA.l.,l,§,j.|. ...,

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): .2,=a.q.?,:""Q,A,,""""*ot"a,]+ 
gTi\,J.s*

/,3 .

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is;, ",CS"c§,k§'*

b) Az ingatla n területnagysága :,.. /,Yr"... "{"T,L § " 
t*,

c) Művelésiága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése), "S,+d"hS$ "t"{:sTÁ

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

alapterülete: *,

e) Az ingatlarr jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb,): "",__:"""",

,tíoiif.tlanjogljellege (társasház, szövetl<ezeti ház, műemlék, bányatelek stb.):

\-
4=.,Ltr§,,'

f)A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb,): ",hy,,\"g:i"4,g,nP:" . ; , ,^,

;,;,;;;;;;;;;;;;,.,"*, mértéke: l99..l,..1§ff ,,t §t l l,r,rs i.}ulf Isr,s

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ,LB"9,1"'"9,[,9-!,"
o áa'u u.' Iű,

}att. O\,ot-



JryoJb", útUp 3.

Jrl
l.!
a)Atelepülés neve, aholaz ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): """""""

b) Az ingatlan területnagysága:

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

d)AzépÜletfőrendeltetésszerintijellege(lakóház,üclÜlő,gazdaságiópÜletstb.),azépület
alapterülete:

l;n"teteptltés neve, aholaz ingatlan fekszik (Budapesterr kerület is): """l":,

b)Az ingatlan területnagysága: ....)"'|,,"{,S, ,f,"\"",,",' 
,

lq/

c) Művelésiága (vagy a m(írlelós alól kivett terirlet elne,lezése): ",í,c,rl,,,:_t,Q""""""""

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

ala pterülete:

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszi

b) Az ingatlan területnagysága: ",l":\, 2""',j_"""""""
I

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése), .._íl,í:,',.\,,!:i_""""", ,

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

alapterületei ,-,

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

S,-.t É .
lTori*.,lanjogijellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb,):

in nvi ratr,o zó jo gá l l á sa (t u l aj d o n o s, bé rlő stb,|:,:,h!"4,'k"r;9:" ",

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: 2.a..3.9..f ...3.6..|.9,...t..tk,€§. f .?.6,éi. U ?5 f 96 l3

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): .?.-Q.q,.l..',..9.Q.;..?.l.:..'.u.a1':..8.t...*'{'" il-N g ' 0 Í' 2'
o,rt oJ s "JRJ

e)Az ingatlan jogijellege (társasház, szövetl<ezeti ház, miiemlék, bányatelek stb,): ",:"", """"

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



l'rxal,ra* bról1*p 4,

/ 4l,

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

b) Az ingatlan területnagysága:

c)Művelésiága(vagyaművelésalólkivettterületelnevezése):.'...............

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

alapterülete:

re)Azingattanjogijellege(társasház,szövetkezetiház,műemlék,bányatelekstb.):

H fr,tr;rá josa t tasa (tu lajdo nos, bé rlő stb, ) :, :hl"t o" i;,ánn,9j" " " " "

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

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ?'a1,3.,..,a.5.,.."2s","",*ddg"xl,],g&

/ lL, 
-L.^l al inoetlan f.kczik íBrrdaoesten kerület is): ",C,5,(,,;,áP

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület

b) Az i ngatla n te rü letn a gysá ga : ",1"9"O"3",T,* "
t , j

c) Művelési ága (vagy a nr(ivelés alól kivett terület elnevezése): ",S"Lc*,*,{,p,
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