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Vagyon-, jÖvedelem- és gazdasági érdekeltségí nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő,
(Polgármester, alpolgármester), valamint a vete kozbs háztartásban élő házas- vagy élettársa és

gyermeke számára

A nyilatkozatot adó személye

1,, A nyilatkozatot adó:

a)@ipolgármester,alpolgármester(atovábbiakbanegyütt: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: .,...QÍs.*.9,§..,,.,,,.§},\,!.A.R9,

3 . A háza s- lé l ettá rs neu",, 9.3,,,K.\.}. S..... ..§. }r,*Y i.,§.

4. A gyermek neve: .§x.E.xlt,§ \ts. r*.o*.,.._6.X.e,sr§).,.}*.\.H,g]*Q,,..6y§.!_t|§.s d n ar ooT.,-c>

A, Rész

VAGYoNl NYlLATKoZAT

|, lngatlanok ,.

1.

a) A telePÜlés neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): .B.ft,5,'fl,§;.h..9.:.n..*..y A T
1

b) Az ingatla n területna gysága :,..,Í.,.9,).,,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
alapterülete

Lq v;SH d.} , \^ §./ A n_ 4 2o ,-.'

e) Az ingatlan jogijellege (társasház, szövetkezet i ház, műemlék, bányatelek stb.): .:..,,...,......,..

f)Anyilatkozó1o!atlasa(tulajdonos,bérlőstb.):..r,*':.t'?'.?-':}i?.:...

g)Közöstulajdoneseténatulajdonihányadmértéke:,'}{.Í'..'...
. J. ,..,. .., , .... ...

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): :!.._9.P.q.,..lt.:.,L,.}..;,,..,..|..p.Ö,l,y,*r=.,._. { l L
L@4, |Q. e-o.'öra_.-r<ud\ 1n}a,y.(p!4 4 /1



2.

a)AtelepüléS neVe/ aholaz ingattan fekszik (Budapesten kerület is): ""1],J,-",),:ii,Y,:"""

,1 1_ ,L.

b)Az ingatlan területnagysága: ..,.,*",4"!", "" ","""""

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): ..!.:]:.í.,.}..'J..1)..1. 1..:.).]j..):,:) :*..,

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

alapterülete:

,l t!+Y:§ r , rq r} ,, ,

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

f)A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, béríő stb.): ..T.y.L|.3..P.9..H§,}""""""""",

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

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): A.p.n).:.v.t.T,s..L...r.}..í).3.5.,..ll.:..}.§.,

3' ' tis): ",§,§,*§,§,IA",9j§*,:1qia) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerüle

b) Az ingatla n területnagysága : ...^,L.2,k ""," "" " " " " " " " " " "." " " ", :,

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): ,Ln,*}t-"l"AL,,:+"p,j,f,,3",",

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

alapterülete:

...L.)*}:.$ r..... .....,.llg..,-" ....,.........,,...

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

f)A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): ,.§§.}pH"E"U,,v,:q,l§,T"l""""}_o 9""",

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

h)Aszerzésjogcíme,ideje(ajogviszonykezdetet''*.?l.§;...l9.:.9.h:...............,..

4.

a) A település neve, ahol az in'atlan fekszik (Budapesten kerület is): "§,fr,r_,n,§§A,6í,n,í},yn í-

b) Az ingatlan területnagysága: ....8§,§"" """:""""""""1""""""""""" """""",

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése), """Sr,}:,u,h

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

alapterülete: *

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



g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mertete: .1.1.1

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): .^.P§.§.Y.*.jS;.!...,?*3.1,1..9,},,.1.9.... ( §c uY t r-rrAs

? 5T,Lrr PoLo x,l

ll. Nagy értékű ingóságok

1, Gépjárművek:

,1 _3§3 -6t . G3aJa\sl ü)

a szerzés ideje, jogcímu, ,,,,.}.9.],§..:...,q§ , F Dd svére.L

b) jellege:

típusa: ....,.-.

a szerzés ideje jogcíme:

3, Védett műalkotás, védett gyűjtemény:

a) egyedi alkotások: ,...:-._ .,...... ....... me8nevezés ..,.. db

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

r_t

f)A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb,): .,.,Lv\.!fl:).il,Q,.*.r:].+

, típus

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

2, Yízi vagy légi jármű:

típus'

4'



értékű biztosítás stb.);

\
névérték, biztosítási összeg: \ """"""";"",\

névérték, biztosítási összeg: .....,................ )

névérték, biztosítási összeg:



megnevezes: ...,...,.,..,.... ...,..,...,..,.1.,,

névérték,biztosításiösszeg;....::...,..,..,.......,.,...,... .,
6, Takarékbetétben elhelyezett megtakarítár, .,,._-,,,.,.. ....,..,....,....,.Ft

7. A mindenkori, a kÖzszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerínti illetményalap hat havi összegét
megha la dó készpénz : .. áí). Í).,..Q.lJ: 2 i.,.. Ft

B, Az Összességében a mindenkori, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap
hat havi Összegét meghaladó pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szerződés alapján fennálló
pé nzkövete lés:

a) pénzintézeti szám lakövetelés:

fo ri n t ba n :, :1,.1J.i).l..,l.. ).:J :1-.., .,..

d evizá ba n (fo ri nté rté ke n ) :,,i1..k :]. /,..:? :] ], 2..r -...,... ... '.................

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

9, Más, jelentősebb értékű Va8yontárgyak, ha azok együttes értéke a mindenkori, a közszolgálati
tisZtViselőkről szóló tÖrvény szerinti illetményalap hat havi összegét meghaladja:

megnevezés; .,,.........,,....,...,.,..)

megnevezés:,.....,...,,.,,,......,.,...,,..,,..}

lll. Ta rtozások

Ebben a rovatban kérjÜk feltüntetni a köztartozás címén, valamint a pénzintézettel vagy
magá nszemé lyekkel szem ben eietlegesen fenná lló tartozásait

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

2. Pénzinlézettel szembenitartozás (hitel, kölcsön stb.): .....-:,,.....,,, ,.,.,.,..,.., forint

3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás; ,.. forint

lV. Egyéb közlendők



B. Rész

jöVEDELE M NYlLATKoZAT
(a képviselői tiszteletdíjon kívüli adóköteles jövedelmek)

1. Foglalkozá,., ..K.9r.*.!.*.}.y.:.r.9.§, hi.ylJ,$.:.::.,. ....:.i:|,1.:- .

Munkahelye, ,...K..q..p..p_nl.*..;....Q,*. *p_*.,. :_: ? É..l.}9.t...,§.€.y.:§_l-_.

Szünetelteti-e fogla lkozását: igen/nem

Foglalkozásából származó havi adóköteles (bruttó)jövedelme: .,'1.9,§...,aaQ, f""""", rt

2. Az 1, pontban írt foglalkozásán kívüli, valamennyi olyan tevékenYsége, amelYből adókÖteles

jövedelme származik:

a) A tevékenység megnevezése: ...,.§,t_*.K.*.r,§$.!......!:*_').**.L:}r5..*'..í6.......,... .

b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon aIapuló titoktartási kÖtelezettség alá eső

t. ue t. n y r e s e r< ) :, . 9, * §.k fl . Í,,., (:x. r-.i. !§.l. >. . . . . H. .\ . !:. . n a É\ L +\

c)A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, esetivagy időszakos): .,h.c*,V.i. ,

d) A jövedelem (bruttó) összege: ..4,.§lr,..P.?_.6"..,...... """", Ft

a)A tevékenység megnevezése: ..§l,,g},.K,L.y.t5.).,......tc-,.y.*9*::.:i.:a.., ..,.. .. ...

b) A kifizető személye (kivé.ve a_ jogszabályon,, alapuló titoktartási .kötelezettség alá eső

tevékenység.k), ..,.a,r_a i.aÜ.., Y.+-r.*:. ......b^ |z- <:r wr ci v\r c*,\ qt

c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos), ",h,$,,_i""

d) A jövedelem (bruttó) összege: ..,'l.}Í,,.OP.?"i"":"""" """" Ft

a) A tevékenység megnevezése: .

titoktartási kötelezettség alá esőb) A kifizető személye (kivéve a lyon alapuló

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



d) A jövedelem (bruttó) összege: * ,...., Ft

C, Rész

GAZDASÁGl ÉnorrEtrsÉG l NYlLATKoZAT

Gazdasági tá rsaságba n fenná lló tisztsége vagy érdekeltsége:

l.

1. Gazdaságitársaság n"u., ....L§,T.,bJ..,.;.,.,\}.,},}§ 
^ 

Ír*,*.S., .r ,\--l.:.*9*Lg "\-.V-4/\<-,u_ecJ e,\ r^i B rc ,

2. Gazdasági társaság formája: ..,.§.s.-*=*§..,.T._.}.r,+.S,+.*.ö.,.,.,..,

3, Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ...b.cL§.r:+,q

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekoriaránya, .....Qg...,.., ...,,,..,.%

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: 9_9. ,....,.....,..,....%

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége:!I}!9,],Y.9.k§,I.p , .r.,k.9,.?.y.].:,§.*...t.y,:} e- r-B r 1§?-T .-

ll, 
ld(9utSet_-b Ü(;{.)-üz_e-rö

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

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekoríaránya'l.\,...,.,....... ..,...,...%

lll,

1, Gazdasági társaság h\e: ..,......

2. Gazdasági társaság formáj

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

4, A tulajdoni érdekeltség keletkezésekoriaránya: .,....,...,,.,.,. ....,.,.,.%

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

6, A gazdaságí társaságban viselt tisztsége:

lV,

1, Gazdasági társaság neve: .,.,.....



ai

2, Gazdasági társaság formáj

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

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekoriaránya: ...""""""", """",%

5. A tulajdoni órdekeltség jelenlegi aránya:

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

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekorí aránya:

5, A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége:



lurrnTL8tJ pdr t t+p

_f /.-r,
a}A telePÜlés neve, aholaz ingatlan fekszik (Budapesten kerület is;: ..§,!}.:..J}..§.§.h.§t.í}..*.: n \

b)Azingatlanterületnagysága:....,}.:.:..:...::-.........

c) MŰvelésiága (vagy a művelés a]ólkivett terü]et elnevezése), ..s.r:*.*......,

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

e) Az ingatlanjogije|lege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): ...T.............

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): ...T..s.kn,}.T?.?.Y.9}-..

g)Közöstulajdoneseténatulajdonihányadmértéke:...1.l.].;......

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ...!\.1S...$..:..P..§....9J..,....1Ác{. v { l'--(

Ĉ/.
a)A telePÜlés neve, aholaz ingatlan fekszik (Budapesten kerütet is): ....C.l.=,.)}.I:..§,..

b)Azingatlanterületnagysaga:..*..:.t.§.§.}....§'...'...

c) MÜvelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése), ,.,..§.}.*..:.§)..l.:*.§ ,

, d) Az éPÜlet fó rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épületl a!apterülete:'

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

f) A nyilatkozó jogá liása (tu lajdb nos, bérlő stb. ) : . f.*..Y..1.3. P9. Y 3.}.

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: .!9:.I. p.:.l.]..i..:.s.q.1._n:.t.:..1.. .*o+ l 9 "i r Y

h)Aszerzés jogcíme, ideje(a jogviszony kezdete):.k.?.1jt...P_'.\_..:.}9......r...l-..:.t*....9..F_..9 { r b a 1. O\ i8,
hoeisvQiet ' ""'---'-

f.
a) A,település neve, ahoi az ingattan fekszik (Budapesteri kerület is): ..............

b) Az ingatlan területnagysága: ...........,../i.,.............:.....

c)Művelésiága(vagyaművelésalólkivettterüle/,elnevezése):

d) Az épület fó rendeltetés szerinti (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete:

e) Az ingatlan Jogijellege (társasház,

,l '

zeti ház, műemlék, bányatelek stb.):





í lv (, tlr LfJ tJ rr!,r cn p 2

1" /.,l
a)A telepÜlés neve, aholaz ingatlan fekszik (Budapesten kerület ir), .....Í;.i§:_}.]Y.§...

']9$Ol ,*Lb)Az ingatlan területnagysága: ....*,:.....;...;,.......].,].......: ............]........r.lr............r....

c) MŰvelésiága (vagy a művelés a]ó] kivett terület elnevezése), .....í.+.#.s*:....,.13.].|...

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

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

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): ..T.yy-n.:..?.9..§..9.:

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:'!.p.q.1.5r.C,r.1..lfj.l.,1i..fJ./.1.1.í / r r r s-

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): 2.p.g.J..,.,0.§...o_.!..r..L?E.ll.,..q.|.;.p. j(..1 l..:.t r , c \ ,c 6

í tr |)A'\vÜre Ll
,P.

a) A telePiilés neve, ahot az ingatlan fekszik (Budapesten kerület isl: ..,9.§.F].:::I.9S,..

b) Az ingattan terütetnagysága: ..,...}...:..Y:..}.:.9.....:.::.....................,......:.

c) Művelésiága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése), ....::.:J**
d) Az éPÜlet fő rende]tetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete:

..............l....

e) Az ingatlan jogijellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stfr§y.kt.2.p.r rJ'c s)

f) A nyilatkozó jogáliása (tulajdbnos, bérlő stu.): .J.Y.kn.}..P..9..Y..§............

g) Közös tulaj{on esetén a tulajdoni hányad mértéke: .,.1...&.§..3 ..|..:...?..!.:...;.................

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ...}..P.?}...: §-L 
'"' "'( 'ii 

j " c'. t-Í.
"""""'i"""""""

l.
a) A település neve, ahot az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):

c) Művelési ága (vagy a művelés aló] kivett elnevezése):

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

é) Az ingatlan jogijetlege (tá szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.):

b) Az ingatlan ter:ületnagygága: .........





lftr(flTLfrtJ rrórtnF 3, .:

a3/
a) A telePÜlés neve, ahot az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): ..€.J.*,.5..._L..:..y.§.................

b) Az ingatlan területnagysága: ..4..|.:.....|..1.*..S-....r-.1..........................;.......................... 
j..

c) MOve!ésiága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése), ...§.,3.*..:tP...,..!=.n:!i......

d) Az éPÜlet fő rende]tetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete:

e)Az ingatlanjogijellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): ...;;.,............

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): ..Tx.vn.á.Q9.::.§.!..

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértere: .*.3.*,9./.._3..9..l.J...r...l.:.:..{.9§.l1 í 26Í§ l 3 Á 13

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):*9.p..§.:9§../,..1.|...*fP_.Í.;..?.§..:.3.1..u. }* 3 . o5- 2 o 
"

/ú / 
ilDs\svüt§,_,'

'a) A telePÜlés neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is;: ....e .§.*.)§:.y.§....

b) Az ingatlan területnagysága: ...{.|...§§..3..5.,....h}: .........,.....:..,....i........rl.....

c) MŰvelésiága (vagy a művelés alól kivett terütet elnevezése), .....§.}fl'.y.r§...............:.........

d) Az éPÜlet fő rende]tetés szerinti jellege {lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete:

e) Az ingatlan jogijellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): ::
f) A nyilatkozó jogáliása (tulajdbnos, bérlő stu.): ....1..-U}.. n.J,.P9.Y.§§.....,.

g) Közös tulajdon esetén a tutajdoni hányad mértéke: .:.}..Y...§.9l?../.}.9..fu..:.:......... ..

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): **r/..}:...Q.Í....9...Jr..........n..P,A.s.u. d r1-. 1-

,Hl

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

b) Az ingatla n területnagysága : .........,,]........

c) Művelési ága (vagy a művelés a,]á kivett terület elnevezése): ........,.,.,....

d) Az épület fó rendeltetés jellege (lakóház, üdüló, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete:

e) Az ingatlan jogijellege rsasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.}:
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a)A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): c se fiIVE

c) MŰvelésiága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése}, ....§*s::..:.\:.

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

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

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): ...-T..Y.*|)..1]]:.:::. j:§

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ...:!..f ..1.........

h)Aszerzés jogcíme, ideje(a jogviszonykezdete): $..rl.t}..l.:l.s:..|..*..|:...t.}..9] 5 . c.l í ) !
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/a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):

b) Az ingatla n területnagysága : ......Ít.-1,P...r... j;.
.t

c) Művelésiága (vagy a művetés alót kivett terület etnevezése), ....S:l.'J.lYt............................

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

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

f) A nyilatkozó jogáliása (tulajdbnos, bérlő stb.): ...I..V}.!,]'.).:J...{|s;}.IJ.$§

g) Közös tulajdon.esetén a tu|ajdoni hányad mértéke: ..4..l..l

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ...*.p_.t.,}...,..Q.§.....*..1).:.....fl:.p..n]j.:u'7 t::-L.
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a) A,település neve, ahol az ingatlan (Budapesten kerület is):

b)Az ingatlan területnagysága: / .............:.....

/
c) Művelési á8a (va8y a művelés gíól kivett terület elnevezése): ............,....
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d) Az épület fő re

alapterülete:
szerinti jellege {lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület

e) Az ingatlan jogijellege szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.):
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a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület irl, ,..C.§.§,>}.r.y§

b)Azingatlanterületnagysága:..........{|.9..::.!.......nk.

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület etnevezése), .........§..1.r.]].v.r.*.......

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

e)Az ingatlanjogijellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): _:.................

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): ......J.\*..\:.t..1..P.i:- s.: .o S
g) Közös tulajdon esetén a tutajdoni hányad mértéke: ...A..l.A

h)A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ..(.;.§..*.9...r.
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a) A telePÜlés neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): ..íj.§.§.§.L.i..!.i€

b) Az ingatlan területnagysága : ..,.... h.}-§.}
c) Művelésiága (vagy a művetés alól kivett terület elnevezése), .......(.§..Q...§.-q&....

d) Az épület fó rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület
alapterülete:

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

f)A nyilatkozó jogáliása (tulajdönos, bérlő stb.): f..*.!§}.P.9.ri.§,§................

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: .._4..L,l..,......

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): "h.P.A..S.y.l.*].T..s...L....l..},+.í?_4'..,,.._€_ 
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a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):

b)Az ingatlan területnagysága: ...........:.......

c) Művelési ága (va8y a művelés alól kivet/terület elnevezése):

d) Az épület fő rendeltetés szer',ntifiellege -(lakóház, üdütő, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete:

e) Az ingatlan jogijellege (társa

stb.), az épület

szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.):
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a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület ,rl, .....C,{.i. j.i].:{ Í
b) Az ingatlan terütetnagysága: ......:T.....1§...,r.Í_.....n.:........ ....,...í...........l........ri.!...t.

c) Müvelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): .....,li.l..,+.*Í,á..,..
lJ.í1l-L

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

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

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): ...:L.k.l.fr.2..á9.N.o.S.

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ...*=;k.9.::I:..l,.fl.?...{.Y..... .. ...... .....

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): *..2n).§..y:*:I_E:..t..r.}.*/.É.,..9..{. 2 rr
títb- /.

ila tetePtités neve, aholaz ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): .....*§§.§L.T.§.§

területnagysaga, ......*.,:...h..}9..6...."3... ..,...,.:..........

c)Művelésiága(vagyaművetésalólkivettterületelnevezése)'....I:.9:

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

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

f)A nyilatkozó jogállása (tulajdönos, bérlő stb.): ..T.k.Lls.}.ap_.N.9s....... ... .

g) Közös tulajdon esetén a tutajdoni hányad mértéke: ..P-..**..l.í.§.3.:1..,

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ...ft.P.A§.v.É-:S.r*,..,..LS..|,Á-....o-§ .o 3 ,
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a) A,település neve, ahol az ingatlan fekszik (audapefien kerület is): .-............

c)MŰvelésiága(vagyaművelésalólkivettt",tite/.tn"vezése):

d) Az éPÜlet fő rendeltetés szerinti ;ettegefrakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete: 
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e) Az ingatlan jogijellege (társasház, szovetrfeti ház, műemlék, bányatelek stb.):
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b)Az ingatlan terütetnagysága: ......ll..33..§...*.....,...............................í......_. . . i.

c) MÜvelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezese): ...Sk.h].y}5

üdülő, gazdasági épület stb.), az épület. alapterülete:

:..............

e)Az ingatlanjogijellege (társasház, szövetkezetiház, műemlék, bányatelek stb.):..:.............

f)A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): .Jx.:f..}P:a.\:,9§,....... .. ..

g)Közöstulajdoneseténatulajdonihányadmértéke:..A..l,.1,.,.'..

,s.vd._,:.§.L.a...Lp.l.._(_......{ l, o y 
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h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ..A.P.N.
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a)A telePÜlés neve, aholaz ingatlan fekszik (Budapesten kerület is;: ..§..*..q..h..)§§.§x..tr.o*-r nT
b) Az ingatla n területnagysága : ...... -q.5.. §.. S.... n*-.

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): ..,...k;.R.Qkj

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

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

f)Anyilatkozójogáliása(tula1dönos,bérlőstb.):...T.\*..kI3.?:.§§.hJ.9s.....

g) Közös tu]ajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ...A.1.4..................;.....................t....l

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): .h.n.g\.s:t.P.].1]9...t=..úf...[,§..:...§. G, o§ .
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a)A,település neve, ahoiaz insatra7/retszik (Budapesten kerület is): ..............

b)Az ingatlan területnagysága: il,.""",.....,.
c)Művelésiága(va8yamovetes/ó!kivettterb|etetnevezése):.................

l
d) Az éPÜlet fÖ rendeltetéfzerlnti jellege {lakóház, üdü!ő, gazdasági épütet stb.), az épületalapterülete: l

/
e) Az lngattan jogijellege (ty'sastráz, szövetkezeti ház, rnűemlék bányatelek stb.): .......,...........
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e)Az ingatlanjogijellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): ....;._............

f)A nyilatkozó jogállása (tulajdortos, bérlő stb.): ....]l..Yr.r*.s}..t2.s.,xl.iJ.............

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ...,.l1..[.4......

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): .nr:.A.s..:l.*,n§;;..k..l...La.i..3....Q3. , ) 3
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'a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik 1auaapesteferület is):

terület etngvezése):

, d) Az éPÜlet fó rendeltetés 'szerinti jellege 1tatofiaz, üdülő, gazdasági épület stb.), az épületalapterüléte: ' 
j,!

.........l.........
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e) Az ingatlan jogijellege (társasház, szövetkezeti h/z, műemlék, bányatelek stb.):
l

f)Anyilatkozójogáliása(tula1dönos,bérlőstb.):....1.....

g)Közöstulajdoneseténatulajdonihányadmértéke:

h) A szerzés jogcíme, ldeje (a jogviszony kezdete)i..................................... ............7.............
i4.i

l
a) A,település neve, ahol az ingatlan fekszik 1aufapesten kerület is): ..............

!
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c)Művelésiága(vagyaművelésalólkivettte/iretelnevezése):.................

'

d) Az éPÜlet fő rendeltetés szerinti ierre$ (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épületalapterülete: l
l

e) Az ingatlan jogijellege (társasház, szöve/kezeti ház, műemlék, bányatelek stb.):
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