
2. melléklet a 201,1. évi CLXXXIX, törvényhez

vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyiönkormányzati képviselő,(Polgármester, alPolgármester), vaúmint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa ésgyermeke számára
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A. Rész

VAGYoNl NYlLATKOZAT

l. lngatlanok

1.

a)A telePÜlés neve, aholaz ingatlan fekszik (Budapesten kerület,rl, .,.fo.p_*i, )a.gs.L4Jxr
b)Az ingatlan területnagysága: 4; . ..Y^U
c) Művelésiága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése):

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

L*rn§
]

e) Az ingatlan jogijellege (társasház, szövetl<ezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): ,,.9o]|*,.UA,r."
f)A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb,): . .,I. h,.V.6,:J,brX-rO J
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: Z/ j
h)A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): I.|n'(a n L d§

'Íl*,U4--

4. A gyermek neve:



c)Művelésiága(vagyaművelésalólkivettterÜletelnevezése):...'...'.,..,....

d)Azépületfőrendeltetésszerintijellege(lakóház,üdÜlő,gazdaságiépületstb.),azépÜlet

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

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): . . . .T[..(. 1 k:ry,Pf:,P-,§"""""" "

g) Közös tulajdon esetén a tu|ajdoni hányad mértéke: J ;; . ,^ .,i'l 
U

h)A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): , "",W,r "("Í,P"X,

3. .l rn..l^^^.+^^ lzoríilPt
a)Atelepúlésneve,aholazingatlanfekszik(Budapestenl<erületis):.............

b) Az ingatlan területnagysága: """"":""""

c)Művelésiága(vagyaművelésalóll<ivettteri.iletelnevezése):..........'.....,

d)AzépÜletfőrendeltetésszerintijellege(lakóház,ÜdÚlő,gazdaságiépületstb'),azépület
alapterülete:

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 ,iogviszony kezdete):

4.

a)AtelepüléSneVe,aholazingatlanfekszik(Budapestenkerületis):.......'..'...

b) Az ingatlan területnagysága:

c)Művelésiága(vagyaművelésalólkivettterÜletelnevezóse'.):.'...............

d)Azépületfőrencleltetésszerintijellege(lakóház,üdülő,gazdaságiépÚletstb.),azépület
ala pterülete:

e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetl<ezeti ház, műemlél<,

2' 
, - !l^_ í^l,aziltíR,l1,12ne§ten kerület,", "B'V5[\e §ZX 1,M"

a) A település neve, ahol az ingatlan fel<szik (Budapesten kerület

A( irlt}
b) Az ingatlan területnagysága:

alapterülete:



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:.oY€9.'..I4gf,r]vA
a szerzés ideje, jogcíme: .....,.,....... ..2.Wá, . .... .,..VA§n|t+"Á.§......,,ou,

aszerzésideje,jogcíme:..'...............,......'....;.
típus



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

a szerzés ideje, jogcíme: """"""",

b) gyűjtemény: """""", 
" megnevezes

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

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

a szerzés ideje, jogcíme: """"""",

4,Egyéb,darabonkéntVagyl<észletenl<ént(gyűjteményenként)amindenkori,aközszolgálati
tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hat havi összegét meghaladó értékű ingóság:

a) megnevezés: """"""" """"""",-""" ,

a szerzés ideje, jogcíme: """"""",

b) megnevezés: """"""

a szerzés ideje, jogcíme: """"""",

c) megnevezés: """""""

a szerzés ideje, jogcíme: """"""",

d) megneve zés" """"""

a szerzés ideje, jogcíme: """"""",

e) megnevezés: """"""

a szerzés ideje jogcíme: """"""",

5. Értékpapírban elhelyezett megtal<arítás vagy egyéb befektetés (részvény, kötvény, részjegy, nagy

értékű biztosítás stb,):

megnevezés: """""""",

névérték, biztosításiösszeg: """-"'"""",

megnevezés: """""""",

névérték, biztosítási összeg:

megnevezés: """""""",

névérték, biztosítási összeg:

megnevezés: """""""",

névérték, biztosítási összeg:



lll. Tartozások

Ebben a rovatban kérlÜk feltüntetni a köztartozás címén, valamint a pénzintézettel vagymagá nszemélyekkel szem ben esetlegesen fenná lló ta rtozása it

1. Köztartozás (adó, vám, illetél<, tb-járulék stb.): .......... .,....,,....,..-:...... ....,.,..... forínt
2. Pénzintézettel szembenitartozás (hitel, kölcsön stb.): ,:-..........,......,,......,.. forint
3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás: .

.. forint

lV. Egyéb közlendők

megnevezés: ....,......,..,..

névérté k, biztosítási összeg:

6. Takarékbetétben elhelyezett ,"g'.l urira, .... ,. .. . . - 
'- '

...,...,.. Ft

7, A mindenkori, a közszolgá.lati tisztviqelől<rőI szóló törvény szt
meghaladó készpénz: .,í.t{..u!,.i,,Ár*tíl<rőI 

szóló"';';; ;'.';; ;"';';;;';, ;.. havi összegét

8' Az Összességében a mindenkori, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalaphat havi Összegét meghaladó Pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szerződés alapján fennállópé nzkövete lés:

a) pénzintézeti számlakövetelés:

forintba n:

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

b) más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés összege: ......."......Ft

9' Más' jelentősebb értékű vagYontárgyak, ha azok együttes értél<e a mindenkori, a közszolgálatitisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hat havi összegét meghaladja:

í/



B. Rész

JöVED ELE M NYl LATl(oZAT

(a l<épviselői tiszteletd íjon kívüli adól<óteles jövede lme k)

Szünetelteti-e foglalkozását: igen/nem

Foglalkozásából származó havi adóköteles (bruttÓ) jÖvedelme: """"""""""Ft

?.,Az1.,pontbanírtfoglalkozásánkívtili,valamennyiolyantevékenysége,amelybőladóköteles
jóvedelme származik: a<

a)Atevékenységmegnevezése: 
,....ouy,.: i V_dn,/ 1,Qe # r -r-.i!r,wrb()

b)Akifizetőszem.ilye(kivév.e^ajo.gszabályonalapulótito.ktartásiköte.lezettségaláeső
tevékenység.n) .......KÁc,r*§,(; ,,1.;.ú.w*t ö iJV.z V A'<,,t aa7-

c)A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, esetivagy időszako,i, """\tAV i

d)Ajövedelem(bruttó)összege: 
AS:A'X,\} r/""",,,,,Ft

r*""

a) A tevékenység megnevezése:

b) A kifizető személye (kivéve a jogszabátvon*9lgpu|ó titoktartási kötelezettség alá eső

tevékenységek): """"""

c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszeress3leseti vagy időszakos): """"""""""

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

a) A tevékenység megnevezése:

b)Akifizetőszemélye(l<ivéveajogszabályonalapulótitoktartásil<ótelezettségaláeső
tevékenységek) : " """" "

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

i/ _Ltr,.
[t""q_-7*, \ w| \\ 

|l!



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

C, Rész

GAZDASÁGl ÉnonrrlrsÉGl NYlLATKOZAT

Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy órdel<eltsége:

l.

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

4. A tulajdoniérdekeltség l<eletl<ezésekoriaránya: ,.....,.....,.... ..........%

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

6. A gazdaságitársaságban viselt tisztsége;

ll.

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

2. Gazdasági társaság formája:

3, Az érdel<eltség 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.

2. Gazdasági társaság formája:

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

4. A tulajdoni érdekeltség keletl<ezésekoriaránya: ,......,"....,.., .,........%

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

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

lV.

1" Gazdasági társaság neve:

W



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

4. A tulajdoni érdekeltség l<eletkezésel<ori aránya: """""""", """""%

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

6, A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

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

2. Gazdasági társaság formája: """""":"""

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

4.Atulajdoniérdel<eltségl<eletl<ezésel<oriaránya:..............''..',...'...%

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

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

Ll-"-lW,
lr'!ll


