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

VagYon-, jÖvedelem- és gazdasági érdekeltségi nyílatkozat helyi önkormányzatí képviselő,(polgármester, alpolgármester), vaúmint a vele koz'os háztartásoan élő házas_ vagy élettársa ésgyermeke számára

A nyilatkozatot adó személye

1. A nyilatkozatot adó;

helYÍ Önkormán,Yzati kéPviselŐ, polgármester, alpolgárrnester (a továbbiakban együtt: képviseíő)

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

c) a képviselőveí közös liáztartásban élő gyermek (a továbbiakban; gyermek)

2, A képviselő neve; +*r...lA=l,At,,S,,/^JPG (.-

3. A h á za s-lé lettá rs n 
"u",,...,,..F.p_ 

ip§ }á . . F.'tZt,,*É:G{\/'t

4. A gyermek neve:

A. Rész

VAGYoNl NYlLATKOZAT

l. lngatlanok

],.

a) A telepÜlés neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerÜlet 
'r1, 

,, ,§tA"c_lzxEM{
b)Az ingatlan területnagysága: ,....,,,.. . 1§.....n'
c} Művelési ága (vagy a rnűvelés átot t<ivett terület elnevezése);

d) Az épület fő rendeltetés szerintí jellege {lakóház, üdülő, gazdasági .épület
aiapterülete: stb.), az épület

e) Az ingatlan jogijellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): fu*u,.Vrz
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb,): , , Tx t^:x,m,§,p_r§., 

.

g).Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: L/:§".r""'...,.',.''.

h)A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): , . V*_-ta'U-.5T



z,

a) A települé§ neve, ahol az ingatlan fekszik iBudapesten kerütet is): "

ÁL ,,r?. ....,
b}Az ingatlan területnagysága: """í,l,*"",:ti"""""""",

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

ge (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb,), az épület

d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellet

alapterülete:

3' ' Budapesten kerület is): "","""",
]i a tereptires neve, aho| az ingatlan fekszik (Budapesten Keí ulcL lJ,

b) Az ingatlan területnagysága:

c}i"lűvelésiága(vagyaművelésa|ólkivetttarületelncvezése):...]'.',..'.
.deltetésszerintijellege(lakóház,ÜdÜlő,gazdaságiépületstb.),azépület

d) Az épúlet tö renl

alapterülete:

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

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

g) Közös turajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:

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

4.

a)AtelepÜlésneVe,aholazingatlanfekszik(BudapestenkerÜletis):......'.......

b) Az ingatlan területnagysága: """,

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

d)Azépületfőrendeltetésszerintijellege(lakóház,üdülő,gazdaságiépületstb.),azépÜlet
alapterülete:

e}Azingatlanjogije|lege(társasház,szövetkezetiház,műemlék,bányatelekstb'}:



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

g) Közös tulajdon esetón a tulajdoni hányad mértéke:

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

ll. Nagy értékű ingóságok

:''"''"""""""" " "",, típus





7' A mindenkori, a kÖzgolgálati tiszNiselőkről szóló törvény §zerinti illetményalap hat havi összegét
me6hatado kesrpén z, %rW, 

^ 
fff*y: rt

8, Az Összességében a mindenkori, a közszotgálatí tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalaphat haÜ iisszegá meghaladó pénzintezeti számlakövete{és vagy *e., ..*.16|| n** fenná{lópénzkövetelés:

a} pénzintézeti,szárnlakövetelés:

devizában {forínté*éken): ............-......,....".......Í].

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

9' 'Más, ielentŐ§ebb értékű va6Yontárgyak, ha azolt együttes értéke a rnindenkori, a *özszolgálati
tisetviselőkről szóló törvény szerínti illetményalap hat havi összegét meghaladja:

rnegnevezás:

lll. Tartrrzások

Ebben a rovatban kérjÜkfeltÜntetní a köztartozás címén, vatamint a pénzintézettelvagy
rnagánszernélyekkel szemben esettegesen fen$álló taítorásáit

1. Köztartozás {adó, vám, illeték, tb-járulék stb"}: -........,.-..-.--,,....,..:* ...... forint

?. Pénzintézettel sze*nbení tartoziis (hitel. kölcsönstbJ: ................=....,.. . forirrt

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

lV. §gyebközhndők

jl4#]
lt,I
ll
l



§. fiesz

JÓVEDELEMNYtLATKOZAT

{a .léprisel ő ti.xJiijiion,kivüli adó]<iiteles jővedelrnek}

'zünetelteti'efoglalkozását 
i'enlnem 

3.pp...Q_ 9.-1(----rt
Foglalkozásából származó havi ad ókötel es (bruttó) ióvedelm e : " "":

?. Az 1. por*tban irt fq€lalkozásán kivüli, valamennyi olyan tevékenysége, arnelyből adóki*eles

_ _l_^. ö *yp qx.5/9?..*íll..,..
a} A tevékenység rnegnesrezese: """"";"""",

i.,..u*_y.u},99.I
y,J,g€Ójövedelme származik:

b) A kifizető ,a j"§*!1y",ik_F*"f.'o'§:Tí:|rjffi ffi Wr:*:'Ő

*v \ \c _^. ). - 1rorluua<u7o2J
x.. Foglalkozá§ái .,.............ÍÖ.^,*á:,S,Ü"",fr _§7,9§l"

teY€§§IY}g6 
,onrlszeressésű, esetivagyidőszakost, ...:*AVr,

c) Ajövedelem rendszeressége {havi, egyéb rendseerességű, eseti v

d}Aióvedelem'(brutto}összege:..'.-........"...8.3;?ú:Íclr rtrove(JqlÉlll tylullv, V-_--o-_ \ _, "i
,- --r-^- ÉY:......-V-qíYlW-ge-

a) A tevékenysfu megnevezese:

b)Akifizetőszernél.Ye{*iveve"iuÉ=ryonalapulótitoktartásikii{elezettséga{á
tevékenységek}: .-.."" "", '-^

.iressfue{havi,e6y&rendszerességű,esetivagYidőszakos}:...,.".............
c) A jövedelem rendsueresseBe \l ldv|, Ea'l9y 

Et

a)Atevékenységrnegnevezése:.............................-:.

b}Akifizetőszemélye{kivéveajogszabályonalapulótitoktartásikötelezettségalá
tevékerrysfuek) : ."."""*."

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

Munkahelye:

eső



C, Réiz

GAZDASÁG l ÉnorrrlrsÉGl NYILATKoZAT

Gazdasági társaságba n fe nnálíó iisztsége vagy érdekeltsége;

l.

1. Gazdaságitársaság neve:,.,...,... *-

2, Gazdasági társaság formája :,'/

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

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

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

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

6. A gazdasá8i tá rsaságba n viselt tisztsége: ., t r.., r,t l. l. it.,.

lll.

1, Gazdaságitársaság neve: ,,.,,..,.. ..,,..,=,,. ,

2. Gazdaságitársaság formája; €

3, Az érdekeltség formája {tulaldonos, részvényes, bt, esetén beltag/kültag stb.);
4. A tulajdoni érdekeítség keletkezésekori aránya; ...........,,,..,..,,.,,.yo

5, A tulajdoni érdekeltség jelenlegiaránya; 
.,.....,.,...,..%

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

lV.

3.. Gazdaságitársaság neve: .,,.,...., _.,,.,,.,.,..,..,:_:....,,.



}rrc*r§Ací í,4{L<Lt;T , Q*cL\_ O\- .k, 
"

-
2.Gazdasági'társaság formája: "t",l"""""",, ."""" 

""", "

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

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

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

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

i-

1. Gazdasági társaság neve: """""
<*

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

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

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

| .__l_..Á. ,...,...,...,..,...%

5, A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége:


