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2. melléklet a2011,. éviCLXXXIX, törvényhez

vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdel<eltségi nyilatkozat helyi önl<ormányzati képviselő,(polgármester, alpolgármester), valamint a vele l<özös háztartásban élő házas_ vagy élettársa és
gyermel<e számára

A nyilatkozatot adó személye

1. A nyilatkozatot adó:

"l!"tvionkol.'anv"t 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)

4. A gyermel< neve:

A. Rész

VAGYONl NYlLATKoZAT

|. ltlgatlanol<

1.

a) A telePÜlés neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): .,....t.|:h,t} t:] 1 } .i:.}.:. ,

b) Az ingatlan területnagysága: i. J' |h L

c) Művelésiága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): ..,.,,...........

d) Az éPÜlet fő rendeltetés szerinti jellege (lal<óház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épületalapterülete:
,li

..!I}:lli:.. ü§ lhl

e)Az ingatlan jogijellege (társasház, ,,o"",n..",;;;. ;;.; ;; ;r;;",","u,,o,,, ..i.tll.ti.1.o,
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb,): ..,.,.i.tl.h.t..t.!:;.!.9,)...,...

al
g) Közöstulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: :l'5. . ..

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ..1.1.i l]t ,'t'' 4 t t r- . t U



2,

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszil< (Budapesten l<erÜlet is)' .-...,....,}.lI}:§'\\'r:"l:t't"!''b'!}; 
i

b) Az ingatlan területnagysága: , ,1, P" " 
j} r

c)Művelésiága(vagyaművelésalóll<ivettterületelnevezése):.........,.,,'...

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

alaPterÜlete' 
,rtri,{p,1............|9.....}: .. ...

\

e) Az ingatlanjogijellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): ."""},},§,l,t- i

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb,): """,i,lr,r"l"!,t,§,9i:"",
'i 1l

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

,^; ,

ujtn'trtq* \'ito E_ü

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

3. ,^ l.^-;il^+ i.\.

a)AtelepÜléSneve,aholazingatlanfel<szil<(Budapestenl<erÚletis):..............

b) Az ingatlan területtragysága:

c)Művelóoiága(vagyarn(ivelésalólkivettteríJletelnevezése):.................

d)Azépületfőrendeltetésszerintijellege(lakóház,üdülő,gazdaságiépületstb.),azépület
a la pterülete:

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

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

g) l(özös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértél<e:

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony l<ezdete):

4.

a)AtelepÜlésneve,aholazingatlanfekszik(Budapesterrl<erületis):.'.'..........

b) Az ingatlan területnagysága:

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

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

alapterülete:

e)Azingatlanjogijellege(társasház,szövetl<ezetiház,nrűemlék,bányate|ekstb'):



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

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:

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

.Ál<

3.



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

a szerzés ideje, jogcíme: """"""",

b) gyűjtemény: """""", 
" megnevezés "", db

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

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

a szerzés ideje, jogcíme: """"""",

4,Egyéb,darabonl<éntVagyl<észletenl<ént(gyűjteményenként)amindenl<ori,aközszcllgálati
tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hat havi összegét meghalado értékű ingóság:

a) megnevezés: """""",

a szerzés ideje, jogcíme: """"""",

b) megnevezés: """"""

a szerzés ideje, jogcíme: """"""",

c) megnevezés: """""""

a szerzés ideje, jogcíme: """"""",

d) megnevezés: """"""

a szerzés ideje, jogcíme: """"""",

e) megnevezés: .""""",

a szerzés ideje jogcíme: """"""",

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

értékű biztosítás stb,):

megnevezés: ..."""""""

névérték, biztosítási összeg:

megnevezés: ...."""""",

névérték, biztosítási összeg:

megnevezés: """""""",

névé rték, biztosítási összeg:

megnevezés: """""""",

névértél<, biztosítási összeg:

y\.



me8neveZés; .,,........,.....

névérték, biztosítási összeg:

6. Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás: ,.,.,.,.,......, ........:......, ...,..,.,.....,.,.,Ft

7, A mindenkori, a kÖzszolgálati tisztvise]ől<ről szóló törvény szerinti illetményalap hat havi összegét
meghaladó készpénz: . ... ....1..Q.9.9..qr.ü. FÍ

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 pénzkövetelés összege: ......,.,,,...,.:.,,.......,.,..Ft

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

megnevezés:,.,...,.,.,.....,

megite,.,eeés: ........,..,,

megnevezés: ...,.............

megnevezés: ...,...".....

lll. Tartozások

Ebben a rovatban kérjÜk feltüntetni a köztartozás címén, valamint a pénzintézettel vagy
magá nszemélyekkel szem ben esetlegesen fen ná lló ta rtozása it

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

2, Pénzintézettel szembenitartozás (hitel, kölcsön stb.): .........,....,..:...,..,..... forint

3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás:
.. forint

lV. Egyéb közlendők

t-
.l



b.

B. Rósz

JÖVEDELEM NYlLATKOZAT

(a képviselői tiszteletdíjo n kívüli adól<öteles jövedelmel<)

Munkahelye: ...,.....""""

Szünetelteti-e foglalkozását: igen/nem

Foglalkozásából származÓ haviadókÓteles (bruttó)jövedelme: """"""""""Ft

?_. Az 1 . pcrntban ír,t foglalkozásán kívüli, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből adóköteles

jövedelme származil<:

a) A tevékenység megnevezése: , ",-",

b)Akifizetőszemélye(kivéveajogszabályonalapulótitoktartásikötelezettségaláeső
tevékenységek) : .."""""

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

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

a) A tevékenység megnevezése:

b)Akifizetőszemélye(l<ivéveajogszabályonalapulótitol<tartásil<ötelezettségaláeső
tevékenységek): """" " "

c)A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, esetivagy időszal<os): """"""""",

d) Ajövedelem (bruttó) összege: """"", Ft

a) A tevékenység megnevezése:

b)Akifizetőszemélye(kivéveajogszabályonaIapulótitoktartásil<ótelezettségaláeső
tevékenységek): """"""

c)Ajövedelemrendszeressége(havi,egyébrendszerességű,esetivagyidősza|<os):...'.'.........'...

"--._.J'í^r



+,

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

C. Rész

GAZDASÁG l ÉRorxrlrsÉG l NYl LATKoZAT

Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége:

l.

1. Gazdasági társaság neve: .....,.,.

2" Gazdasági társaság formája:

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

4. A tulajdoni érdekeltség keletl<ezésel<ori aránya: ......,....,..... .,....,...%

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

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

ll.

1. Gazdasági társaság neve:,..,.....

2. Gazdasági társaság foi-rnája ;

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

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

5. A tulajdoni érdel<eltség jelenlegi aránya: ....,.,....,,....,,%

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

lll.

1. Gazdasági társaság neve: ...,.....

2. Gazdasági társaság formája:

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:

lV

1. Gazdasági társaság neve:



s,

2, Gazdasági társaság formája:

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

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

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

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

1. Gazdasági társaság neve: """""

2. Gazdasági társaság formája:

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

4. A tulajdoni érdekeltség I<eletl<ezésel<ori aránya: """""""", """","%

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

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

}tuti§ í\ h1 F L h$Tt Loí_l . 01, 1\ |'
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