
2, melléklet a 20t1, évi CLXXXIX. törvényhez

vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő,(Polgármester, alPolgármester;, urán.in, a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa ésgyermeke számára

A nyilatkozatot adó személye

1,, A nyilatkozatot adó;

a) helYici-nkormánYzati kéPviselő, polgármester, alpolgármester (a továbbiakban együtt; képviselő)

A. Rész

VAGYoNl NYlLATKoZAT

l. ln8atlanok

1,

a)A település neve, aholaz ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): ,,:..l.......,:.r,.,..\.:,.l.[..

b)Az ingatlan területnagysága: 
. ,.,.:l. i,./ 4 ,,,]

,", ,
c) MŰvelésiága (vagY a művelés alólkivett terület elnevezése), ..r.l;r,.:..i.]r,.,..,......!.j.,,1.!.r..:.1,1,....,

:|i:jfi|]t 
fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb,), az épület

!aL"há- 40_c ,'
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4, A gyermek neve;



2,

a)AtelepÜlésneve,aholazingatlanfekszik(Budapestenkerületis):..'..''...'...i

b)Az ingatlan területnagysága: /

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

d)AzépÜletfőrendeltetésszerintijellege(lakóház,ÜdÜlő,gazdaságiéeúl17Álb'),
alapterülete:

e) Az ingatlanjogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatele
/

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

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

h)Aszerzésjogcíme,ideje(ajogviszonykezdete):

3.

]) n t.repUtes neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten

b) Az ingatlan területnagysága: /

c) fuiűveió:;i ága (va5y a nrűveIiis alól |<irlett terület, nevezóse):

d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege kóház, údúlő, gazdasági épület stb,), az épület

ala pterülete:

e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, l<ezeti ház, műemlék, bányatelek stb,): """""

f) A nyilatko zó jogállásaltula,ldonoi, bérlő stb,):

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:

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

4.

a)AtelepülésneVe,aholazingatlanfel<szil<(Budapestenl<erületis):....'.,.......
/

b) Az ingatla n7Órületnagysága :

d) Az

áea (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): """""""",

etfőrendeltetésszerintijellege(lakóház,üdÜlő,gazdaságiépületstb'),azépület
ala

/ l t- ^-2"alllolati.'.Ál mííemlél<, bányatelel< stb,): """""
Azingatlanjogijellege(társasház,szövetkezetiház,műemlél<,bányatelekstb.):

l.

^l l
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az épület

c)



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:

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

i..........,,..., típus
a szerzés ideje jogcíme:

.. típus
a szerzés ideje, jogcíme:

b) tehergép jármű, autóbusz:

a szerzés ideje, jogcíme:

a szerzés ideje, jogcíme:

a szerzés ideje, jogcíme:

., típus

c) motorkerékpár:
.. típus

a szerzés ideje, jogcíme:

a szerzés ideje, jogcíme:

a szerzés ideje, jogcíme:

2,Yízivagy légijármű;

a)jellege;

típusa:

a szerzés ideje, jogcím

b)jellege:

típusa:

a szerzés

3, Védet lkotás, védett gyűjtemény;

a) alkotások: 
...,.,, me8nevezés..... db

rzés ideje jogcíme; 
megnevezés ..... db

a

!ur*,V,,n *'r*) ? ,rL--___ /

jogcíme:



meBnevezés "", db

a szerzés ideje jogcíme:

a szerzés ideje, jogcíme:

b)gyűjtemény:

a szerzés ideje, jogcíme:

a szerzés ideje, jogcíme: """"""", )

4. Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyűjtem ény2ÁUént)

tisztviselőkről szóló törvé ny szerinti illetmé nya la p hat hryilösszegét

a mindenkori, a közszolgálati

meghaladó értékű ingóság:

a) megnevezés: ,""""",

a szerzés ideje, jogcíme: """"""",

b) megnevezés: ,""""",

a szerzés ideje, jogcíme: """"""",

c) megnevezés: .""""""""",

a szerzés ideje, jogcíme: """"""",

d) megnevezés:

a szerzés i

rzés ideje jogcíme:

u, ,nuno.oírban e|helyezett me8takarítás vagy egyéb befektetés (részvény, kötvény, részjegy, nagy

névérték, biztosítási összeg:

megnevezés:

névérték, biztosítási összeg:

megnevezés:

b*uu,r--J, Í.'*, 4'^h-

...., db

,,... db

jogcíme:



B. Rész

JÖVEDELEM NYlLATKOZAT

(a képviselői tiszteletdíjon kívüli adóköteIes jöve "elmek)

Szünetelteti-e foglalkozását: igen/nem

Foglalkozásából származó havi adóköteles (bruttó) j

?-, Áz t. porrtban írt for;lalllozásán kívüli, val yi olyan tevól<enysógc, ameIyből adóköteles

jövedelme származik:

a) A tevékenység megnevezése:

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

c) A jövedelem rendszeressége (ha/, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos):

d) A jövedelem (bruttó) Ft

a) A tevékenység megneve,

(kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső

c) A jövedelem szeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszal<os):

Ft

b) A kifizető

tevékenységek):

d)A

a)A

(bruttó) összege:

személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső

nységek):

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

b) A

\a-raá) írr- Qa{



me8neVezés:

névértél<, biztosítási összeg:

6. Ta karékbetétben elhelyezett megtaka rítás: ...........,..., . .... .. ..... Ft

7. A mindenkori, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetmény p hat havi összegét
meghaladó készpénz: ......., Ft

8. Az összességében a mindenkori, a közszolgálati tisztvise|őkről szóló ny szerinti illetményalap
hat havi összegét meghaladó pénzintézeti számlal<övetelés vagy m szerződés alapján fennál|ó
pénzkövetelés:

a) pénzintézeti számlakövetelés:

forintba n:

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

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

9. tVlás, 1elentősebb órtékű vagyontárgyal<, ha azol< üttes értél<e a mindenkori, a l<özszolgálati
tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap h avi összegét meghaladja:

lll, l artozások

Ebben a rovatban kérlük üntetni a köztartozás címén, valamint a pénzintézettel vagy
magá nszemé lye kke l

]." Köztartozás (adó,

esetlegesen fennálló tartozása it

2. Pénzintézettel benitartozás (hitel, kö|csön stb.): .,.....,,. ... forint

3. Magánsze l<el szembeni tartozás: ............... forint

lV. Egyéb közlendők

(-
)r, u.^-Y,xrU-V"Á a5^ \



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

C. Rész

GAZDASÁG l ÉnoexrtrsÉGl NYlLATKoZAT

Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége:

l,

1. Gazdasági társaság neve: ..,.....,

2, Gazdasági társaság formája: ., . . / .

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

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

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

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

2. Gazdirsági társaság fcrmája: . /, .

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, bt. esetén be|taglkültag stb.):

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezé

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi ar

6, A gazdasági társaságban viselt tj

lll.

1.. Gazdasági társaság nev e:r/,...,.,.

2. Gazdasági társaság

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

4. A tulajdoni é l<eletkezésekoriaránya: .......,%

5. A tulajdon

6, Agazday'ági társaságban vise|t tisztsége:

sági társaság neve:

%

ll.

b_.rt-trnL L,8 í"-r- f o'l- 1
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3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültaestb),:""

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: """""",:2Z"""""""""""",%
/ .,..,..Yo

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: .,/

6, A gazdasági társaságban viselt tisztsége: """""""""")

1". Gazdasági társaság neve: ......", """"",)

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

3. Az érdekeltség formája (túlajdonos, részvényes, bt, esetén beltag/kÜltag stb,):

4. A tulajdoni keletkezésekoriaránya: """,%

ifiazdasági tá rsasá gba n vise lt tisztsége :

bqp""",-c-t , Lorb , 
{ 
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