
2. melléklet a2OtL. éviCLXXXIX, törvényhez

Vagyon-, jÖvedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő,
(polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és

gyermeke számára

A nyilatkozatot adó személye

1. A nyilatkozatot adó:

( a))helyi Önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester (a továbbiakban együtt: képviselő)
\_/ ._J_*__,

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

c) a képviselővel közös háztartásban élő gyermek (a továbbiakban: gyermek)^ | /
D /-,-/,A 4\ l

2. A képviselő neve: .... . . .!,.}'.,/...!.\ 1.1,,:.ig. k ,, ..] ( t,. S Í:.( ,......., .|.Í..: {tl. S. .

3. A házas-/élettárs neve:,,...,...

4. A gyermek neve:

A. Rész

VAGYoNl NYlLATKoZAT

i. ingatianok

1,,

iol az ingatlan fekszik (Budap,esten kerület is): b49C t !$ gt, 
..

+ 4 t ur.*-b) Az ingatlan területnagysága :,......,..,........

c) Művelési ága (vagy a művelé§ alól kivett terület elnevezése) , ..l.qtti,.h.dx-, § d.Y.li.r.

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

I.., ,(I l l..,
l Cr|<' -lr c' l 4ürl u_lL

e) Az ingatlan jogijellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): i.q;.k.J!.,'q.',tr.

l'I
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): ,.,,t..k.l|t.1..C.|.Y.{1.Y-,!.

\ ) /,t
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: .........,..,.,.'.|!.l.,.

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ,..... ,3.er.r.. , éc* és. 1 ,9.sc,-"1""" 
["",



2,

a)AtelepüléSneVe/aholazingatlanfekszik(BUdapestenkerületis):................'.......,........

b) Az ingatlan területnagysága:

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

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

a la pterü lete:

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

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

g) Közös tu|ajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:

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

1| l3. , 'l '(i4\itltrt.
a)A település neve/ aholaz ingatlan fekszik (Budapesten kerület lrl, . .. !.(!1 .V,.|.i.!:,.(-................

.ln

b) Az ingatlan területnagysága: .,.:.,1l... ..,.P,r-.,..... ... .....

c) Mű,lelési ága (vagy a m(jvelés alril kivett terület elnevezése), . . ..{-1. r,{](..e .,... .

l

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

alapterülete: ll l |, I

9] g" Vczt9|LWó] Ul{. ,r. il- ce
e)Az ingatlan jogijellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb,): ........*.. . ....

sa (tulajdonos, bérlő ,tn.l, ... ...J.§,Ítr-1.1.1.r. !lr.l!

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke; .,,,....,..,.......,. ....,.1.1.:*..,....
! l ll

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): V !1 :iÍ.I(:J .(:S.......,....i--,?.Y].Í . .

A

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

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

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

a la pte rü lete:

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

bur^( o; e*r^ P;,-)



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: .,.,..,,..,..,. ,,....,.,.,......], ..... típus

íp

2.Vízi vagy légi jármű:

&uut *,,^ {6u e;^--J

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



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

a szerzés ideje, jogcíme:

a szerzés ideje, jogcíme:

zés.,,., db

evezés ..... db

4. Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyű nként) a mindenkori, a közszolgálati

tisztviselől<ről szóló törvény szerinti illetményalap hat havi összegét meghaladó értékű ingóság:

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

c) megnevezés: .....,..,,...,....

a szerzés ideje,

d) megnevezés:

e) me

rzés ideje jogcíme:

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

blloc*g a<r<- Pa|t-*l



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

7. A mindetrkori, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap ha i összegét
meghaladó készpénz: ........,.;,.l...,.,..,..,, Ft

8, Az Összességében a mindenkori, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény rinti illetményalap
hat havi összegét meghaladó pénzintézeti számlakövetelés vagy más, sze alapján fennálló
pé nzkövete lés:

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:

lll. Tartozások

Ebben a rovatban kérjük tüntetni a köztartozás címén, valamint a pénzintézettel vagy
magá nszemé lyekkel esetlegesen fenná lló ta rtozásait

1". Köztartozás (a

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

3.M kkelszembenitartozás: ...,,.. forint

lV. Egyéb közlendők

Wu^t*l^ {xr,rL FÁl _|

§

1a

megnevezés:



j

l-

B. Rész

JÖVEDELEM NYlLATKOZAT
(a képviselői tiszteletdíjon kívüli adóköteles jö

Szünetelteti-e fogla lkozását: igen/nem

Foglalkozásából származó havi adóköteles (bruttó) lme: .......,... .....,.,.Ft

olyan tevékenysége, amelyből adóköteles2. Az 1". pontban írt foglalkozásán kívüli, vala

jövedelme származik:

a) A tevékenység megnevezése:

b) A kifizető személye (kivéve a j abályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső

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

d) A jövedelem (bruttó) összege:

a) A tevékenység megn

b) A kifizető s (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső

c) A jövedelem szeressége (havi, egyéb rendszerességű, esetivagy időszakos): .,......,...,..,,..

Ft

d)A

a) A tevél<enység rnegnevezése:

b) A tő személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső

c) A jöveclelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos): .......,...........

&"n;r^"C.uÁ n <r^_ PÁL- {

tevékenységek): ....



a

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

C. Rész

GAZDASÁG l ÉnoexELrsÉG l NYlLATKOZAT

tisztsége vagy érdekeltsége;Gazdasági tá rsaságban fenná lló

l.

1. Gazdasági társaság neve:

2, Gazdaságitársaság formája: .,i.tl......!ttl.,.

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

4. A tulajdoni érdekeItség keletkezésekori aránya : ...,.,..,.,..,,., ',,,,,...,.,.......%

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:

6. A gazdaságitársaságban viselt tisztsége:

ll.

l_. Gazdasági társaság neve: ......,,.

3. Az érdekeltség'formája (tulajdonos, részvényes, b tén beltag/kültag stb.):

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori ará

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ..

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

lll.

1, Gazdaságitársaság neve: ,.,..,

2, Gazdasági társaság formája:

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

4. A tulajdoni é ség keletkezésekoriaránya: ,......,%

5, A tulajdoni

6. A gazdayági tá rsaságban vise lt tisztsége:

o//o

lV.

azdasági társaság neve:

(

Pliqli-A F-\t{ P ^'0 
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3. Az érdekeltség formá|a (tulajdonos, részvényes, bt, esetén beltag/kültag stb.):

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

5, A tulajdoni érdekeltség jelenlegi arány

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

1_, Gazdasági társaság neve: ........:.......

2. Gazdasági társaság formája:

3. Az érdekeltség

4, A tulajdoni é ltség keletkezésekoriaránya: ....,..%

gazdasági tá rsaságba n viselt tisztsé8e: ..,.........,.

ja (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.):

bq, I-lt| r,q LB

br*-r, Qx-^ PiL_/


