
2. melléklet a201,t. évi CLXXXIX. 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: Sr€§r+{r <Á u5,cy2
a) helyi_onkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester (a továbbiakban együtt: képviselő)

b) a képviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettárs (a továbbiakban: házas-/élettárs)

c) a képviselővel közös háztartásban élő gyermek (a továbbiakban: gyermek)

2. A képviselő neve: ...§*g>.u*lK....S,s

3. A házas-/élettá rs n.u",.Í)}*i.§. ....§.*..gsr]. hi.,., r.[,strl..fi .....H$Cb oLN, íA

4. A gyermek neve:

A. Rész

VAGYoNl NYlLATKoZAT

l, lngatlanok

1-

a) A település neve/ ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):

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

d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
a la pterü lete:

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

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

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ....:..,,........
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2,

(. -,

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

b) Az ingatlan területnagysága:

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület 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 tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:

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

3.

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

b)Az ingatlan területnagysága: ,............;;:;;:

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

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

a la pterülete:

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

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

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

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

4.

a)A település neve, aholaz ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): .........,.,..

b) Az ingatlan területnagysága: ...'_.... ... ... ... .... .

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): .......,.,.............;.1T].........

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

a la pterü lete:

e) Az ingatlan jogijellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): .....................
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f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.):

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:

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

2,Yízi vagy légijármű:

arLr+ EtaL.-





me8neVeZé5: ...,......,....,.

névérték, biztosításiösszeg: ......,...........,

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

7. A mindenkori, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerintí illetményalap hat havi összegét
meghaladó készpénz: ....6aCI..$0.0...:Ít

8. Az Összességében a mindenkori, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap
hat havi összegét meghaladó pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szerződés alapján fennálló
pénzkövetelés:

a) pénzintézeti számlakövetelés:

forintba n:

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: .................

megnevezés: ....,.......,....

megnevezés: ......,.,........ ........-.:.....

megnevezés: .................

megnevezés: ................. ....,...,...'..::.,.

lll. Tartozások

Ebben a rovatban kérjük feltüntetni a köztartozás címén, valamint a pénzintézettel vagy
magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásait

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

2. Pénzintézettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön stb.): 
, _ ....,........ forint

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

lV. Egyéb közlendők
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B. Rész

JÖVEDELEM NYlLATKOZAT
(a ké pviselői tiszteletd íjon kívü li adóköte les jövede l mek)

, /,

1. Fog la l kozása : .........,.,.. !)y. -{. !{.. k. /. ).. j..i:].tl:.i

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

Szünetelteti-e foglalkozását: igen/nem

Foglalkozásából származó havi adóköteles (bruttó)jövedelme: ,:;;.......,.......,Ft

2. Az 1, pontban írt foglalkozásán kívüli, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből adóköteles
jövedelme származik:

a ) A tevé ke nység m eg n evezése : ...H}3é. \]. i....... U.*j.L.LJ§. l-{*()ZÁ
b) A kifizető személye (kivéve a jog5zabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső

tevékenységek): .l).,......\:J.§...!l:-....U.\..}-.L.........,.......

c)A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, esetivagy időszakor), J,..|.;.S'.'.J, 
1

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

a) A tevékenység megnevezése: .tl|. , , ,

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

tevékenységek): ....,....... . ... . ... I{,

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

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

a)A tevékenység megnevezése: ..........;..(,,.....

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

tevékenységek): ...,......,. .....!;i....

c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy'időszakos): ,........,.........
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d) A jövedelem (bruttó) összege: ,.,...........,,.:, ...,.,...,, Ft

C. Rész

GAZDASÁGl ÉRorrrlrsÉG l NYl LATKoZAT

Gazdasági tá rsaságba n fenná l ló tisztsége vagy érdekeltsége:

l.

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

2. Gazdaságitársaság formája: ............,.....:

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

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

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

6. A gazdasági társaságban viselt tísztsége:

ll.

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 gazdaságitársaságban viselt tisztsége:

lll,

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



2. Gazdasági tá rsaság 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 gazdaságitársaságban 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 keletkezésekori aránya: .,.............., .....'.-::.....,,.. ....,..,..%

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

6. A gazdaságitársaságban viselt tisztsége: .,.,.....-......
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