
1.

2, melléklet a2oIt,évi CLXXXIX, törvényhez

vagyon_, jövedelem_ és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat he.lyi önkormányzati képviselő,

(polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és

gyermeke számára

A nyilatkozatot adó személye 
1 l

1. A nyilatkozatot adó: 6t€ btC ( 3 +t x,iOCa-

a) helyi önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester (a továbbiakban együtt: képviselő)

A. Rész

VAGYoNl NYlLATKoZAT

l, lngatla no k

1.

a)A település neve, aholaz ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): """"""",-_""""",

b)Azingatlanterületnagysága:.'...,...::l

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 pte rülete:

e) Az ingatlan jogi jellege (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): """ """::"
/\0.'1l
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2.

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

b) Az ingatlan területnagysága:

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

d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági
a lapterülete:

épület stb.), az épület

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

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:

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

3.

a) A település neve/ ahol az ingatlan retszit< (Budapesten kerület is): ...,...,......

b) Az ingatlan területnagysága: 
:,.............,,..,.,....,.,.....,.]. ,.,.....__.,....,.,

c) Művelésiága (vagy a mrive|és alólkivett 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.):

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

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:

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

4.

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

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 pte rü lete:

e) Az ingat|an jogijellege



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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me8neVezés:

névérték, biztosítási összeg:

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

7. A mindenkori, a kÖzszolgálatí tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hat havi összegét
meghaladó készpénz; ..,.......,:_..........., Ft

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:

tori ntba 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: ,,...,.,,,....... ...._..,..,.,......

Ill. Tartozások

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

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

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

lV. Egyéb közlendők ('___.
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Foglalkozásából származó havi adóköteles (bruttó)jövedelme: ..,..........,,,].,,,..

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

b) A kifizető személye (kivéve a jogszaQályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső
L-. l-_A .*. l' 'i; 

,

tevé ke nys é ge k ) : . ... h.,..,.,\l l,.í;....\. -.. .1.:.t..,A*i.l

" ."(,;aT,ic) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos): ..§.......,....

d) A jövedelem (bruttó) összege: ............,..,.......:*-,. .. ....,á....., . , .......... Ft

a)Atevékenységmegnevezése:...'::.:........'.Y:,..

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

tevé kenységek) : ............................]:.].............,...

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): ............ .:::;;.,........

c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy iclőszako.), ..,...l]l.....

Ft

jövedelme származik: 
J, .

a)A tevékenység megnevezése: , ,F-.GJÍ'ÉN1 ya9\plat\(p2;



C. Rész

GAZDASÁG l ÉnoerrtrsÉG l NYlLATKOZAT

Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége:

l.

1,. Gazdasági társaság neve:,,,,...,.,,,..,....,,.,.,. ;,

2, Gazdasági társaság formája: ....,..,.,...,.,;...:;,,,.,,,....,,,.,,.,.,.......,.,,,... 
'

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

4. A tulajdoniérdekeltség keletkezésekoriaránya: .,.,,,....,..;.:.,. ........%

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

....,,....,.............%

6.Agazdaságitársaságbanviselttisztsége:.....',....'..'....,,

l|,

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

3. Az érdekeItség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/külta8 stb,): .,....,...-.,,...,...

4. A tulajdoniérdekeltség keletkezésekoriaránya: .,,,...,,,.,.,... ..,...,,,,%

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ....;,,..,..,..,,.. .,.,...l-:,:......

lll.

1. Gazdaságitársaság neve: ,.,...,.. ,..., ,:..'.'.,,..

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

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

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

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

6, A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

lV,

J., Gazdasági társaság neve: ......,..,...,,..,..;..,l , ":,,"; r/2tLL-- 
^3
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l.,.,i

2. Gazdaságitársaság formája: 
. ., 

. .... ....

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

4. A tulajdoniérdekeltség keletkezésekoriaránya: ,...,............. ........%

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.): ......1...............

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

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

6. A gazdaságitársaságban viselt tisztsége:

t4-"r*4 ZcZy', <,C


