2. mell6klet a20tL.6vi CUXXXIX. tiirvdnyhez
Vagyon-, iOvedelem- €s gazdasigi 6rdekeltsEgi nyilatkozat helyi iinkormSnyzati k6pvisel6'
{polgirmester, alpolgirmester}, valamint a vele kdziis hdztartdsban 616 hfzas- vagy 6lett6rsa 6s
gyermeke szdmdra

A nyilatkozatot ad6 szemdlye

cr0r&r-e&aL

1. A nyilatkozatot ad6:

(\-/df helyi dnkormdnyzati k€pvisel6, polgdrmester, alpolgdrmester {a tovdbbiakban egyiitt: kdpvise16)
b) a k6pviselSvel kdziis hiiztartdsban 616 hiizas- vagy 6lett6rs {a tovdbbiakban: hdzas-/6lettiirs}
c) a k6pvisel6vel kozds hdztartiisban 616 gyermek (a tov6bbiakban: gyermek)

3. A hdzas-/dlettdrs neve : .........
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A. Rdsz
VAGYONI NYILATKOZAT

l.

Ingatlanok

1.

a)Atelepii|6sneve'aho|azingatlanfekzik{Budapestenkerii|et.,,..3M
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b) Az i ngatla n teriiletnagysdga : ..........
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t
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c) Mfivef6si dga (vagy a mfivetes at6t kivett territet etnevezese)

,\drAb#ih.yd'8..!{

d) Az 6ptilet f6 rendeltetds szerinti jellege {lak6hiiz, iidiil6,
alapterirlete:

gazdasiigi 6pi.ilet stb-), az 6p0let
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h) A szerzds jogclme, ideje (a jogviszony kezdete):
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a)A tefepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik {Budapesten keriitet ,t ,
b) Az ingatfan terutetnagysdga:

..........
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c) Mfivel6si iiga {vagy a miivet€s ar6r kivett teriitet etnevez6se} r!:.58..Y.?..*.1...u..(*).

d) Az 6ptilet f6 rendeltet6s szerinti jeltege llak6h6z, iidiit6, gazdasdgi 6piilet stb.! az 6p0let
alapter0lete:

e) Az ingattanjogijellege (tdrsashdz, szovetkezeti h6z, mfiem,,"b

Tyr."lek

stb-):tk

f,M

stb.): :fA.H.i4*.9-..t.... ..... ..
g) Ktizdstufajdon esetdn a tutajdonihiinyad rn6rt6ke: il.k
t.Ql..3
h) A szerz6s jogcims ideje {a jogviszony x"ra"rq,6l6A.&
flA

nyilatkoz6 jogiiuiisa (tutajdonos, b€rt6

t

ll.

Nagr/ drt€kff ing6sdgok

1. G6pjdrmiivek:
a) szem6lyg6pkocsi:

:................................ tipus

a szerzds ideje, jogcime:
a szerzds ideje jogcime:
a szerz6s ideje, jogcime:
b) teherg6pj6rmfi , aut6busz:
a szerzds ideje, jogcime: ---.-.....---..

a szerzds ideje, jogcime:
a szerz€s ideje, jogcime: ..-...,...-....

c) motorker€kpiir: ..........
a szerzds ideje, jogcfme: .-.-......-....

...... tipus

............... tipus
-...-...-.-.. tlpus

.................. tipus
.....----.--...- tipus
.... tipus
..... tipus

a szerz6,s ideje, jogcime: ...............
a szez6s ideje, jogcime: .-----.......-.
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6rtdkfi
biztositiis stb.I:

mestakarftiis vasy egy6b befektetes
{r6szv6ny, kriw6r4r, rdszjegy, nagy

n6v6rtdk, biztositiisi osszeg:

ndv6rt6k, biztosit6si tisszeg:

n6v6rt6k, biztositdsi tisszeg:
6. Takardkbetetben elhelyezett megtakarit6

r,

...../.........

...................F1

7' A mindenkori, a kdzszolg6lati tisztviseldkr6l sz6l6
t<irv6ny szerinti illetmdnyalap hat havi 6sszeg6t

meghatad6 k6szp6nz:
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8' Az 6sszes#g6ben a mindenkori, a ktizszolgdlati tisztvisel6kr6lsz6l6
tiirv6ny szerinti illetmdnyalap
hat havi dsszegdt meghalad6 p€nzint6zeti sz6mlakiivetel6s
vagy mds, szerz6d€s alapjdn fennill6
p6nzk6vetel6s:
a) p6nzint€zeti sziimlakiivetelds:

devizdban (forint6rt6kenl: ..............
b) mds szerz6d6s alapjiin fenndll6 p€nzkrivetelds

9. Mas, jelent6sebb 6rt6kfi vagyontirgyal6 ha azok
tisztvisel6krd I sz6l6 t6rv6ny szerinti if letm6nya tap

ttes 6rt6ke a mindenkori, a kiizszotgilati
havi <isszegdt meghaladja:

megnevezds:

Wtr-Lozc-QA,4c,
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d) A jdvedelem (brutt6) 6sszege:
a) A tevdkenysdg megnevez6se:

b) A

kifizet6 szem6lye {kiv€ve

a

jogsza

alapu16 titoktartdsi kritelezettsdg alii

tev6kenys6gek):
c) A jdvedelem rendszeressdge
{havi, egy6b

eseti vagy iddszakos):

d) A jrivedelem (brutt6) 6sszege:

C. Rdsz

GAZDASAGI ENOETEITSTG I NYI LATKOZAT

Gazdasdgi tdrsas6gban fenndll6 tisztsdge vagy 6rdekeltsdge:
t.

1. Gazdasiigi t6rsasdg neve:
2. Gazdasdgi tiirsasiig formdja

:

3. Az 6rdekeltsdg formdja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt.
eset€n
4. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez€sekori ardnya:
5. A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi ardnya:
6. A gazdasdgi tdrsasigban viseh tisztsdge:

il.
1. Gazdasiigi t6rsas6g neve:
2. Gazdasigi t6rsasiig formiija:
3. Az 6rdekehseg formiija (tulajdonos, r6szv6nyel bt.

beltag/k0ltag stb.):

4. A tulajdoni drdekettseg ketetkez€sekori arinya: ..
5. A tulajdoni 6rdeketts6g jelenlegi ar6nya:
6. A gazdas6gi tdrsas6gban viselt tisztsege:
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V

izi vagy l6gi jiirm f

:

aljellege:
tipusa:
a szerz6s ideje, jogcime:
b) jellege:

tipusa:
a szerzds ideje jogcime:

3. V6dett mfialkotis, v6detr gyiijtemdny:
a) egyedi alkotisok:

megnevez€s..... db

a szerz6s ideje jogcime:

megnevez6s..... db

a szerz6s ideje jogcime:

megnevezds..... db

a szerz6s ideje, jogcime:

b) gyfijtem6ny:
a szerz6s ideje, jogcime:
a szerzds ideje, jogcime:
a szez6s ideje, jogcime:

4. Egydb, darabonkdnt vagy k6szletenkdnt
tisztviseldkrdl sz6l6 t6rv6ny szerinti

a

mindenkori,

a szerzds ideje, jogcime: .....--...-....

a szerz6s ideje, jogclme: ...............

a szerzds ideje, jogcfme: ....--...-....--....-

d) megneve

a

kozszolgdlati

hat haviiisszegdt meghalad6 6rt6kfi ing6s6g:

z6,s: ......... - --

a szerz6s ideje, jogcime: .... _................
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lll. Tartoziisok
Ebben a rovatban k6rjiik

feltilntetnia kciztartozds cim6n, valamint a p€naint6zettelvagy
magdnszem6lyekker szemben esetregesen fenndll6 tartozdsait
L. K6ztartozds {ad6, vdm, ilfet6k, tb_j6rul6k stb.):
..........

2. P6nzint'lzettel szembeni tartoz6s (hitel, k6lcs6n stb.):
3. Magdnszem6lyekkel szembeni tartozds:

B. R6sz

JOVEDELEMNYILATKOZAT
(a kdpvisel6i tiszteletdiion kiv0li ad6ktitetes
idvedelmek|

1. Fograrkozdsa: ............
M unka

herye,

m
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Sziinetelteti-e foglalkozdsdt:

igen/nem

FogfafkoziisdMl sz6rmaz6 havi ad6k6teles
{brutt6} irivedelme:

2'
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........:.:....................Ft

Az 1' pontban irt foglalkozisdn kiviili, valamennyi olyan tev6kenys6ge, amefyb6l
ad6ktiteles

j6vedelme szdnnazik:

a) A tev6kenys6g megnevez6se: ..........

b) A kifizetd szemdlye {kiv6ve a

titoktartisi kdtetezettsdg al6

c) A jrivedelem rendszeress6ge {havi, egy6b rendszeress€gri, eseti vagy
id6szakos}:
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