2. mell6klet a 2OLt.6vi CLXXXIX. t6rv6nyhez
Vagyon-, jovedelem- 6s gazdasdgi 6rdekelts6gi nyilatkozat helyi 6nkormdnyzati k6pviSe16'
(polgdrmester, alpolgdrmester), valamint a vele kozds hiiztartdsban 616 hiizas- vagy 6lettSrsa 6s

gyermeke szdmdra
A nyilatkozatot ad6 szem6lye
L. A nyilatkozatot ad6:

a) helyi 6nkorqlrnyzali kffybg!6- polgdrmester, alpolgdrmester (a toviibbiakban egytitt: k6pvisel6)
b) a k6pvisel6vel kozos hiiztartdsban 616 hiizas- vagy 6lettiirs (a toviibbiakban: hiizas-/6lett:irs)
c) a k6pvisel6vel kozcis hdztartdsban 616 gyermek (a toviibbiakban: gyermek)
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2. A k6pvisel6 neve:
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4.Agyermekneve:
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VAGYONI NYILATKOZAT
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2.

a) A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keri.ilet is): .......,.......-..........
b) Az ingatlan teriiletnagysdga:

c) Mfivel6si iiga (vagy a mfivel6s a16l kivett teri.jlet elnevez6se)' ...............-............

d) Az 6pi.ilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6hiiz, tidi.il6,

gazdasdgi 6p0let stb.), az 6pi.ilet

alapter0lete:

e) Az ingatlanjogijellege (tdrsashdz, szdvetkezeti hdz, mfiem16k, biinyatelek stb.): .........'*-

f) A nyilatkoz6 jog6lliisa (tutajdonos,

b6116 stb.):

g) Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni hdnyad m6rt6ke:
h) A szerz6s jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):
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a) A telepi.il6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keri.itet ir), ........]--qly..q. \:..?................

b)Az.ingat|anteri'i|etnagys6ga:.:7.4,.,.v:,...',.
c) Mtuel6siiiga (vagy a miivet6s at6t kivett teri.itet ernevez6se)'

........fl.t.Yt*:.q.........
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d) Az 6ptilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6hdz, iidtil6,

gazdasdgi

6plilet stb.), az 6piitet

ala pterUlete:
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e) Az ingatlan jogijellege (tdrsashdz, szdvetkezeti hdz, mfiem16k, bdnyatelek stb.):

f) A nyitatkoz6 jogiiildsa (tutajdonos, b6116

stb.):

g) Krizds tulajdon eset6n a tulajdoni hiinyad
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m6rt6ke:
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h)A szerz6s jogclme, ideje (a jogviszony kezdete): ...........y.S:iS.qi.R.4.S..............*Vy->
4.
a) A telepi.il6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keri.ilet is): ................;...............
b) Az ingatlan

terliletnagysdga:

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

c) Mfivel6si iiga (vagy a mfivel6s a16l kivett teriilet elnevez6se): ..................11........ .....,

d) Az 6piilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6hdz, iidi.l16,

gazdasdgi 6p[ilet stb.), az 6pUlet

alaptertilete:
e) Az ingatlan jogijellege (tdrsashdz, szdvetkezeti hdz, m(eml6k, bdnyatelek stb.):
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f) A nyilatkoz6 jogSlliisa (tulajdonos, b6116 stb.):
g) Kozcis tulajdon eset6n a tulajdoni hdnyad m6rt6ke:
h) A szerz6s jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

il.

Nagy 6rt6kfi ing6sdgok

1. G6pjiirmfivek:
a) szem6lyg6pkocsi:

1............. tipus
a szerz6s ideje jogcime: .,.............

1.................. tipus

a szerz6s ideje, jogcime: ...............
b) tehe196pj 6rm6,

a

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

ut6busz:

(............ ....................ipu,

a szerz6s ideje, jogcime: ...............

a szerz6s ideje, jogcime: ...............
a szerz6s ideje, jogcime: .............;.

c) motorke16kpdr:

....................... tipus

a szerz6s ideje, jogcfme: ...............

..... tlpus

a szerz6s ideje, jogcime: ...............

a szerz6s ideje, jogcime: ................

2.Vizi vagy l6gi jdrm6:

a szerz6s ideje,

b)jellege:

a szerz6s

/

idyle loecime: ...............
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lkotds, vddett gyfijtem6ny:
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rz6s ideje

A

t_x

....... megnevez6s..... db

jogcime:
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a szerz6s ideje jogcime:

...............

.. megnevez6s ..... db

a szerz6s ideje, jogcime: ...............
a szerzes roeJe, Jogcrme: ...............

t) a mindenkori, a

4.

Egy6b, darabonk6nt vagy k6szletenk6nt (gyfij
tisztvisel6kr6l sz6l6 tdrv6 ny szerinti il letm6nya la p hat

kdzszolgdlati

meghalad6 6rt6kfi ing6sdg:

a szerz6s ideje, jogcim e:,/.............

a szerz6s idej

e)

a

firzds

ideje jogcime: ...............

5. Ert6kpapirban elhelyezett megtakaritds vagy egy6b befektet6s (r6szv6ny, kdtv6ny, r6szjegy, nagy
6rt6kfi biztositds stb.):
iJ

meg nevez6s r ......... ;.........
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n6v6rt6k, biztositiisi 6sszeg:
6. Ta ka16 kbet6tben elhelyezett megta ka ritds:

7. A mindenkori, a kcizszolgdlati tisztvisel6k16l sz6l6 tdrv6ny szerinti
illetm6nyalap
meghalad6
........ Ft

havi osszeg6t

k6szp6nz:

8' Az osszess6g6ben a mindenkori, a kdzszolgiilati tisztvisel6kr6l
sz6l6 torv6ny
hat havi cisszeg6t meghalad6 p6nzint6zeti szdmlakovetel6s vagy mds,
szerl

p6nzkovetel6s:

nti illetm6nyalap
alapjiln fenniil16

a) p6nzint6zeti sziim lakovetel6s:

devizdban (forint6rt6ken): ............
b) miis szerz6d6s alapjiin fenndl16 p6nzkovetel6s osszege:

9. Mds, jelent6sebb 6rt6kfi vagyontdrgyak, ha azok
tisztvise l6kr6l sz6lo to rv6ny szerinti il letm6nya

6rt6ke a mindenkori, a kozszolgdlati

la p hat

6sszeg6t meghaladja:

lll. Tartozdsok
Ebben a rovatban k6rjtik

magdnszem6lyekkel sze

a koztartozds cim6n, valamint a p6nzint6zettel vagy
n esetlegesen fenndl16 tartozdsait

..........

1. K6ztartozds (ad6,

m, illet6k, tb-jiirul6k stb.):

2. P6nzint6zettel

benitartozds (hitel, kdlcscjn stb.):
kel szembeni

..........

tartozds:

lV. Egy6b kozlend6k

............ forint
...

forint

............... forint

B. Resz
JOVEDELEMNYILATKOZAT

(a k6pvisel6i tiszteletdijon kiviili ad6koteles

Sziinetelteti-e fogla kozdsdt: igen/nem
I

Fogla lkoziisd b6l sz6 rmaz6 havi

2.

ad6kdteles ( brutt6)

Az 1. pontban irt foglalkoz6siin kivlili, vala

elme:

i

.........

...........Ft

olyan tev6kenys6ge, amelyb6l ad6koteles

jdvedelme szdrmazik:
a) A tev6kenys6g megnevez6se:

b) A kifizet6 szem6lye (kiv6ve a

bdlyon alapu16 titoktartdsi kdtelezetts6g ald

es6

c) Ajovedelem rendszeress6ge (hayf, egy6b rendszeress6gfi, eseti vagy id6szakos):

d)A jdvedelem (brutt6)

Ft

a) A tev6kenys6g

b) A

(kiv6ve

kifizet6

a

jogszabdlyon alapul6 titoktartiisi kdtelezetts6g

alii

es6

tev6kenys6gek):

c)A jovedelem rerydszeress6ge (havi, egy6b rendszeress6gfi, esetivagy id6szakos): ...................

d)A

brutt6)

osszege:

.......'.'. Ft

a)A

b)

A

6

szem6lye (kiv6ve

a jogszabdlyon

alapu16 titoktartilsi kotelezetts6g

jdvedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeress6gii, eseti vagy id6szakos):
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C. R6sz
GAZDASAG I ENOTTT ITSEGI NYI LATKOZAT

Gazdasdgi td rsasdgba n fennii ll6 tiszts6ge vagy

6

rdeke lts6ge:

L

1. Gazdasdgi tiirsasiig neve: ..........

2. Gazdasdgi

td rsasdg fo rmdja

:

3. Az 6rdekelts6g formdja (tulajdonos, r6szv6nyes,
bt. eset6n

Itag stb.):

4.Atu|ajdoni6rdeke|ts6gke|etkez6sekoriardnya:
5. A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi ardnya:
6. A gazdasdgi tdrsasiigban viselt tiszts6ge:

2. Gazdasdgi tiirsasiig formdja:
3. Az 6rdekelts6g formiija (tulajdonos,

nyes, bt. eset6n beltag/ki.iltag stb.):

4. A tulajdoni 6rdekelts6g
5. A tulajdoni 6rdekelts6g
6. A gazdasiigi tdrsasdgban

tiszts6ge:

ilt.
1. Gazdasiigi

tiirsasiig/eve: .............
,/

2. Gazdasdg

i tdrsadeformdja

:

formdja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/ktiltag
stb.):
4. A tula

6rdekelts6g

keletkez6sekoriardnya:

ni 6rdekelts6g jelenlegi

ardnya:

6, Afazdasdrgi tdrsas6gban viselt tisztsdge:

1-.

Gazdasdgi tdrsasdg neve:
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2. Gazdasiigi tirsasdg
3. Az 6rdekelts6g formii
4. A tulajdoni 6
5. A tulajdoni 6rdeke
6. A gazdasdgi

\/
1. Gazdas6gi tiirsasdg

.:

2. Gazdasdgitdrsas-dg
3. Az 6rdekelts6g
4. A tulajdoni
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