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Vagyon-, jövedelem- és gazdasúgi érdekekségi nyilatkozat helyi önkormúnyzati
képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös húztartúsban élő

húzas- vagy élettúrsa és gyeľmeke srutmára

A nyilatkozatot adó személye
I A nyilatkozatotado:

a) helyi onkormányzati képviselő, polgármesteľ, alpolgármester (atovábbiakbanegyütt kąviselő)
b) a képviselővel kozös htntarttsban é|o htlzas- vagy élettźlrS (a továbbiakban: házas_/é1ettárs)

c) a képviselővel közos híntarttĺsban élő gyermek (a továbbiakban: gyermek)
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A. Rész

VAGYONI NYILATKOZAT

I. Ingatlanok

a) A település neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kenilet is): 3.r.ł.e f**ľI.,...lĺL.,........
b) Az ingatlan területnagysága: .... ....ł3t.. .'lĺ..Ł
c) Múvelési źłga(vagy a mtivelés alól kivett tenilet elnevezése): ......:..'
d) 

^, 
épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakohtlz, tidülő, gazdasági épület stb.), az épület

alaptenilete . .. .... v. *. ĺĺ-ds'..'. .. .,ľ11ł:. .. ľ, .T...'..........
e) Azingatlanjogi jellege (társasház, szovetkezetihtľ., műemlék, bányatelek stb'): ......'.....'

....'...T'R'.łJ k{'h.*.u'.'.
Đ A nyilatkoző jogźilźĺsa (tulajdonos, bérlő stb.): ...rrrL*Đ.\o.b,o^[.

2. A képviselő neve:
3. Ahäzas-/élettáľs neve
4. A gyermek neve:

I

g) Kozos tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke. .....-:..'
h) A szerzésjogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): .v.dt=.,-.,

)

:)-+

u::1"

a) A település neve, ahol azingatlanfekszik (Budapesten kenilet is)
b) 

^zingatlan 
tertiletnagysága: ......'.

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett teľület
d) 

^, 
épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakohtu, gazdasági épület stb.), az

alapteľülete:'...............
e) Az ingatlanjogi jellege (társashĺŁ, hźn, muemlék, bányatelek stb.)

Đ A nyilatkozo jogźĺl|tsa
g) Kozos tulajdon esetén

bérlo stb.)
doni hányad mértéke

h) A szerzésjogcí e (a jogviszony kezdete)
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1. Gépjármíivek:
a) személygépkocsi:

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

b) tehergépjármű, autóbusz:
a szerzés ideje, jogcíme:
a szerzés ideje, jogcíme:
a szerzés ideje, jogcíme:

jogállása (tulajdonos, béľlő stb.): ....

ajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke
jogcíme, ideje (ajogviszony kezdete): .

II. Nagy éľtékű ingóságok

a) A település neve, ahol azingatlan fekszik @udapesten keľület is)
b) Az ingatlanteniletnagysága: .....'..
c) Művelési źrya(vagy a mĺĺvelés alól kivett terület elnevezése)
d) A" éptilet fo rendeltetés szerinti jellege (lakohtn' üdülő, épület stb.), az épület

alapterĹilete: .'..............
e) Az ingatlanj ogi j ellege (tźrsashźa, szov etkezeti hźa, bányatelek stb.)

Đ A nyilatkozć: jogiilása (tulajdonos, béľlő stb.)
g) Kozös tulajdon esetén a tulajdoni hányad
h) A szerzés jogcíme, ideje (ajogviszony

a) A település neve, ahol az fekszik (Budapesten kenilet is):
b) 

^, 
ingatlan terül

c) Művelési ága(vagy a alól kivett tenilet elnevezése):
d) 

^z 
épület fő rendel szerinti jellege (|akőhtn, üdĺilő, gazdasźĺgi éptilet stb.), az épület

alaptenilete:
e) Azingatlan j el lege (tźlr sashźru, szövetkeze ti hźĘ, műeml ék, b ányatel ek stb. )

A

.....tĹ.!ä...

...'"t1.

' típus
. típus
. típus
. típus
. típus
. típus
. típus
. típus
. típus
. típus

' típus
. típus

-::.1..[.=:*altĺirtls

c) motorkerékpár:
a szerzésideje, jogcíme: .........
a szerués ideje, jogcíme
a szeĺzés ideje, jogcíme

2.Yizi vagy légi jármű:
a) jellege'.

típusa:
a szeĺzés ideje, jogcíme

b) jellege:
típusa:
a szerzés ideje jogcíme:
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3. Védett mrĺalkotás, védett gyújtemény:

a) egyedi alkotások:
a szerzés ideje jogcíme:
a szerzés ideje jogcíme:
a szeĺzés ideje, jogcíme:

b) gyűjtemény:
a szerzés ideje, jogcíme:
a szeľzés idej
a szeľzés idej

erJ

a) megnevezés:
a szerzés ideje, jogcíme:

b) megnevezés:
a szerzés ideje, jogcíme:

c) megnevezés:
a szerzés ideje, jogcíme:

d) megnevezés:
a szerzés ideje, j

e) megnevezés:

megnevezés
megnevezés
megnevezés

..megnevezés .. '..'' db

..megnevezés .. ..... db

..megnevezés .. ...'. db

adó értékíĺ ingóság:

db
db
db

me

4. Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyűjteményenként) a mindenkoľi, a kozszolgálati
ti saviselőkľől szóló torvény szerinti illetményalap hathavi osszegét

a szerzés idej

5. Éĺtékpapírban elhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés , kotvény, részjegy,
nagy értékű biztosítás stb.):

megnevezés:
névérték, biztosítási osszeg
megnevezés:
névérték, biztosítasi osszeg
megnevezés:
névérték, biaosítasi osszeg
megnevezés:
névérték, biaosítasi
megnevezés:
névérték, biztosí osszeg:

6' Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás

7. A mindenkori, a kozszolgźilati tisztviselőkről szóló torvény szerinti illetményalap hathavi
összegét meghaladó készpénz: ''.....:-. Ft

Ft

t\.
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8. Az osszességében a mindenkori' a kozszolgälati tisztviselőkről szóló torvény szerinti
illetményalap hathavi osszegét meghaladó pénzintézeti számlakovetelés vagy más, szerződés
alapj źln fennál l ó pénzkovetel és :

a) pénzintézeti számlakovetelés:
forintban:
devizźtb an (foľi ntértéken) :

b) más szeĺzodés alapján fennálló

9. Más, jelentősebb értékti azok együttes értéke a mindenkoľi, a kozszolgźiati
alap hathavi összegét meghaladja:tisztviselőkĺől szóló torvény

megnevezés:
megnevezés:
megnevezés:
megnevezés:

III. Taľtozások

Ebben a rovatban kérjük feltĹintetni a koztartozźts cimén' valamint a pénzintézettel vagy
magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozźsait

1' Koztartozäs(adő,vám, illeték, tb-járulék stb.): ......-:......... foľint
2.Pénzintézettel szembenitartoztts (Ĺitel, kölcsón stb.): ......'G,.o.p.ę.,..9.Qo.;..ä............ťoľint
3.Magźlnszemélyekkel szembeni tartozás', ......;i;;....'.. ....'...........forint

IV. Egyéb kłizlendők

Ft
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B. Rész

ĺovnonLEMNYILATKoZAT
(a képvi sel ői ti saeletdíj on kívüli adókoteles j ovedelmek)

1. Foglalkozása:
Munkahelye:

{.?ę l*.ę.ę.'ĺ.l.. ..'.
p.ła.ui.r,.N.ł.l.eJ

I

,'!_r.ĺr.a'Ł.'.
. . . Łl. .l .p. rrr.tv ł . .r. . . ..rl. N*u . . . .'Í.** .lĺ-*

SzÚnetelteti_e foglalkozásźlt: igen nem
Foglalkozásábólizáľm azőhavi adókoteles (bruttó) jövedelme: ......}.{r..,..9.QQ....*' Ft

2. Az 1. pontban írt foglalkozźsźn kívuli, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből adóköteles
jovedelme származik'.
a) A tevékenység megnevezése:
b) A kifizető személye (kivéve a jogszabźllyon alapuló titoktartási

tevékenységek):
c) A jövedelem ľendszeľessége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy i
d) A jovedelem (bruttó) osszege:

kotelezettség a|tl

a) A tevékenység megnevezése:
b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon toktartási kotelezettség alá eső

tevékenységek):
c) A jovedelem rendszeressége (havi, egyéb eseti vagy időszakos)
d) A jövedelem (bruttó) osszege

A tevékenység megnevezése
A kifizető személye a jogszabźńyon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső
tevékenységek)

c) Ajovedelem (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy idószakos)
d) Aj ) osszege:

Ft

Ft

a)
b)

Ft

Ť:..'...\..-
alźtirás
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C. Rész

GAZDASÁcI nnonrntTsEcl NYILATKOZAT

G azdastryi társaságb an fennál l ó ti sztsége vagy éľdekeltsége :

Gazdasági társaság neve: '......
Gazdasági társaság formáj a:

Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltaďkül
A tul aj doni érdekeltség kel etkezésekoľi aľánya :

A tulajdoni éľdekeltség jelenlegi atánya:
A gazdasägi társaságban viselt tisztsége:

Gazdastĺgi táľsaság neve: .......

Gazdasági társaság formáj a:

Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvény esetén beltaýlailtag stb.)
A tulaj doni érdekeltség kel etkezésekori arány
A fulajdoni érdekeltség jelenlegi artłnya:
A gazdasźryi táľsaságban viselt tisztsége:

Gazdasági társaság neve: ....

Gazdasági társaság formáj a :

Az érdekeltség formája (tulaj részvényes, bt. esetén beltaýkültag stb.):

A mlajdoni érdekeltség sekori artnya', .

A tulajdoni érdekeltség jel egi arźnya:
A gazdasági tisásége

Gazdasági társ
Gazdasági formája
Az érdekeltség a (tulajdonos, ľészvényes, bt. esetén beltaýktiltag stb.)
A tulajdoni
A tulajdoni

keletkezésekori aránya
tség j elenle gi artĺny a:

A táľsaságban vi selt tisztsége:

társaság neve: .......
társaság formája:

érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltaýktiltag stb.):

tul aj doni érdekeltség kel etkezésekoľi aránya
A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aräny a:

A gazdasźryi társaságban viselt tisztsége:

::::::. J...k
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