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Vagyon-, jövedelem- és gazdasógi éľdekeltségi nyílatkozut helyi önkoľmĺtnyzati

képvłsető (polgdľmester, alpolglÍľmesteľ), vulamint a vele közijs hĺÍztaľtúsban élő
hdzas- vugy élettdrsa és gyermeke szdmdľa

A nyilatkozatot adó személye
1. A nyilatkozatot ađő:

@
b)

önkormán polgármester, alpolgármester (a továbbiakban együtt: képviselő)

a közös háztartásban élóházas- vagy élettáľs (a továbbiakban: hŁas_/étettrĺĺs)

c) a képviselővel közös háztartásban élő gyeľmek (atovábbiakban: gyermek)

2. A képviselő neve:
3. A hěnas-lélettáľs neve:

4. A gyermek neve:
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s)
h)

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

g) Köztis tulajdon esetén a tulajdoni hányad méľtéke:

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

A. Rész

VAGYONI NYILATKOZAT

I. Ingatlanok

;] tłi'#lÍltj,l1;řľľJ ľ,^ľł""il.'ľ'ľi.Łj:ľdtffi:Ňl':üľ"\:Rf,i,i:]./lffi'ffi :ll':
c) Miĺvelési ága (vagy a mrĺvelés alól kivett terülęt elnevezése)' 

'....,..'..'.l.. 

....,/-..... .

d\ Azépület fo ren4glteté; szerinti jellege (lakőhćr,, ĺidülő, gazdasági épület stb.), az épület' 
alapteľül et", ....5.'14'ł.ľty-............ -................

e) Aiingatlanjogi jelĺege (t^Ís"'be szcjvetkezetihtn,muemlék, bányatelek stb.):

1

2
a) A település neve, ahol azingat|anfekszik (Budapesten keľület i9, ....Ę\l.Ńffi)Źt.......
b) Az ingatlan területnagysága: ........ "".l'Ył:'!'!""
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett tertilet elnevezése): ................ ....{'............

í) népület ĺo renailętés Yerinti jelleeeílakóház, üdülő, gazđasági épület stb.), az épület

alapterülete' .'..._-iR_o.F..ł-I.J.ĺ1_'..tŁ...'......................'.........
e) Ai ingat|anj ogi j ell ege @,' szövetkezet i ház, muemlék, bányatelek stb.) :

\
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a) A település neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

b) Az ingatlan területnagysága:
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): .....'...
d) Az épület fo rendeltetés szerinti jellege (lakőház, üdülő, gazdasági

alapterülete: ......'........

e) Az ingatlanj o gi j ellege (táľsasház, szövetkezeti ház, muemlék,

Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, béľlő stb.): ......'..'
g) Kiizös tulajdon esetén a tulajdoni hányad méľtéke:
h) Aszerzés jogcíme, ideje (ajogviszony kezdete): .......

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

b) Az ingatlan területnagysága
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett teľiilet elnevezése): .........
d) Az épĹilet fo rendeltętés szeľinti jellege (lakőház, üdiilő, gazdasági

alapterülete: ......'......

e) Az ingatlanj ogi j ellege (társasház, szövetkezeti ház, miíemlék'

Đ A nyilatkozó j ogállása (tulaj donos, bér1ő stb') : ...............'..
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):

II. l\agy éľtékű ĺngóságok

stb.), az épület

stb.): .........
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b.), az épĺilet

1. Gépjárművek:
a) személygépkocsi:

a szerués 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:

c) motorkerékpár:
a szerzés ideje, jogcíme:
a szerzés ideje, jogcíme:
a szerzés ideje, jogcíme:

2.Yízi vagy légi jármrĺ:

a) jellege:
típusa:
a szerzés ideje, jogcíme:

b) jellege:
típusa:
a szerzés ideje jogcíme:
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3. Védett műalkotás, védett gyrĺjtemény:

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

b) gyíĺjtemény:
a szerzés ideje, jogcíme:
a szerzés ideje, jogcíme:
a szerzés ideje, jogcíme:

megnevezés
megnevezés
megnevezés

megnevezes
męgneVeZes
megnevezes

.t........
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db
db

....... db

....... db

....... db

4. Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyűjteményenként) a mindenkori' a kĺizszolgálati

tisztviselőkről szóló törvény szeľinti illetményalap hathavi összegét meghaladó éľtékű ingóság:

a) megnevezés:
a szeľzés ideje, jogcíme:

b) megnevezés:
a szetzés ideje, jogcíme:

c) megnevezés:
a szerzés ideje, jogcíme:

d) megnevezés:
a szerués ideje, jogcíme:

e) megnevezés:
a szerzés ideje jogcíme:

s. Értékpapíľban elhelyezett megtakaľítás vagy egyéb befektetés ( , kötvény, részjegy,

nagy értékű biztosítás stb.):
megnevezés:
névéľték, biztosítási összeg:
megnevezés:
névérték, biztosítási összeg:
megnevezés:
névéľték, biztosítási összeg:
megnevezés:
névérték, biztosítási összeg:
megnevezés:
névéľték, biztosítási összeg:

Ąq-. oÜ 
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Q .......... Ft

l szóló törvény szęrinti illetményalap hathavi

6. Takaľékbetétben elhelyezett megtakarítźts : ......

7. A mindenkori, a közszolgálati t1sztviselőkrő

ĺisszegét meghaladó készpénz: .../...... r,

l^;
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8. Az összességében a mindenkori, a közszolgálati tisztviselőkľől szóló toľvény szerinti

illetményalap hathavi összegét meghaladó pénzintézeti számlakovetelés vagy más, szerződés

alapj án fennálló pénzkövetelés :

a) pénzintézeti számlakövetelés:
forintban:
dev izáb an ( forinté ľtéken) :

b) más szerződés alapján fennálló pénzkovetelés összege: Ft

9. Más, jelentősebb értékű vagyontáľgyak, ha azok együttes éľtéke a mindenkori, aközszolgálati
tisztviselőkľől szóló tĺirvény szerinti illetményalap hathavi ö'sszegét meghaladja:

megnevezes:
megnevezés:
megnevezes:
megnevezes:
megnevezes:

III. Taľtozások

Ebben a ľovatban kéľjük feltüntetni a koztartozás címén, valamint a pénzintézette| vagy

magánszemélyekkel szemben esetle gesen fennál ló tartozásait
I.Koztartozás (adó, vám, illeték, tb-járulék stb.):

2. P énzintézettel szemb eni tarto zźts (h ite l, kö l c s ĺi n stb. ) :

3. Magánszemélyekkel szembeni tartozěłs:

IV. Egyéb kłizlendők

forint
forint
forint
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B. Rész

ĺovnnnLEMNYILATKoZAT

(a képviselői tiszteletdíjon kívüli adóköteles j övedelmek)

1. Foglalkozása:
Munkahelye: ľ+il.sJ

""VłlW\äz;'ť!"

Szünetelteti-e foglalkozását: igen *-nj4- t** ( ą ( /
Foglalkozásából származőhavi adóköteles (bľuttó) jĺivedelme: ............!.1/.:..?)'Y.a.... ... Ft

jövedelme származik:
a) A tevékeny.ég."gn.uezése: ....&Ń.a_Y.Ý.\ä.F!gÍ1Nŕ]... ý/"

b) A kifizętő személye (kivéve a jogszabályon alapuló,titoktartąsi kötelezettség alá eső

tevékenységek): . ě..p..Lu*ĺ...ř.sP#p.l-{\.1.l....Ľ..lJ:'.
c) ł jovedeleň ľendszeľessége (havi, egyéb rend^szerességrĺ, eseti vagy időszaľoĐ: .$.AY.l......
d) A jövedelem (bľuttó) összege: ..............; ._0.9.:!.1.Y.1'í. ........'..........Ft

a) A tevékenység megnevezése: .Clľ.:ľT..
b) A kifizető személye (kivéve a alá eső

útoĽoEł(

2. Az 1. pontban íľt foglalkozásán kívtili, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből adókoteles

ti
tevékenységek):

c) A jövedelem ľendszeressége (havi, egyéb eseti vagy időszakos):
d) A jövedelem (bruttó) összege: .{?:..9..Ý. Ft

A tevékenység megnev ezése;
A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló ti kötelezettség alá eső

tevékenységek):
c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű' vagy idő
d) A jövedelem (bľuttó) összege Ft

a)
b)
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C. Rész

GAZDASÁGI ľnnEKELTSÉcI ľyrLATKoZAT
Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége:

G azdasági társaság neve
G azdasági táľsaság formáj a :

Az érdekeltség formája (tulajdonos , tészvényes, bt. esetén
A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya:
A tulajdoni éľdekeltség jelenlegi aľźnya:
A gazdasá'gi táľsaságban viselt tisztsége:

Gazdasági társaság neve: '.......
G azdasági társaság form áj a :

Az érdekeltség formája (tulajdonos, ľészvényes, bt
A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: ...,

A tulajdoni érdekeltség jelenlegi arźnya:

beltag/kültag stb.)

A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

Gazdasági táľsaság neve: ...

G azdasági táľsas ág formáj a
Az éľdekeltség formáj a (tulaj donos,
A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori
A tulajdoni érdekeltség jelenlegi arźtnya:
A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

1.

2.
Ą

4.
5.

6.

1.

2.
J.

4.
5.
6.

l.
2.
J.

4.

5.
6.
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IV.
1.

2.
J.

4.
5.
6.

Gazdasági társaság neve: ..,

G azdasági társaság formáj a
Az érdekeltség formája (tul részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.):
A tulajdoni érdekeltség arźnya;
A tulajdoni érdekeltség jelenl atanya..
A gazdasági társaságban tisztsége:

G azdasági társaság neve :

Gazdasági táľsaság
Az érdekeltség formáj (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.)
A tulajdoni érdeke keletkezésekori aránya:
A tulajdoni jelenlegi aľźlnya,,
A gazdasági viselt tisztsége:

';)
/a)
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