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2. melléklet a 20I I. évĺ CLXXXX' törvénvhez

Vugyon-, jiivedelem- és gazdusdgi érdekeltségi nyilatkozat helyi ijnkoľmányzatí
képviselő (polgúľmesteľ, alpolgdrmesteľ), valamint a vele kijzös hdztaľtdsban éI(í

hdzas- vagy élettdrsa és gyeľmeke számdra

A nyilatkozatot adó személye
l. A nyilatkozatot adó:

61 nelyi önkormányzati képviselő' polgáľmester, alpolgáľmester (atovábbiakban cg1,Ĺilt:kćpviscĺo)

b) a képviselővel kĺjzĺis háztarttĺsban élő házas- vagy élettárs (a továbbiakban: házas-lćlcttáľs)

c) a képviselővel közös háztartásban élő gyerm€k (a továbbiakban: gyennek)

I

2' A képviselő neve: .........F..ł.Ĺ.nÉ....3ľ'.1ł'.*S
3, A hénas-lélęttáľs neve:
4. A gyer'rnek nevę:

A. Rész

VAGYOI{I NYILATKOZAT

I. Ingatlanok

a) A település neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kertilet is) lĄ€ltI

b) Az ingatlan teľtiletnagysága: ....}.5í....Ľ*..
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivętt teriilet elnevezése): :.. :..tĺBd : i ťĺi łŕjäN'
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d) Az épület fö rendeltetés szerintijellege (lakőhá'z, üdiilő
alaptéľülete : .......'....4.kŕ.. n}....'....

, ga:zdastlgi épület stb'), az
:::l:'

e) Az illgatlan jogijellege (táľspsház, s4övet
.-...... L).ft( ľiĐj.. ". H A.Ł....

kezeti ház' nriienrlék, bányatelek stb.):

Í) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): .....
g) Kozĺis tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
h) Aszerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ..

'Ąl2-
l:1,y.h.). *sĺĺ1..'............

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten is)
b) Az ingat|anteniletnagysága
c) MĹĺvelési ága (vagy a művelés alól
d) Az épület fő rendeltetés szeľintije

alapteľtilete: ................
e) Az ingatlan jogijellege (társasház,

kivett teľü nevezése):
llege (l üdiilő, gazdasági épület stb.), az épĹilet

ház, muemlék, bányatelek stb.):

Đ A nyilatkozó.iogállása (tul bérlo stb.): ..

g) Kĺizös tulajdon ęsetén a doni hányad métékę:
(a jogviszony kezdete): ..
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h) A szeľzés jogcíme,



3

a) A település
b) Az ingatlan teľületnagysága: ..'.....
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett teľül

Đ A nyilatkozó.iogállása (tulaj

neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten let is):

nevezese )
d) Az épület fo rendeltetés szeľintijel|ege (l ijdülő, gazdasági épület stb.), az épĹilet

alapteľülete: '....
e) Az ingatlanjogi jellege (táľsasház, ház' műemlék, bányatelek stb.):
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l. Gépjármiivek:
a) személygépkocsi:

a szĺ_lľzćs itl ĺ.j ĺ':, j r'rgľíutr"l :

a szeľzés ideje jogcírne:
a szerzés ideje, jogcĺme:

b) teheľgépjáľmű, autóbusz:
a szeľzés ideje, jogcíme:
a szętzés ideje' jogcíme:
a szerzés ideje, jogcíme:

c) motoľkerékpár:
a szęrzés ideje, jogcíme:
a szetzés ideje, jogcíme:
a szetzés ideje, jogcíme:

2. Y izi vagy légi jármiĺ:
a) jellege:

típusa:
a szerzés ideje' jogcíme:

b) jellege:
típusa:
a szetzés ideje jogcíme:

g) Közos tulajclon esetén a fulaj hányad
h) A szerzés jogcíme, ideje (a

a) A település neve' ahol az ingat|an fekszik
b) Az ingatlan területnagysága: ........

c) Művelési ága (vagy a művelés alól
d) Az épület fo ľendeltetés szerintije

alapteľülete: ..........'.....
e) Az ingatlanjogi jellege (társasház,

Đ A nyilatkozó jogállása (tulaj os' bérlő stb.):
g) Közös tulajdon esetén a hányad mértéke:
h) A szeľzés jogcíme, jogviszony kezdete): ...

II. Nagy éľtékű ĺngóságok

kezdete)

kerület is)

kivett elnevezése):'.............
llege ház, üdĺjlő' gazdasági épület stb.), az épÜlet

haz, muemlék, bányatelek stb.):

típus
tí1lus
típus
típus
típus
típus
típus
típus
típus
típus
típus
típus

Ż

aláirás



3' Védett műalkotás, védett gyűjtemény

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

b) gyűjtemény:
a szęľzés ideje' jogcíme:
a szęľzés ideje, jogcíme:
a szerzés ideje, jogcírne:

7. A mindenkoľi' akozszolgtiati
cisszegét meghaladó készpénz: ......

megnevezes
megnevezés
megnevezés

'.. megnevezés ....... db
... megnevezés ...'..' db
... megnęVezés ....... cĺb

ľisztviselőkről szóló törvény szeľinti illetményalap hathavi
(p,

db
db
db

4. Egyéb, daľabonként vagy készletenként (gyűjteményenként) a mindenkori, a k<izszolgálati
tisztviselőkľol szóló tĺiľvény szerinti illetményalap hathavi összegét meghaladó éľtékű ingóság:

a) megnevezés:
a szerzés ideje, jogcíme:

b) megnevezés:
a szęrzés ideje, jogcíme:

c) megnevezés:
a szerzés ideje' jogcíme:

d) megnevezés:
a szetzés ideje, jogcíme:

e) megnevezés:
a szeľzés ideje jogcíme:

5' Énékpapírban elhelyezett
nagy émékĹĺ biztosítás stb.):

nregnevezés:

vagy egyéb befektętés kötvény, részjegy,

névér1ék, biztosítási összeg:
megnevezés:
nćvćrtćk, biztosítási összeg:
megner'ezós:
névérték, biztosítási ĺisszeg:
megnevezés:
névérték, biztosítási osszeg:
megnevezés:
rrévérték, biztosítási osszeg:

ó. Takaľékbętétben elhelyezett megtakaľítás: .. / F'r
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8' Az <jsszességében a mindenkoľi, a kozszolgtiati tisztviselőkľől szóló törvény szerinti
illetményalap hathavi összegét meghaladó pénzintézeti számlakĺjvetelés vagy más, szerzodés
alapj án fennál ló pénzkövetelés :

a) pénzintézeÍi számlakovetelés :

foľintban: .....Ą}...ł.9?,..99].?,':....'..

devizában (foľintéľtéken): g
b) más szeľzodés alapján fennálló pénzkövetelés összege, ..........fl. ..'..'.....'.,'....Ft

9. Más' jelentősebb éľtékű vagyontáľgyak' ha azok együttes értéke a mindenkori, a közszolgálati
tisztviselőkľől szóló törvény szeľinti illetményalap hatha összegét meghaladja:

megnęvezes:
megnevezés:
megnevezés:
megnevezés:
megnevezés:

III. Taľtozások

Ebben a ľovatban kéťük feltüntetni a koztaĺtozás címén, valamint
magánszemélyekkel szemb en esetleges en fennálló taftozt,sait

1. Köztaľtozźs (adő, vám, illeték, tb-járulék stb.):
2. Pénzintézęttel szembeni tartozás (hitel, kölcsön stb.)

3 . Magánszemélyekkel szembeni tartozás: ........5...9.3:,.

IV. Egyéb kłizlenĺlők

cloo
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B. Rész

ĺovBonLEMNYILATKoZAT
(a képviselői tiszteletdíjon kívüli adóköteIes jovedelmek)

l. Foglalkozása:'.....'..:.sa.P9ęÍ.-u.7kY'Tr.
Munkahelye: ...........,+.h.

Szünetelteti-e ťoglalkozását: igen '6'Foglalkozásából szárm azo havi adóköteles (bruttó) joveđelme: ......3..P.q.,. ľ..*9.. _... Ft

2. Az l. pontban íľt foglalkozásán kíviili' valamennyi olyan tevékenysége, amelybol adókötęles
jovedelme szánnazik:
a) A tevékenység megnevezése
b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon al titoktaľtáSi kötelezettség alá esĺi

tevékenységek):
c) Ajovedelem ľendszeľessége (havi' egyéb rend sségű, eseti vagy időszakos)
d) A jovedelem (bruttó) osszege: ........Fr

a) A tevékenység megnevezése:
b) A kifizető személye (kivéve a jogszabźllyon al titoktartási kĺjtelezęttség alá eso

tevékenységek):
c) A jĺivedelem rendszeľessége (havi, egyéb ľend sségű, eseti vagy időszakos):

d) A jövedelem (bruttó) összege: Ft

a) A tevékenység megnevezése
b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon

tevékerrységek):
u) A jtivedelellr ľelrdszeľęssége (havi, egyéb ľend , cscti vagy időszal<os)

d) A jÜvcdcleru (bľuttó) osszegc: Ft

ó titoktaftási kötelęzettség alá eső
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C. Rész

GAZDASÁGI ÉnoEKELTsÉcl ľylLATKoZAT
Gazdasági táľsaságban fennálló tisztsége vagy éľdekeltsége:

14..S ffré.ľ......ľtit.
2.
J.

4.
5.
6.

l.
2.
3.
4.
5.

6.

o./
,/o

o./
/1'

1.

2.
aJ.

4.
5.
6.

IV.
1.

2.

4.

5.

6.

V

Gazdasági táľsaság neve: .'..

Gazdasági táľsaság formáj a:

R
]ľr.í.....'..

Az éľdekeltség fornája (tulajdonos , részvényes' bt. esetén beltag/kültag stb.): '

A tulajcloni éľdekeltség keletkezésekoľi aľánya i .............1,?

A tulajdoni éľdekeltség jelenlegi arćnya: '...:...........,......í9....'...
A gazdasági táľsaságbáň viseltJisztsége: ....Bę......

II.
Gazdasági társaság neve: .

Gazdasági táľsaság formája:
Az éľdekeltség formáj a (tulaj donos, bt. esętén beltag/ktiltag stb.)

A tulajdoni éľdekeltség keletkezésekoľi
A tulajdoni éľdekeltség jelenlegi
A gazdastryi táľsaságban viselt

Gazdasági táľsaság neve: ........

Gazdasági táľsaság formája:
Az éľdekeltség formája (tulajdonos, ľészvényes, bt. beltag/kültag stb'): ...

A tulajdoni éľdekeltség keletkezésekoľi aľánya:

A tulajdoni éľdekeltség jelenlegi arćnya: ....
A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

Gazdasági társaság neve:'...........
Gazdasági táľsaság formája: .....'

Az éľdekeltség foľmáj a (tulajdonos, ľészvényes, én beltag/kültag stb.)

A tulajdoni érdekeltség keletkezésekoľi
A tulajdoni éľdekeltség jelenlegi artnya:
A gazđasági táľsaságban viselt

1. Gazdasági társaság neve: ........

2. Gazdasági társaság formája:
3. Az éľdekeltség formája (tulajdonos, ľészvényes, beltag/kültag stb.)

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekoľi
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi artnya:
6. A gazdasági táľsaságban viselt tisztsége

o//o
a)//o

III

o//o
o.//o

o,//o
o//o

6

Dátum: Đg .?łr+... jl *a\, L ą
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