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Vagyon-, jiivedelem- és gazdasági éľdekekségi nyilatkozat helyi iinkormónyzati
képvisető (polgármester, alpolgóľmester), valamint a vele kiizijs hóztaľtósban élő

hdzas- vagy élettóľsa és gyeľmeke számúľa

A nyilatkozatot adó személye
1. A nyilatkozatot adő:

. a) helyi önkormánvzati képviselő. polgáľmester, alpolgármester (a továbbiakban együtt: képvisel<i)

b) a képvisel6-vel közös háztartäsban éIoházas- vagy élettáľs (a továbbiakban: házas-lélettárs)

c) a képviselővel közös háztartásbaĺ élő gyeľmek (a továbbiakban: gyermek)

2.A képviselő nevę: }relgľ"aul t] \V'i-x!u*lą

3.A házas- lélettáľs neve:
4.A gyermek neve:

A. Rész

VAGYONI NYILATKOZAT

I. Ingatlanok

a) Atelepülésneve,ahol azingatlanfekszik(Budapestenkeľületis): }'P" \\\- tĹ'{-4_'

b) Az ingatlan teľütetnagysága: S. \i,-Ł
c) Mrivelési ága (vagy a mtivelés alól kivętt terület elnevezése):

d) Az ópület fő ľendeltętés szeľinti jellege (lakohtn, üdülő, gazdasági épĺilet stb.), az épület

e) ľ:il'JľĹT jogi jellege (társasház, szövetkeze tiház,miÍemlék, bányatelek stb'): LR u ds

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

g) Közös fulajdon esetén a tulajdoni hányad mértékę
h) A szęrzésjogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):
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a) A település neve, ahol az ingat|an fekszik (Buda is):

b) Az ingatlan teľületnagysága:
c) Mrĺvelési ága (vagy a mrivelés alól elnevezése):
d) Az épület fő ręndeltetés (Iakőház, iidiilő, gazdasági épület stb.), az épĺilet

alapterülete:
e) Az ingatlan jogi (társasház, szövetkeze ti ház, műemlék, bányatelek stb.) :

Đ
s)
h)

A jogállása (tulajdonos, béľlő stb.):

don ęsetén a tulajdoni hányad méľtékę:
ideje (a jogviszony kezdete)
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szęrzésjogcíme,
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4.

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

b) Az ingatlan teľĺ'iletnagysága:
c) Múvelési ága
d) Az épület fő

alapteľiilete:

(vagy a mtĺvelésalól kivętt terület elnevezése):

rendęltetés szeľinti j e lle ge (|akőház, tidülő, épület stb.), az épület

e) Az ingatlan jogi jeltege (társasház, szövetkezęti lék, bányatelek stb.)

Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni
h) A szeľzés jogcíme, ideje (aj

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

b) Az ingatlan
c) Művelési ága
d) Az épület fő

múvelés alól kivętt teľtilet elnevezése)
tetés szeľinti jellege (|akohäz, üdülő, gazđasági épület stb'), az épület

e) Az Jogi j ellege (társasház, szövetkezęti ház, mriemlék, bányatelek stb.) :

Đ A latkozó jogáltása (tulajdonos, béľlő stb.):

s tulajdon esętén a tulaj<loni hányad rnér1óke:

A szeľzés jogcíme, idejc (a jogviszony kezdete):

II. Nagy órtékiÍ ĺngóságok

1. Gépjármiĺvek: q €'A3- Ĺ 0 ý-} o3ha) személygépkocsi: ":l v lT l

aszęrzés ideje, jogcíme: t-o'{ 5 . 
^CI 
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típus
típus

'típus
típus
típus
típus
típus
típus
típus
típus
típus
típus

a szęrzés ideje jogcíme:
a szęrzés ideje, jogcíme:

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

c) motorkeľékpáľ:
a szęrzés ideje, jogcíme:
a szęrzés ideje, jogcíme:
a szęrzés ideje, jogcíme:

2. Yizi vagy légi jáľmrĺ:

a) jellege:
típusa:
a szęrzés ogcíme:

b) jellege
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3. Védett miĺalkotás, védett gyíĺjtemény:

ą.) egyedi alkotások:
a szerzés ideje jogcíme:
a szęrzés ideje jogcíme:
a szerzés ideje, jogcíme:

b) gyújtemény:
a szetzés ideje, jogcíme:
a szerzés ideje, jogcíme:
a szetzés ideje, jogcíme:

4. Egyéb, darabonként vagy készleteŃént

megnevezés

megnevezés
megnevezés
megnevezés

db
db

db
db
db

) a mindenkori, a közszolgálati

tisztviselőkľől szóló törvény szęľinti
a) megnevezés:

hathavi összegét meghaladó éľtékű ingóság:

a szerués ideje, jogcíme:
b) megnevezés:

a szętzés ideje,
c) megnevezés:

a szeÍzes
d)

a ideje, jogcíme:
e)

a szerués ideje jogcíme:

s, Éĺékpapírhan elhelyezett męgtakarítás vagy egyéb bęfektetés (részvény, kötvény, ńszjegy,
nagy éľtékű biztosítás stb.): l

ńegnevezés: uÁ ľ"q'i-o*ö uL \ \)cŚ_řťip-šarY
névéľték, biztosítási összeg: 9 . oiło' ooo ;'-fu
megnevezés:
névéľték, biztosítási összeg:
megnevezés:
névérték, biztosítási összeg:
megnevezęs]
névéľték, biztosítási összeg
megnevezés:
névéľték, biztosítási összeg

6. Takaľékbętétben elhelyezett megtakaľítás: Ft

7. A mindenkoľi, a közszolgěllrati tísztviselőkľől szóló törvény szerinti illetményalap hathavi

összegét meghaladó készpénz: ... .:........ Ft
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8. Az összességében a mindenkori, a közszolgálati tisztviselőkľől szóló törvény szerinti

illetménya1ap hňhavi összegét meghaladó pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szerzőđés

a|apjtn fennálló pénzkövetelés :

a) péĺzintézeti számlakövetelés:
forintban:
đev izáb an ( ťo rintéľt éken) :

b) más szęrződés alapján fennálló pénzkövetelés összege: 
- 

Ft

9' Más, jetentősebb éľtékiĺ vagyontáľgyak, ba azokegyüttes éľtéke a mindenkori, a közszolgálati

tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hathavi összegét meghaladj a:

megnevezés:
megnevezés:
megnevezés:
megnevezés:
megnevezés:

III. Taľtozások

Ebben a rovatban kéťük ťeltiintetni a köztaľtozts cimén, valamint a pénzintézette| vagy

magánszemé lyekkel szemb en esetlegesen fennálló tartoztsaít
řKöztaľto zäs (adő,vám, illeték, iu-ierulek stb.): foľint

Z.Pénzintézętte|szembeni hrtozás1hitel, kölcsön stb.): forint

3. Magánszemélyekkelszembeni 1ľrrtoztľ;; forint

IV. Egyéb közlendők

/\r l'\\. \ d-
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B. Rész

JOVEDELEMNYILATKOZ'AT

(a képviselői tisztelętdíjon kívüli adókötęlęs j ovedelmek)

1. Foglalkozása: S}_A !L iłq r i.J ';ŁgTs
lrłunkahelye: š e LU ą\ &Ös _ L iŤ dT ü Ń u- os
Sztineteltęti-efoglalkoztĺséłt: igen
Fo glalkozásábó l száľm azo hav i adókötelęs (bruttó) j

F\el
jem

övedęlmę:

2. Az 1. pontban írt foglalkozástlĺ kívüli, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből adóköteles
jövedelme sztlrmazik: lr , i

a) A tevékenység megnevęzésę: Ęeuü\'.tgL'ä B\ Łd"iT{t\b l'Tflbsłdh-
b) A kifizető személye (kivéve a jogszabćllyon alapuló titoktartási kötelezettsĘs alá eső

tevékenységek): ś:t,ntqr u*_*]säou- € id(t-sér rł*u1ĺ \Mu04'rtď
c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszęľęsségri, eseti vagy időszakos):
d) A jövedelem (bruttó) összege: /oo ooo.- Ft

5ďo'ooo - Ft

alá eső
a) A tevékenység megnevęzése:
b) A kifizető személye (kivéve a jogszabćllyon alapuló

tevékenységek):
c) A jövedelem ľendszeressége (havi, egyéb
d) A jövedelem (bruttó) összege:

eseti vagy i<ĺőszakos):
FI

a) Atevékenység
b) A kiťlzeto személye a jogszabźllyon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső

tevékenységek)
c)A
d)A

(havi, egyéb ľendszeľességiĺ, eseti vagy időszakos):
(bruttó) összege: Ft

l0'}"=-"]v..Ä#--
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C. Rész

GAZDAsÁcr nnonxpLTSEGI NYILATKo.Z^T

Gazdasági táľsaságban fennálló tisztsége vagy éľdekeltsége:

Gazdasági táľsaság neve:
G azďasági táľsaság formáj a :

Az érdękiltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. ęsętén beltag/kiiltag

A tulaj doni érdekeltsé g ke letkezés ekori ar ány a:

A fulajdoni érdekeltség jelenlegi aĺtnya:
A gazdasági táľsaságban viselt tisztsége:

IL
1. Gazdasőgi társaság neve:
2. Gazdasági táľsaság formája:
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, ľészvényes, bt. beltag/ktiltag stb.):

4. A tulajdoni éľdekeltség keletkezésekori aräĺya:
5. A tulajdoni éľdekeltség jelenlegi aúlnya'
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

Gazdasági táľsaság neve:
Gazdasági társaság formáj a:

Az éľdekeltség formája (tulaj részvényes, bt. esetén beltag/kĺiltag stb.):

A tulajdoni érdekeltség aÍanya

1

Ż

3

4
5

6

%
%

%
%

m.
1.

2.

%
%

J
4
5
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aráĺya:
t tisztsége:

A tulajdoni érdekeltség j
A gazdasćryi társaságban

Gazdasägi táľsaság
Gazdasági társ a"

%
%

%
%

IV.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

v.
1.

2.
J.
4.

Az éľdekeltség a (tulajdonos, ľészvényes, bt. esętón beltaglktiltag stb.):

A tulajdoni
A tulajdoni

tség keletkezésekoľi arźny a:

g jelenlegi artnya:
A társaságban viselt tisztsége :

táľsaság neve:
táľsaság formája:

éľdekeltség formáj a (tulaj dono s, részvényes, bt. esetén beltaýkiiltag stb'):

tulajdoni érdekeĺtség keletkezésekori aránya:

A fulajdoni érdekeltség jetenlegi aráĺya:
A gazdasági társaságban viselt tisztsége:
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