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Vagyon-, jövedelem- és gazdasdgi érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormónyzati
képviselő (polgóľmesteľ, alpolgdľmester), valamint u vele kijzös hlÍzturtdsbun élő

hdzas- vagy élettdrsa és gyerrneke szdmđra

A nyilatkozatot adó személye
1. A nyilatkozatot ađó:

a) -helyi önkoľmányzati képviselő, polgármesteľ' alpolgáľmesteľ 1atovábbiakban egyiitt: képviseĺő)

b) a képviselővel kĺizös háztartásban éloházas- vagy é|ettárS (a továbbiakban:házas-lélettárs)

c) a képviselővel kĺjzös háztartásban élő gyeľmek (a továbbiakban: gyeĺmek)

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

VAGYONI NYILATKOZAT

I. Ingatlanok

T
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszi^k (Bqdapesten kerület is)
b) A, ingatlan teľületnagysága: ..............L J....n.'.

su oĺiPe \í lll 
"

c) Művelési ága(vagy a miívelés alól kivett terület elnevezése): ........'.......
d) Az épület Íő rendeltetés szerinti ielle€e (lak(ház, üdülő, gazdasági épiilet stb.),az épület

alaptôrüete: ..'.............l.ą.lĺ.d !._.....Í$.....ď................................
e) Az ingatlan jogi jellege (társasház,szovetkezetihán, míĺemlék, bányatelek stb.): ..............

Đ
s)
h)

Đ A nyilatkoző jogállźsa (tulajdonos, bérlő stb'): ....

g) Közcis tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke
h) A szerzésjogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): .

2.
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik,(B^udapesten
b) Az ingatlan teľületnagysága: ...............'...J'.i. . n:........

kerület ĺs): .h.V.D.łt.'í.ř..[...X.!.ť.:

c) Miĺvelési ága(vagy amíĺvelésalólkivettteľületelnevezése): .........'......
d) Az épĹilet fő ľendeltetés.szeľinti jellege (|akőhźz,, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület

alaptôrilete: .................. l.ąk.als................
e) Azingatlanjogi jellege (tźrsashźn, szĺjvetkezetiház,muemlék,bányatelek stb.):

...'...Íu' lR..J.h.a.\2.as...
... .........!./.r,

. cł.Q.ę.ĺc.La.5...............
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3.

4.
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6.

a) A telepiilés ĺs): $.UDJi.ff.sr.
b) Azingatlan
c) Miĺvelési ága(vagy a mĺivelés alól kivett teľiilet elnevezése): ................

e) Azingatlanjogi jellege (táľsashŁ, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.):

Đ A nyílatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.) .Đa.bł.2ĺą.
g) KÓzĺis tulajdon esetén a tulajdoni hányad méľtéke:
h) A szerzésjogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): .. ..".e .,:

a) A telepiilés neve, ahol az ingatlan fekszilĺ (Budapęsten
terĹiletnagysága: ................tkp'. ĺ.ił......

keľiilet is) : 1n.kĺ.|.drÍ..a.r. Ll
b) Azingatlan
c) Miĺvelési ága (vagy a m{ivelés alól kivett terület elnevezése):
d) Az épĺilet fő rendeltetés szerinti jellege (lakőbán, üdülő, gazdasági éptilet stb.), az épiilet

alapteľülete:
e) Azingat|anjogi jellege (társasbán, sziivetkezeti ház, mĺĺemlék, bányatelek stb.):

Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, béľlő stb.): .....
g) Kĺjzös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
h) A szerzésjogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ..

'Üä
tJ:,i:9

a) Atelepülés neve, ahol azingatlan
b) Az ingatlan területnagysága: :::lfJt' tĺä::: ::::::: :]:

I

T^|ľ.!läm^.'łl.....

c) Mtĺvelési ága(vagy a miĺvelés alól kivett teľtilet elnevezése): ...... 'Í.ę'.Lę.('
d) Az épĺilet fő rencleltetés szeľinti jellege (lakóház, Ĺidiilő, gazdasági épĹilet stb"), az épiilet

alapterülete:
e) Az ingatlanj ogi jellege (táľsasház, szövetkezeti ház, miĺemlék, bónyatelek stb.)

Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, béľlő stb.):
g) Közĺis tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
h) A szerzésjogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ......

a) Atelepülés neve, ahol az ingatlan fekszik
Đ ĺringatlan teľületnagysĺgai .....5 ł..vłr?

(Budapesten keľület iĐ: .bu DA"P..ęŚ]...x'tt2

c) Művelési ága(vagy amiĺvelésalólkivettteľületelnevezése): ........"......'
d) Az épület fő

alapteľtilete: ............
j
lHíl#l:ii ĺidiilő, gazdasági épĺilet stb.), az épület

Ś.......
e) Az ingatlanjogi jellege (táľsasház, szövetkezeti hŁ, miĺemlék, bányatelek stb.):

Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, béľlő stb.): .....
g) Közcis tulajdon esetén a tulajdoni hányad méĺéke:
h) A szerzésjogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ..

ĺ^

2.
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8.
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a) A telepiilés neve, ahol az ingatlan fekszi} (Bu{ępesten kerület is): fuDń.re"s]-...xJ.u"
b) 

^z 
ingatlan teľiiletnagysága: ...............l.Ö.(2.r.*.:............."...

c) Művelési ága(vagy a miĺvelés alól kivett teľtilet elnevezése): ................
d) Az éptilet fő ľendpltętéq szeľinti iellęge (|a\Bhźz, ĺidiilő, gazdasági épiilet stb.), az épĺilet

alaptérulete: .......l.0ĺ-kp.h.đ.t.._...,'t8p...ď.................:.............."...
e) Azingat|anjogi jellege (társashaz, szövetkezeti ház, miĺemlék, bányatelek stb.):

a) A település neve, ahol az ingatlan kerület is) : G.ť.t xła-._Ęxnl..l..
b) Az ingatlan területnagysága:
c) MÍivelési ága (vagy a művelés alól kivett tęľtilet elnevezése):
d) Az épület fő ľendeltetés szerinti jellege (lakőhán, ĺidülő, gazdasági épĺilet stb.), az épület

alapterülete:
e) Azingatlanjogi jellege (társashĺŁ, szövetkezeti ház, mĺiemlék, bányatelek stb.):

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

..:ä

a) A telepiilés neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keľület is): ..ĽLIDńP..ř_Sr...XI.Y:.
b) 

^z 
ingatlan teriiletnagysága:

c) Művelési árya (vagy a miĺvelés alól kivett teľiilęt elnevezése):

g) Kcizös tulajdon esetén a tulajdoni hányad méľtéke
h) A szerzésjogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): .

Đ A nyílatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): ......... T
g) Közĺis tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
h) A szerzésjogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ....

Đ 
ff",:ľlľJ,ľ 

*::ľ: 
:#g,Jľäät#ä1::3,#hś*:::::] :::]l] j]l }

e) Azingatlanjogi jellege (társashŁ, śztjvetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.):

íí,9;.
...?p

::ľ'

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik{Budapesten keľület
b) 

^z 
ingatlan tertiletnagysága: ............ ĺ.5..ľľ].....

c) Miĺvelési ága(vagy a miĺvelés alól kivett teľĺilet elnevezése):

ĺs): ..H/Dnľ.ř. }.T...ä.ĺ.ť-. J

d) Az épiilet fő ľendęltetés szeľinti jellege (lakőhźľ., üdtilő, gazdasáryi épület stb.), az épĺilet
alapterülete: .........

e) Azingatlanjogi jellege (tźrsasház, szövetkezeti hŁ, miiemlék, bányatelek stb.):

Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, béľlő stb.):
g) Közĺjs tulajdon esetén a tulajdoni hányad méľtéke
h) A szeĺzésjogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):

?.*ĺ^^ {'-Ć/^.--l
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1. Gépjáľművek:
a) személygépkocsi:

a szerzés ideje, jogcíme :

aszerués ideje jogcíme:
a szerzés ideje, jogcíme:

b) teheľgépjármiĺ, autóbusz:
a szerués ideje, jogcíme:
a szerzés ídeje, jogcíme:
a szetzés ideje, jogcíme:

c) motorkeréĘár:
a szerzés ideje, jogcíme:
a szerués ideje, jogcíme:
a szerzés ideje, jogcíme:

2.Yízi vagy légi jáľmiĺ:
a) jellege:

típusa:
a szerzés ideje, jogcíme:

b) jellege:
típusa:
a szerzés ideje jogcíme:

II. Nagy értékĺi ingĺóságok

.T Ý
.t

típus
típus
típus
típus
típus
típus
típus
típus
típus
típus
típus
típus

Q.'ť* Ą*;^- l
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3. Védett műalkotás, védett gy{ĺjtemény:

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

b) gyťĺjtemény:
a szerzés ideje, jogcíme:
a szerzés ideje, jogcíme:
a szeĺzés ideje, jogcíme:

nagy éľtékú biztosítás stb.):
megnevezés:
névérték, biztosítási összeg:

megnevezés ....... db
megnevezés ....... db
megnevezés ....".. db

megnevezés
megnevezés
megnevezés

db
db
db

4. Egyéb, daľabonként vagy készletenként (gyiĺjteményenként) a mindenkori, a kozszolgálati
tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hathavi összegét meghaladó éľtékű ingóság:

a) megnevezés:
a szeĺzés ideje, jogcíme:

b) megnevezés:
a szerzés ideje, jogcíme:

c) megnevezés:
a szerzés ideje, jogcíme:

d) megnevezés:
a szerzés ideje, jogcíme:

e) megnevezés:
a szerzés ideje jogcíme:

5. Éľtékpapíĺban elhelyezett megtakarítás vagy egýb befektetés (ľészvény, köwény, részjegy,

..l!.yg..ę.nił "ncs lĺ^ls
8k.'

R.meppevezés:
névérték, biztosítási összeg:
megnevezés:
névéľték, biztosítási összeg:
megnevezés:
névérték, biztosítási ĺisszeg:
megnevezés:
névérték, biztosítási cisszeg:

k...

ai; .0.....

6. Takarékbetétben elhelyezett megtakaľítás: ....... Ft

7. A mindenkoľi, a közszolgálati tisztviselőkľől szóló töľvény szeľinti illetményalap hathavi
összegét meghaladó készpérz: ........;..... Ft

.il.^,'ur..t1.u.r{. 
L. ..

5.

aláítás



B. Rész

ĺo vnnnLEÜĺNYILATKozAT
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C. Rész

GAzĐAsÁcr ÉnonxBLTsńGI NYILATKOZAT
Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy éľdekeltsége:

neve : ....... ..............L1t TŁ t.9 p..(._.....

Gazdasági táľsaság formáj a:

bt. esetén beltaýkültag stb.): K*Ĺ.ĺ.ĺĺrAz éľdekeltség foľmája (tulajdonos, részvényes,
A tulajdoni éľdekeltség keletkezésekori aľánya:
A tulajdoni érdekeltsóg jelenlegi aránya:
A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

G azdasági táľs aság neve
G azdasági táĺsaság form áj a:

Az éĺdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltaýkĺiltag stb.):
A tulajdoni éľdekeltség keletkezésekori aránya:
A tulajdoni éľdekeltség jelenlegi uźnya:
A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

L. Gazdasági társaság neve

3. Az éľdekeltség formája (tulajdonos, részvényes,
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya:

bt. esetén beltaýkültag stb.):

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi uánya
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

1. Gazdasági társaság neve:
2. Gazdasági táľsaság foľmája:
3. Az érdekeltség foľmája (tulaj donos, részvényes, bt. esetén beltaýkiiltag stb. ):

1.

2.
3.
4.
5.
6.

1.
,)

3,
4.
5.
6.

Gazdasági társaság

II.

UI

Ü/o

%o

a/o

07^

o/^

.Vo

IV

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekoľi aľánya: ...............'.........
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

%o

Vo

V.
1. Gazdasági társaság neve: ...'.............
z. Gazdasági társaság formája:
3. Az érdekeltség foľmája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekoľi aľánya: ...............,
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aĺ6nya:
6. A gazdasägi táľsaságban viselt tisztsége:

beltaýktiltag stb.):

7o

7o

fft "t-l

8.

Dátum: h ułI'ayłn. r. 9* ft !,...Đ !. ..h,

ł
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