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2. melléklet a 20] L éviCLXXilX. toľvtźnvhez

Vagyon', jövedelem- és gazdasĺÍgi érdekeltségi nyilatkozat hetyi önkormĺÍnyzati
képviselő (polgĺźľmester, alpolgĺÍľmester), valamin.t a vele közös hĺÍztaľtĺtsban élő

hdzas- vagy éIettĺźľsa és gyermeke szdmĺÍra

A nyilatkozatot adó személye
I. A nvilatkozatot adó:

@ňelyi önkoľmányzati képviselő, polgáľmesteľ, aIpolgármesteľ (a továbbiakban egyiitt: képviselo)
b) a képvisęlővel közös hźlztartásban élő házas- vagy élettttľS (a továbbiakban: há7as_/élettárs)

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

2,A
3.A
4.A

képviselő neve:
hénasłélęttárs nevę:
gyermek neve: śtę'H\)

A. Rész

VAGYONI'NYILATKOZAT

I. Ingatlanok

d) Az épület fő ľendeltetés uoulo,
alapteľülete: ................

e) Az ingatlanjogi jellege (tár sashén, szĺjv etkęzet i
.lA

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos' béľlő stb.): ...'..
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
h) A szerzésjogcíme, ideje1(a jogviszony kezdete): .'...i/..

a) A település neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten
b) Az ingatlan területnagysága: ........
c) Művelési ága (vagy a miĺvęlés alól kivętt teľül se

a) A telepiilés ńeve, ahol azingatlanfekszik (Budapesten keľiilet iĐl ..3.uDĄ.łAŕ*'Ę.
b) Az ingatlan teľületnagysága: .."'.... ...............5t9'..u}....... .{.......t.
c) Művelési ága(vagy a mĺĺvelés alól kivett teľület elnevezése): ....'Kl.ł/.Śij:. *ł#'ł!At

._t}Ś-.k"Ą

épület stb.), az éptilet

bányatelek stb.)

ĺý.Q..ľ

tEí'P

az épulet

t^4

,)

d) Az épiilet fo ľendęltętés szerinti jellege üdülő, gazdasági épület stb.),
alapteľülete:

e) Az ingatlanjogi jellege sŻövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): ......'

Đ A nyilatkozó donos, béľlő stb.):
g) Közös tulajdon a tulajdoni hányad méľtéke:

ideje (ajogviszony kezdete): ...

T

h) A szeľzésj

aláirás
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1. Gépjáľművek:
a) személygépkocsi:

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

b) teheľgépjármu, autóbusz:
a szerzés ideje, jogcíme:
a szerués ideje, jogcíme:
a szerzés ideje, jogcíme:

c) nrotoľkerékpáľ:
a szęrzés ideje, jogcíme:
a szęrzés ideje, jogcíme:
a szerzés ideje, jogcíme:

2'Yízi vagy légi jármű:
a) jellege

típusa:
a szerués ideje, jogcíme:

b) .iellege:
típusa:
a szęrzés ideje jogcíme:

V.zLY.ę.....YS.p-.9
..2p 4 ą.. ".. 4'1,..#-.,,

a) A település neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten
b) Azingatlanteriiletnagysága:........ ....t...t...;.
c) Művęlési ága (vagy a művelés alól kivett terület
d) Az épület fő rendeltętés szerintijellege

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

keľület i

, gazdasági épület stb.), az épület

ház' műeml ék, bány atelek stb.) :

Đ A nyilatkozó jogállása (tul
g) Kĺizös tulajdon esetén a donihányad méľtéke:
h) A szerzés jogcíme, (a jo gviszony kezdete) :

a) A település neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kerü
b) Az ingatlan területnagysága:
c) Művelési źiga (vagy a művelés alól kivętt teľület
d) Az épület fő rendeltetés szerintijellege iidülő, gazdasági épület stb.), az épület

alapteľülete:
e) Az ingatlan jogijellege ház, muemlék, bányatelek stb'): ....

Đ A nyilatkozó jogállása onos, béľlő stb.)
g) Közös tulajdon tulajdoni hányad mértéke:
h) A szerzésjo eje (a jogviszony kezdete)

II. Nagy éľtékíi ingóságok

]ä;1; :: :

típuš
típus
típus
típus
típus
típus
típus
típus
típus
típus
típus
típus
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3. Védett műalkotás' védett gyiĺjtemény:

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

b) gyiĺjtemény:
a szerzés ideje, jogcí
a szeľzés ideje,

megnevezés
...'..''....megnevezés
:.......'.. megnevezés

db
db
db

.megnevezés .

"megnevezes .

.męgnevezes '

db
db
db

a szeľzés

4. Egyéb, daľabonként vagy készletenként (gyűjteményenként) a
tisztviselőkől szóló töľvény szerinti illetményalap hathavi összegét

lgálati
értékű ingóság:

a) msgnevezés:
a szęrzés ideje, jogcíme:

b) megnevezés:
a szetzés ideje, jogcíme:

c) megnevezés:
a szerzés ideje, jogcíme:

d) megnevezés:
a szerzés ideje,

e) megnevezés:
a szerzés ideje jogcíme

5. Ertékpapíľban elhelyezett megtakarítás Vagy egyéb befektetés y, kötvény, részjegy,
nagy éľtékiĺ biztosítás stb.):

megnevezés:
névéľték, biztosítási összeg:
megnevezés:
névéľték, biztosítási
megnevezés:
névéľték, biztosítási ö
megnevezés:
névéľték, biztos
megnevezés:
névérték' biztosítási összeg:

6. Takarékbetétben elhelyezett

7. A mindenkoľi, a
összegét meghaladó

összeg:

osszeg:

ati tisztviselőkľől szóló töľvény szerinti illetményalap hathavi
,............ Ft
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8. Az összességében a mindenkori, a közszolgálati tisztviselőkről szóló töľvény szerinti
illetményalap hathavi összegét meghaladó pénzintézeti számlakövetélés vagy más, szerződés
alapján fennálló pénzkövetelés:

a) pénzintézeti śzámlakövetelés:
forintban:
dęv izáb an (fo ľi n tértéken ) :

b) mćs szerzodés alapján fennálló pénzkövetelés összege:

á.5co -oo.3

Ft

9. Más' jelentősebb éľtékĹĺ vagyontáľgyak, ha azok együttes értéke a mindenkori, a közszolgálati
tisztviselőkľől szóló torlvény szerinti illetményalap hathavi ĺisszegét meghaladja:

megnevezes:
megnevezés: .ľ........
megnevezés: ..........
megnevezés:
megnevezes:

III. Taľtozások

Ebben a rovatban kéľjük feltüntetni a kiztartozás címén, valamint a pénzintézettel vagy
magánszemé l yekke 1 szemben esetle gesen fennál ló tartozásait

l. Kĺiztaľtozás (adő, vám, illeték, tb-jáľulék stb.):
2 . P énzintézette l s zemb eni tartozźts (h ite l, kö l cs ön
3. Magänszemélyekkel szembeni tartozás:

IV. Egyéb kłizlendők

śtb.): .....,,,, A.*,....9..Y.?.:.Q.9.
........ forint
9...... forint
......... foľint
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B. Rész

ĺÖvnDELEMNYILATKoZAT
(a képviselői tiszteletdíjon kívüli adóköteles jövedelmek)

1. Foglalkozása:
Munkahelye:

2. Az 1. pontban íľt foglalkozźsán
jtivedelme szátmazik;
a) A tevékenység megnevezése:

'ł_ĺ ü]v đ.-.ąrľ''
....9Ę(-ep-xg..:

)1

V

ů.ooP........ rt

kívüli, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből adóköteles

.:.v*Ł#
b) A kifizető személye (kivéve a jogszab_ályon ,alapu|ó tiűoktaľtási kötelezettség alátevékenységek): .........ę.|fu:en6śĺ.*}.+.s'.ž'.,H/..(.*.W*.....],.......'.
c) A jövedelem rendszeľessége (havi, egyéb ľendszeľességű, eseti vagy idoszakos): '....h&.Y!
d) A jovedelem (bruttó) összěge: .......-...................Rę.,.99.ä...'. ................

eso

:ŕ;

a) A tevékenység megnevezése:

Sziinętelteti_e foglalkozélsát: igen - 
tnem

Fo glalkozásábó l száľm aző havi adóköteles (bruttó) j övedelme : ... ;..

b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső
tevékenységek):

c) A jövedelem ľendszeľessége (havi, egyéb ľendszeľességii, eseti vagy iclőszakos)
d) A jövedelenr (bľuttr5) iisszege: ...:..........'... I-'r

a) A tevékenység megnevezése:
b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eso

tevékenységek):
c) Ajövedelem rendszeľessége (havi, egyéb rendszeľességii, eseti vagy idoszakos): .........
d) Ajövedelem (bruttó) összege:
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C. Rész

GAZDASÁGĺ rcnoEKELTsÉcr ľyrLATKoZAT
Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége:

Gazdasági társaság neve: ........
Gazdasági táľsaság formája: .ll......l..lt....
Az érdekeltség foľmája (ulajdonos' részvényes, bt. esetén bel
A tulajdoni érdeke|tség keletkezésekoľi aľánya: ......................
A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:

6' A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

Gazdasági táľsaság neve: ....

Gazdasági táľsaság formája:
Az éľdekeltsé g formáj a (tu laj donos, részvényes, esetén beltag/kĹiltag stb.)
A
A
A

1

2
J
4
5

II.
I

2
ĄJ
4
5

6

III.
1.

2.
J.
4.
5.
6.

IV.
1.

)
J.

4.
5.
6.

V
I

2
J

4
5

6

%
%

%
%

Gazdasági társaság neve: .....

G azdasági társaság formáj a :

Az érdekeltség formája (tulaj részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.)
A tulajdoni éľdekeltség
A tulajdoni érdekeltség aranya:
A gazdasági táľsaságban v t tisztsége:

Gazdasági társaság
Gazdasági

A tulajdoni
A tulajdoni
A

G

A
A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:
A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

%
%

Az érdekeltség (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ......

viselt tisztsége: ......'...

ltség keletkezésekoľi arźny a'. ..................
ltség j elenle gi arány a:

%

%

i társaság neve:
társaság foľmája:

formája (ulajdonos, ľészvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.):
érdeŘeltség keletkezésekoľi aránya: %

%

6
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