
2. melléklet a 20] ]. évi CLXXXIX. törvényhez

Vagyon-, jövedelem- és gazdasúgi éľdekeltségi nyilutkozat helyi önkormĺÍnyzati
képvíselő (polgĺtrmesteľ, alpolgdrmesteľ), valamÍnt a vele közös hlÍ'ztaľtdsban élő

húzas- vagy élettdrsa és gyeľmeke szúmĺÍľa

A nyilatkozatot adó személye
l. A nyilatkozatot adő:

@.helvi önkormányzati képviselő' polgáľmester, alpolgármester (a továbbiakban egyiitt: képviselő)

b) a képviselővel közös háztartźsban é|ő házas- Vagy élęttáľs (a továbbiakban: hŁas-lélettráĺs)

c) a képviselővel kĺizös háztarttsban é1ő gyermek 1a továbbiakbaĺl: gyeĺmek)

2. A képviselő nevę:
3. A házas-/élettáľs neve:
4. A gyermek neve:

/

ś?- 3 h {..n ľ.sĺ..........

A. Rész

VAGYONI NYILATKOZAT

I. Ingatlanok

e,f uut- Vvt

a) A telepiilés neve, ahol azingatlanfekszik (Budapesten kerület ir1, F.1:kpĺL.. ..[,..ľ::riLł
b) Az ingatlan teľületnagy sága: .. 51.r*Ł...............
c) Miívelési ága (vagy a művęlés alól kivett terület elnevezése): ..............'.
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakőház, iidülő, gazdasági épület stb.), az épĹilet

alapterülete: ................
e) Azingatla1ljogijellege (társasház, sz<ivetkezetiház,muemlék, bányatelek stb.):

Đ ťiiĺtli*;";;lľ^;(,;l;ŕ;;;;;ú;iä;;ü;; ti;1:.ď;i;j,:;:;;' ;' : :: :: :: :

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad méľtéke: ,...r.brQŻ.7{.!.ĺ:9,... ....ňl ł szerués jogcíme, ideje (a j-ogviszoný kezdete), ...ý:íĺśy..!íł,....ł.y.ĺ.p..

a) A teleptilés neve' ahol azingatlanfekszik (Budapesten keriilet ,s7: !?ľ,ĺł.tľ.ĺrt.b.l.V{V..........
b) Az ingatlan teľiiletnagysaga: ..i.._9.ł ęĺ..ł...!'?!).ł.*:...............
c) Művęlési éęa (vagy a műřelés alól kivett teriilet elnevezése) : ...,..J?síĺrLę.:.............'..........
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d) Az épiilet fő rendeltetés szerinti jellege (lakőhźn, tidiilő, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete:

e) Azingatlanjogi jellege (tźrsashén, szövetkezetiház, mtĺemlék, bányatelek stb.): ..............

Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, béľlő stb.): ..łľ.Ę
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
h) A szeľzés jogcíme, ideje (ajogviszony kezdete):

{d--.-

1.

ríy:i.*,
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J

a) A település neve, ahol azingatlanfekszik.(Budapesten kerület is!: ...ť!.ll.+
b) Az i ngatlan terü letnagy sagi. .3.L 1.í !..*. *.h.L.. :...............
c) Mtĺvelési źlga (vagy a művelés alól kivett terület .tn.u.re..;' ..!ź:-iini.r.ą..

ilá.; i;;l;jä;;;;; ú;iä ;ilj; ŕ' ; !,i.ł;i; ; j..:.. :. :. : : : :. : : :.'
g) Közös tulajdon esętén a tulajdoni hányadméľtéke: ..Ĺ'ĺ.7ý........
h) Aszerzés jbgcíme, ideje (ajogviszoný kezdete): .....ę.v.j..Ę'l:.!..,..!r(.!.k......

!:ł::u'::
d) Az épület fĺí rendeltetés szeľinti jellege (lakőház, üdĺilő, gazdastryi épület stb.),az épület

alapteľülete: .....
e) Azingatlanjogi jellege (társasház, szövetkezetiház,míiemlék, bányatelek stb.):
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l. Gépjárművek:
a) személygépkocsi:

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

b) tehergépjármu, autóbusz
a szerzés ideje, jogcíme:
a szerzés ideje, jogcíme:
a szerzés ideje, jogcíme:

c) motoľkeľékpáľ:
a szęľzés ideje, jogcíme:
a szęrzés ideje, jogcíme:
a szeľzés ideje, jogcíme:

2.YÍzi vagy légi jármĹĺ:
a) jellege:

típusa:
a szcrzć,s idcjc' jogcímc:

b) jcllcgc:
típusa:
a szerzés ideje jogcíme:

a) A település neve, ahol az ingatlą1 ľekszik (Budapesten
aiS ez i n gat l an terü letnagy tagu:. ..1 1,.].7.q.9..h i......... :.........

fr,ĺĺtkeľület is)

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett teľülęt elnevezése):
d) Az épület fő ľendeltetés szerinti jellege (lakőház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület

alapteľülete
e) Azingatlanjogi jellege (társasház, szĺjvetkezetihźn,míiemlék'bźnyatelek stb.):

I

Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, béľlo stb.): ...fu:.
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
h) A szeľzés jogcíme, ideje (ajogviszony kezdete): ..

II. Nagy értékĺi ingóságok

Torufą C,ł,iĺą - €4* z$+
i !í, i .ł' ;,' . "',t"' k j źl i ;;ł,' . . .: . . . . : . . : : : . .' . . . :

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

(-,<.'
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3. Védett miĺalkotás, védett gyűjtemény

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

b) gyűjtemény:
a szetzés ideje, jogcíme
a szerzés ideje, jogcíme
a szerzés ideje' jogcíme

megnevezés ..
megnevezés ..
megnevezés ..

megnevezes
megnevezés
megnevezés

... db
,... db
,... db

db
db
db

4. Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyűjteményenként) a mindenkori' a kozszolgálati
tisztviselőkľől szóló törvény szerinti illetményalap hathavi összegét meghaladó értékií ingóság:

a) megnevezés:
a szerzés 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. Értékpapíľban elhelyezett megtakarítás Vagy egyéb befektetés (részvény, köwény, ľészjegy,
nagy éľtékű biztosítás stb.):

megnevezés:
névéľték, biztosítási osszeg:
megnevezés:
névérték, biztosítási összeg:
megnevezés:
névérték, biztosítási ĺisszeg
megnevezés:
névérték, biztosítási tisszeg
megnevezés:
névéľték, biztosítási összeg:

6. Takaľékbetétben elhelyezett megtakarítás : ....l Ft

7. A mindenkori, a közszolgálatLtisztviselőkről szóló tĺjrvény szeľinti illetményalap hathavi
osszegét me ghal adó készpénz: L.ý.! !. !.ľ ĺl.. p t

t/-
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8. Az összességében a mindenkori' a kozszo|gá|ati tisztviselőkľől szóló törvény szerinti
illetményalap hathavi összegét meghaladó pénzintézeti számlakcjvetelés vagy más' szeruóđés
alapjźln fennál ló pénzkövetelés :

a) pénzintézeti számlakövetelés:
forintban:
dev izźtb an (fori ntéľtéken) :

b) más szerzodés alapján fennálló pénzkövetelés összege: ..

foľint
foľint
foľint

Ft

9. Más, jelentősebb értékU vagyontárgyak, ha azok együttes éľtékę a mindenkoń, aközszo|géńati
tisztviselőkről szóló töľvény illetményalap hathavi ĺĺsszegét meghaladj a:

megnevezés:
megnevezés:
megnevezés:
megnevezés:
megnevezés:

III. Taľtozások

Ebben a ľovatban kéťük feltĺintetni a köztartozás címén, valamint a pénzirltézette| vagy
magánszemély ekkel szemben esetlegesen fennál ló tartozásait

l. Köztaľtozás (adő, vám, illeték, tb-jáľulék stb.): ..:..

2. Pénzintézettel szembenitartozás (hitel, kölcsön stb.): .L. .W.q.....(ł.ą.

3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás

IV. Egyéb kiizlendők

Á ł,u ?Thg.Vút..... kLŁ.ą

tcv &r.:ł

k',rlaą

",.(ĺ^4':J""""/
/aałk ev( k;va(kk( {w cao

l*.r.:{*7..... *.Ilĺĺ *ł#!. k ał

{k
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l. Foglalkozása:
Munkahelye:

B. Rész

ĺovnurcLEMNYILATKoZAT
(a képviselői tiszeletdíj on kívüli adókötel es j övedelmek)

ű^ooŕrrc"""" ľ' "' '""'
Szünetelteti-efoglalkozását: igen nem
Foglalkozásából szárm aző havi adókcĺteles (bruttó) jövedelme : ...łfu...o..a.q

2. Az l. pontban íľt foglalkozásźlnkívuli, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből adókötęles
jcivedelme származik:
a) A tevékenység megnevezése:

Ft

b)

c)
d)

A kifizető személye (kivéve a jogszabźtlyon alapuló titoktartási kötelezęttség alá
tevékenységek):
A jĺivedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszeľességű, eseti vagy időszakos): .............
A jiivedelem (bruttó) összege:

A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktaľtási kötelezettség
tevékenységek):
A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb ľendszerességű, eseti vagy időszakos): .....,

eso

.F;

a)A
b)A

tevékenységmegnevezése: ..-........
kiÍizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső

tevékenységek):
c) A jövedelem ľendszeľessége (havi, egyéb rendszeľességű, esetivagy időszakos): ..........
d) Ajövedelem (bruttó) összege:

a) A tevékenység megnevezése:
b)

c)

Ft

alá eső

d) Ajövedelem (bruttó) összege ............Ft

Ĺ
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I.

C. Rész

GAZDASÁGI ÉnnnrnLTSEGI NYILAT Koz 
^T

Gazdasági táľsaságban fęnnálló tisztsége vagy éľdekeltsége :

1. Gazdasági társaság neve: .........
G azdasági társaság foľm áj a :

Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kĹiltag stb.):
A tulajdoni érdekeltség keletkezésękori aránya: ................
A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:
A gazdasági táľsaságban viselt tisztsége: ..........

Gazdasági társaság neve: ....--..
G azdasági táľsaság form áj a :

Az éľdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb'):
A tulajdoni éľdekeltség keletkezésekori aránya: ....

A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya
A gazdasági taľsaságban viselt tisztsége

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

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

A tulajdoni éľdekeltség keletkezésekori aľánya: ................
A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:
A gazdasági táľsaságban viselt tisztsége:

A tulajdoni éľdekeltség jelenlegi arźnya:
A gazdastĺgi táľsaságban viselt tisztsége:

2.
J.

4.
5.

6.

u.
1.

2.
J.

4.
5.
6.

%
ot
/1)

m.
1.

2.

4.
5.
6.

IV.
1.

2.

4.

5.
6.

V.

o//o

%

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

Az éľdekeltség foľmája (tulajdonos, ľészvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.):
A tulajdoni éľdekeltség keletkezésekori aľánya: .......

Gazdasagitársaság neue: ......].
G azdasági társaság formáj a :

Az érdekeltség foľmája (tulajdonos, ľészvényes, bt. esetén beltaglkültag stb.):
A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: ..'.............
A tulajdoni érdekeltség jelenlegi atánya:
A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

1.

2.
ĄJ.
4.
5.

6.

%
o//o

%
o/
/tJ
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