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Vagyon-, jövedelem- és gazdasúgi éľdekettségi nyilutkozat helyi iinkoľmúnyzuti

képiiselő (polgdrmester, alpolgáľmester), valumínt a vele kiizös háztartdsban élő
hdzas- vagy élettúľsa és gyeľmeke számdľa

A nyilatkozatot adó személye
1. A nyilatkozatot ađo:

@ helyi önkományzati képviselő' polgáľmesteľ, alpolgáľmesteľ 1a továbbiakban együtt: képviselő)

b) ;képnišěi{irei k6zös hińartásban élő házas- vagy é|ettźĺrs (a továbbiakban: házas-lélettárs)

c) a képviselővel közös házhrtásban ólő gyermek 1a továbbiakban: gycrmek)

2.A képviselő neve: D ĺL- s2-€ý D p';' Dl' r ÍÄ B'Ą

3 . A házas- lélettáľs neve :

4.4 gyermek neve: 

- A. Rész

VAGYONI NYILATKOZAT

I. Ingatlanok

a) A település neve, ahol az iĺgatlanfekszik (Budapesten keľi.ilet is): 13Ú D,ł, ľŕsT X lv ' l<(ĺL

b) Az ingatlan teľületnagysága: \ s N łĄ

c) Művelési á,ga (vagy a művelés alól kivett tęľtilet elnevezése):

ĺl Az épület fo ľendiltetés szeľinti jellege (lakőhźn, tidülő, gazdasćryl épület stb.)' az épület

alapterülete: Ĺ Ál(^'5
e) Azingatlanjogi jellege (társasház,szövetkęze tihźn,műemlék, bányatelek stb.): l_!la s^ś H A,l -

Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, béľlĺĺ stb'): t U L 

^? 
ao lło Ś

g) Kozös tulajdon esetén a tulajdoni hányad méľtéke: ł
ńl A szęrzésjogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): v d r €'L | ą-O06,

a) A telepü1és neve, ahol azingatlaĺfekszik (Budapesten keri'ilet is): sv D} f (:5 ŕ , XlV ' lł'€{z- '
b) Azingatlanteľületnagysága: .Ą g N 11

c) Művelési trya (vagy a miĺvęlés alól kivett tęľület ęlnevezése): -'ĺl Az épĹilet iĺ 
'.nđ.lt.tés 

szerinti jellege (Iakőház, üdülő, gazdastłgi épület stb.)' az épület' 
alapterülete: ł F.- 5zí ĺ ĺ b€ A' ttd

e) Azingat|anjogijellege (társasház,szövetkezetíház,mríemlék, bányatelek stb.): -
Đ Anyilatkozójogáltása(tulajdonos,bérlőstb.): l{ iz 

^'po'ĺ-ÄGoS 
ľlłsl:pal t.ÁT ŕ ?d (,

g) Közĺjs tulajdon esetén a tulajdoni hányad méľtéke: :*
ňl ł szęrzésjogcíme,idcje(ajogviszonykezdete): V ť ĺ €L lLo'a€ '

/' ' ĺl-'' Z--'
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a) A település neve, ahol az ingat\an fekszik (Budapesten keľület is): /
b) Azingat|an teľületnagysága: ,/
.ĺ uĹĺvelési äga(vagy a művelés alól kivett terület elnevezése):

di Az épület ľ? r"nj'"lt"tés szerinti jellege (|akőház, üdtilő, gazdasźĺgi épület stb.), az épület

alapteľü1ete:
e) Aiingatlanjogi jellege (ttrsasház,szövetkezetíhźn,múem1ék, bányatelek stb')

4

Đ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, béľlő stb'):

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hźnyađmértéke:

ńl A szerzésjogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):

a) A település neve, ahol az ingat\an fekszik (Budapesten kerület is): ,/
b) Az ingatlan teľĺĺletnagysága: ,/
"j Múveiési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése):

ó Az épület ĺo 
'.nj'"lt.tés 

szeľinti jellege (|akőház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület

alapteľülete:
e) Aiingat|anjogi jellege (társashźĺz, szovetkezetiház, mĹĺemlék, bányatelek stb.)

Đ A nyilatkozó jogállása (fulajdonos, bérlő stb'): /
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: /
ňl ł szęrzésjogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): '/

II. Nagy értékű ĺngóságok

l. GépjármĹivek:
ą) személygépkocsi: !VDl' 

^ 

q

aszeruésio.j", jog"ĺ.n., LO'4g , v d re x
a szetzés ideje jogcíme:
a szerzés ideje, jogcíme:

b) teheľgépjáľmű, autóbusz:

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

c) motorkerékpáľ:
a szerzés ideje, jogcíme:
a szerzés ideje' jogcíme:
a szęrzés ideje, jogcíme:

Ż.Yizi vagy légijármű: /
a) jellege: /

tipusa: /
a szetzés ideje, jogcíme:

b) jellege:
típusa:
a szerzés ideje jogcíme :

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

-/ .1

/r-łp l\'-
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3. Védett műalkotás, vódett gyĺĺjtemény

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

b) gyiijtemény:
a szerzés ideje, jogcíme:
a szerués ideje, jogcíme:
a szęrzés ideje, jogcíme:

4. Egyéb, daľabonként vagy készletenként (gyíijteményenként) a mindenkori, a kózszolgálati

tisztviselőkĺől szóló törvéný szerinti illętményalap hathavi osszegót meghaladÓ értékű ingóság:

a) megnevezés:
a szerzés ideje, jogcíme:

b) megnevezés:
a szęrzés ideje, jogcíme:

c) megnevezés:
a szęrzés ideje, jogcíme:

d) megnevezés:
a szęrzés ideje, jogcíme:

e) megncvezés:
a szęrzés ideje jogcíme:

s. Értékpapírban elhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény, kötvény, részjegy,

nagy értékiĺ biztosítás stb.):

megnevezés: ri;"ůii'i s 11 } Gl!"n- A't' 
^ 

łą r A'r i p'
névérték, biztosítási ĺisszeg: L .a0o' o ť:0 ffi
megnevezés: fl A GtAp- ltuÄn ťłlľ ťĺ-- ?Lvsz
névérték, biztosítási osszeg: L ''1 ü1' łoo +b

megĺevezés: fpé ĺ ŕ v rl H 
^(.!.^(1- 

ýuu.Ärą ru(i ľ-
névérték, biztosítási összeg: C,10c|. c,cł, Ťi
megnevezés: oFl)s ?..ťs- v €'N,
névérték, biztošítási osszeg: 31 ? s alLr
megnevezés: /
né v érték, biztositási ýssze g:

6. Takarékbetótben elhelyezett megtakarítás: -'-- 
Ft

7. A mindenkori, a kozszolgá|ati tisztviselőkĺől szóló törvény szeľinti illetményalap hathavi

összegét meghaladó készpénz: ..í:=;..... Ft

ď, ,/rr-

megnevezés
megnevezés
megnevezés

megnevezes
megnevezés
megnevezés
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8. Az összességében a mindenkoľi, a |<oz'szolgálati tisztviselőkľől szőlő tcirvény szeľinti
illetményalap hathavi összegét meghaladó pénzintézeti számlakĺivętelés vagy más, szerződés
alapjźn fennálló pénzkövetelés :

i) pénzintézeiisztmlakövetelés: o T F BAl'ĺ/< fu!PT "

foľintban: L .Loc'. c,C,o tb
ďev izában (forintérték en) :'W ĺ t'

b) más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés összege| ------ Ft

9. Más, jelentősebb éľtékű vagyontárgyak, ha azok együttes értéke a mindenkori, akozszolgálati
tisztviselőkľől szóló törvény szerinti illetményalap hathavi összegét meghaladj a:

megnevezes:
megnevezés:
megnevezés:
megnevezés:
megnevezés:

III. Tartozások

Ebben a rovatban kéťük feltÍ'intetni a koztaľtozts cimén valamint a pénzintézettel vagy
magánszemé lyekkel szemben e s etle ge s en fennál l ó tartozásait

1. Köztaľtozás (ado, vám, illeték, tb-járulék stb.):
Ż. P énzintézettel szembeni taftozás (hitel, kölc sön stb. ) :

3 . Magźlnszemé lyekkel szembeni tartozás'.

IV. Egyéb közlendők

,/ ,łr- /*

forint
forint
foľint
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B. Rész

ĺovnnnLEMNYILATKoZAT
(a képviselői tisztelętdíjon kívüli adóköteles jovedelmek)

1. Foglalkozása:
Munkahelye:
Szüneteltęti-e foglalkozásźi: igen nem
Foglalkozásából szárm aző hav i adóköteles (bruttó) j övedelme

2. Az 1. pontban íľt foglalkozásźn kívüli, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből adóköteles
jövedelme szärmazik:
a) A tevékenység megnevezése:
b) A kiťĺzetó személye (kivéve a jogsza

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

bá1yon

a) A tevékenység megnevezése:
b) A kifizető személye (kivéve a jogszab alapuló titoktaľtási kötelezettség alá eso

tevékenysógek):
c) A jövedelem rendszeľessége (havi,
d) A jövedelem (bruttó) összege:

eseti vagy időszakos)

a) A tevékenység megnevezése:
b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon titoktartási kötęlezettség alá eső

tevékenységek):
c) Ajövedelem ľendszeľessége (havi' egyéb
d) A jövedelem (bruttó) összege:

égű, eseti vagy időszakos):

Ft

titoktaľtási kĺjtelezęttség alá eső

eseti vagy időszakos):
Ft

Ft

Ft

ĺĺ fu:z-
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C. Rész

GAZDASÁGI ÉrunxnLTsE GI I{YILAT KoZ AT

G azdasági táľsas ágb an fęnnál 1ó tis zts é ge vagy éľdekeltsége :

1. Gazdaságitáľsaság neve: E Ü i t}- N €' ŕ ĺłv e sT
2. Gazdasági társaság forcntĄa: l{ ĺt '3. Az érdekeltség formája (tulajdorros, ľószvónycs, bt. csctćn bcltag/kültag stb')
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekoľi artnya;
5' A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

il.
l. Gazdastĺgitársaság neve: ÁV { I 

^ 

A- 
'j<'? "

2. Gazdasági társaság foľmája: !Ą)r1'"
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltaďkültag stb.)

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekoľi atánya''
5. A fulajdoni érdękęltség jelenlegi aránya'.

6. A gazdasági táľsaságban viselt tisztsége:

ilI.
1. Gazdasági társaság neve:
2. Gazdasági társaság foľmája:
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt' esetén beltag/kültag stb.)

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekoľi aránya:
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi arźnya;
6. Agazdasági táľsaságban viselt tisztsége:

1. Gazđasági társaság nevę:
2' Gazdasági táľsaság formája:
3. Az éľdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.)

4. A tulaj doni érdekeltsé g keletkezésekoľi arány a:

5. A tulajdoni érdękeltség jelenlegi aránya''
6, A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

1. Gazdasági táľsaság neve:
2. Gazdasági társaság formája:
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos. részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.)

4, A tulajdoni érdekeltség keletkezésekoľi aľánya'.

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi arźtnya:
6. A' gazdasági táľsaságban viselt tisztsége:

3'J %
'tt %

Ás %

'Áĺ %

IV

o//o
o,//o

o//o
o//o

o//(l
o//o
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