
2. melliklet a 201 1, CIXXXIX. törvényhg,z

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekettségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő
(polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és

gyermeke számára

A nyilaíkozatot adó szeméIye

1. A nyilatkozatot adóz

a) helyi önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester (a továbbiakban együtt: képviselő)

Ó/ a képviselővel közös háztartásban élőházas- vagy éIettárs (a továbbiakban: házas-lélettárs)

c/ a képviselővel közös hánartásban élő gyermek (a továbbiakban: gyermek)

2. A képviselő neve: ... ,,.F§Pt.gZ§.{<-..... .§§Y.:P... .; ! .l.

4. A gyermek neve:

A) Rész
YAGYONI |WILATKOZAT

I.
Ingailanok

1.

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

,CEp
b) Az ingatlan területnarysága: ... ..,L55.. . Y) - .

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): ... ...

d) Az épület fő rendeltetés szerinti iellege (\akóháa, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület

e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezetiház, műemlék, bányatelek stb,):

l) Anyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlö stb.): \-Ü.IL\F9.PP..§

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: .LI.4k
h) Aszerzésjogcíme, ideje (ajogviszony kezdete): .,..nU§+S*§}-.... ,g9^.3....+9,.+4..

2.

a) A település neve, abol azingatlan fekszik (Budapesten kerület is):

b) Azingattran területnagysága: ...899...Y.":.....;,.,.

c/ Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezóse): ... ... r'tLt*
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakőház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete: ...,.. .., .i. .. . .,. .'...

e ) Az ingatl an j ogi j el lege (társasház, szövetkeze ti ház, m űe m lék, bányate l ek stb.) :

fl Anyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): .T**.{.!?.Y,?.:
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:



J.

a)

2

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

b) Az ingatlan területna gysága:

c/ Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése):

d) Az éPÜlet fő rendeltetés szerinti jellege (Iakőház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete: ,...,,

e) Az ingatlan j ogi j elle ge (társashá z, szöv etkezeti ház, műemlék, bányate lek stb. ) :

fl A nyilatkoző jogállása (tulajdonos, bérlő stb.):

g/ Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:

h) A szerzésjogcíme, ideje (ajogviszony kezdete):

4.

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

b) Az ingatlan területna gy sága:

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése):

d) Az éPÜlet fo rendeltetés szerinti jellege (lakőház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete: ...,.,

e) Az ingatlan j o gi j el le ge (társashá z, szöv etkezeti ház, műemlék, banyate lek stb. ) :

fl Anyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.):

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hrányad mértéke:

h) A szerzésjogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):

1. Gépjárművek:

n.
Nagy éríékű ingósdgok

a szerzés idej e, j ogcíme:, . 19s§ ;. g§ .". .--5... ., . . . lP §:.:.*_.: . . . .

@,......g9P=q,..TS.
a szerzés ideje, jogcíme: . L*4f,... . E 3 ;. . .§. . . 1. +q§s.u§te-., . . . .,

ö @,,.....§§....F^g9§*T§......
a szerzés ideje, j ogcíme : . .tp.^§,. .o. t ., 

. 9,h ;., . .,., P. §s. 9S§!:. ., .,
a szerzés ideje, jogcíme:
a szerzés ideje, jogcíme: . .. ..

c) motorkerékpár:
a szerzés ideje, jogcíme: . . . ,

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

2. Yizivagy légi jármű:
a) jellege:

a szetzés ideje, jogcíme:
b) jellege:

típusa:

típus
-tíeü§
típus
típus,
típus
+íeüs
típus
típus
típus
típus
típus
típus

a szerzés ideje, jogcíme:



3. Védett műalkotás, védett gyűjtemény:
a) egyedi alkotások:

megnevezés ...... db
aszetzés ideje, jogcíme: ..... megnevezés.,,.., db
aszetzés ideje, jogcíme: megnevezés...... db
a szerzés ideje, jogcíme:

b) gyűjtemény:
megnevezés ....,. db

aszetzés ideje, jogcíme: ...... megnevezés....,, db
a szerzés ideje, jogcíme:
a szerzés ideje, jogcíme:

megnevezés ...... db

4. Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyűjteményenként) a mindenkori, a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hathavi összegét meghaladó értékű ingóság:
a) megnevezés:

a szerzés ideje, jogcíme:
b) megnevezés:

a szerzés ideje, j
c) megnevezés:

a szerzés ideje, jogcíme:
d) megnevezés:

a szerzés ideje, jogcíme:
e) megnevezés:

a szer,zés ideje, jogcíme:

5. Ertékpapírban elhelyezett megtakaritás vagy egyéb befektetés (részvény, kötvény, részjegy, nagy
értékű biztosítás stb.):
megnevezes:
névérték, biztosítási összeg:
megnevezés:
névérték, biztosítási összeg:
megnevezes:
névérték, biáosítási összeg:
megnevezes:
névérték, biztosítási összeg:
megnevezes:
névérték, biáosítási összeg:

6, Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás:

7. A mindenkori, a közszolgá|ati tisztviselökről szóló törvény szerinti illetményalap hathavi
ö s sze gét m e gh al adó ké szp énz:,L. E g; P. .99 r*Ft

8. Az összességében a mindenkori, a közszolgálati tisáviselőkről szóló törvény szerinti
illetményalap hathavi összegét meghaladó pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szerzódés
alapj átt fennálló pénzkövetelés :

a) pénzintézeti számlakövetelés:

forintban:

dev izáb an ( forintértéken ) :

b) más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés összege: Ft

9, Más, jelentösebb értékű vagyontélrgyak, ha azok együttes értéke a mindenkori, aközszolgálati
tisztviselőkról szóló törvény szerinti illetményalap hathavi összegét meghaladja:

megnevezés:

megnevezés:

megnevezés:

ogclme:

Ft
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megnevezés.

megnevezés:

III.
Tartozások

Ebben a rovatban kérJük felttintetni a köztartozás címén, valamint a pénziníézettel vagy
magánszemélyekkel szemben esetle ge sen fennálló tartozásait

1, Könartozás (adó, vám, illeték, tb-járulék stb.): .. .. . ;-.. forint

2.Pénzintézettel szembenitartozás(hitel, kölcsön stb.): I.A.".lt.:,:...=.:.?....... forint

3. Magánszemélyekkel szembeni tarlozás: .....Z,,\.::.:.=.:=...,...... forint

Iv.

B)R.ész

J ö vE D E L E M NvILA ítr o ze r

l. Foglalkozása:

Munkahelye:

(a képvise lői tisáeletdíj on kívüli adóköteles j övedelmek)
?o-c>Aeusree,

ózo u^e.os öuc.ogn§}j.ty.\\A

Szünetelteti-e foglalkozását: igen *uem_

Foglalkozás áből származő havi adóköteles (bruttó) jövedelme: . .9L^ , ..§*l - Pt

2. Az I. pontban írt foglalkozásán kívüli, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből adóköteles

jövedelme szárrnazik:

a) Atevékenység megnevezése: tézgess2ge=ést BtysttsNc=,11gzrer_srs\r

b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettsé g alá eső
tevékenységek): . . ,b. .zs. ...uNPu>s ...§**=F.*§}*\:j+.
c/ A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy idószakos): .§§:.\..

d) A jövedelem (bruttó) összege: ,,.....}9,..9§.,,..,,. Ft

a) A tev ékenység megnevezés., . . .Í?. §s&<Ée-trés
b) A k|frzető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső
tevékenységek): **-p_.,. \rI§. qÉ...§.Pí93]1§..\T}.>:§.

c/ Ajövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos): ttÁ§1

d) A jövedelem (bruttó) összege: ., . §l 3Fl-=. . , Ft

a) A tev ékenység me gn evezés e :, . .tr-<-, . .*l:'.:F-



megllevezés

megnevezés

III.
Taríozrísok

Ebben a rovatban l<éljLik fe]ttirrtetni a kőrtaftozás cítnén,magánszem é lyelilie J r..,-,i 1r.n .sett.g...n fJnnálló tat.ozásait
1.Köztaftozás (adó. várrr, i]leté]<, tb-járulék stb,): .

2. P énzlrtézefi e] szeilbetl i tallozás (h ite], kö lcsön stb.) :

3, Magánszen-réiyel<kel szetrrbetri íaliozás :

rV.
Egyéb közlenclők

valamint a pénzirúézeítel vag}

í,
1Ortl]t

forint

forint

/t
B) Rész / //

/
JÓVEDELEMNYILÁTKOZAT

(a l<épviselői tiszteletdr;on kívüli adóköteJes jövedelmek)]. Foglalkozása

Munkalrell,e;

Szüneteiteti-e foglalkozását: igen nelTl
Foglalkozásábó ] szál,nr a zó 1,1av i ad ókötel es (bruttó) j öved el m e :

2. Az 1, pontban írt foglalkozásán kívüli, valamennyi olyan tevékerrysége.
jövedelme szártrrazi j,:

a) A tevéketrység rlegrtevezése: ]l-re-c§{€ t iz_Ö:._exÖtués *í§§S,\
b) A kiÍizető szerlélYe (kivéve a jogszabályorr alapuló titoktartási_ kötel%ettség alá esőtevékenységek): .3op-scD-..§s§].]€Íil§Ö. ...x#-§I l..a§*<+§a.....
c) A jÖvedeletlr tendszel'essége (hat,i, egr,éb rendszerességúi, esetivagy időszakos): .5J§j\,,
dJ A jövedelenr (brLrttó) összege: .llir ..!§}.,.:.,,... Ft
a] A tevékenység irregrrevezése

b) A klfizető szernélye (kivéve a jogszabál1,on alapulótevékenységek): titoktartási kötelezettség aLá eső

c/ A jövedeletlt retldszel.essége (havi, egyéb rendszerességű, eseti
d) A jövedelenr (br.uttó) összege: Ft
a) A tev éketrység nle gn evezése

Ft

anelyből adóköteles

b) A kifizető szettléll,e (kir,ér,e
tevékenységek):

vagy időszakos):

a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség a]á eső

c) Ajövedelenr

d/ Ajövedelem

retldszeressége (lravi, egyéb rendszerességű, eseti vag1, időszakos):
(bruttó) összege Ft
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GAz DA sÁ G I u - r?á"ű n GI N y I LA TKo zA T

G azdasági trársaságban fennál ló tisásége vagy érdekeltsége :

I.

1. Gazdasági társaság neve:

2. Gazdasági társaság formája:

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltaglktiltag stb.):

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya:

5, A tulajdoni érdekeltség jelenlegi atánya..

6. A gazdasági társaságban viselt tisásége:

II.

1. Gazdasági társaság neve:

2. Gazdasági társaság formája:

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

%

%

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya:

5. A tulajdoni érdekeltségjelenlegi aránya:

6. A gazdasági tarsaságban viselt tisásége:

il.

2, Gazdasági társaság formája:

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

%

%

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: %

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: %

6. A gazdasági társaságban v

tV.

l. Gazdasági társaság neve:

iselt tis*sége:

2. Gazdasági társaság formája:

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

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya:

5, A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aúnya:

6. A gazdasági társaságban viselt tisásége:

Nyilatkozattétel dátuma:

%

%

}§§*§- nó.../§.....nap


