2, melléklet a2O1L.

éü CDOfiD(. törvényhez

és gazdaságs érdekeltséginyilatkozat helyr önkonnányzati képvisetö,
(Polgármester, alpolgármester), valarnint a vele közös háztatísban éló házas- vagy élettársa és
gyermeke számfua
VagYon-, jÖvedelem-

A nyilatkozatot adó személye
l. Anllatkozatot adő:
a) helYl Önkormányzati képviselő, polgámrester, alpolgármester (a továbbiakban együtt: képviselö)

b) a képviselŐvel közös
c) a kópviselövel

háztartásban élő házas- vagy élettárs (a továbbiakban:bázas-/élettárs)

köaís ltáztartásbanélő gyermek (a továbbiakban: gyermek)

2.

A képviseló neve: ...,..........§*kp.t:...i§Y-l§.*Y.Y*.,,,._l":PlI.....".

4.

Agysrmekneve:.

A. Rész

VAGYoNI nrYILATKozAT
I.Ingatlanok
1.

a)Atelepülésnelre, aholazingatlanfekszik@udapestenkerüetis)....1.9.?.+r#Í.l.Y..!.,...Y*t,
b) Az ingatlarr teriiletnagys

ag

..

....41.3...f.,.........".

c) Művelési ága (vagy amüvelés alól kivett terijlet elnwezese).

Az epÜlet fó r9ndglt.etes s.ze$lti jellege (lakótrr{z, üdülö, gazda§ági épület stb.), az épület
alapteriilete .......tr.*.*P..tt*U. j*!*:{
d)

e)

Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.) ......,...,...,,......

.T}:í*§.í}:?,.....". "....,.
f)

A nyilatkozo jogállása (tulajdonos, bérlő stb,)

g) Közös
h)

...

...........Í,Ul*.lP,.?r§§..,....,....,....

tulajdon esetérr a tulajdoni hányad mértéke..............,,..§.?-{;..........,.,

A szerzés jogcíme, ideje

(a

jogviszony kezdet")....,]í,3,9!.,....9..l'*t]r**§.

2.
a)

A tel€pÜés neve, ahol az ingatlan fe}szik @urlapesten kerüet i§).§Pt}.P_*i.l..Y.!.,..,**t'_:,..

b)

Az ingatlan tertiletnagysága ....:!.1:,...f.

c) Művelési ága (vagy a művelés alót kivett teriilet elnwezése).
d) Az épiilet fó rendeltetés szerinti jeliege (lakóbáz,üdülö,
alapterülete

gazdasági épíitetstb.), az épület

.

.*!n#.r.{:r**...,t*"+]l.

e)

Az ingatlanjogi jetlege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek

f;

A nyilatkozó jogátlása (tulajdonos, bérlő stb.)

g)

Közös

h)

A

trrlajdon esetén a tulajdoni hányad

stb_)

,,..""""

.. .....,.T._t,t_|t.:?Ée.P.e§.,,.......""""", ",
mértéke ,§,9 Í,,"""""""",

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdet

,

"\.-.'.'k9.t.,.,.".Y,**1r**.í,"

,

,

J.
a)

A telepüés neve, ahol az ingatlarr fekszik (Budapesten ker&let

ir._§:§Af.ff,l,Y1[,,,,,!*í,,,

b)Azingat1anteríiletnagyságu.....l.§§",'t.i.'.'.'...........'".....',.......rJ.....'.;'...].'.....

c)Múvelésiága(vagyamüvelésalólkivettterúletelnevezése)
d)

epűet stb,), az épület
Az epület fo reirdsltetés szerinti jellege (lakóház, üdülö, gazóasági

e)

Az ingatlan jogi jellege (társasMz, szövetkezeti ház, műemlé§ bányatelek

stb"""""""""""",

f)Anyi1atkozójogá1lása(tu1ajdonos,bérlöstb.)'...,.'.T9!á.+.§9|*9§......'.'.........
g)

Közös

h)

A

tulajdon eseten a tulajdoni hányad mértéke"""""."",§,:,_l""""""","",

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony

kezdete),..i.l$.,,...Y}::{r'tr.fu*

a"Y) §;Y#*n{ra urrdu

4.

i,)....",",§,i,:,*,*"""""""""

a)

Atelepülés neve, ahol az ingatlan fekszik(Budapestenkerüet

b)

Az ingatian terirletnagyságu ..ffiÍ... -..6T§..*"

c)

Müvelési ága(vagya müveles alól kivett t€riilet elnevezése)..,...,9,p.,J.ti_.r.g.lgl

d)

épiilet stb,), az épiilet
Az épüet fő rendeltetés szerinti jeüege (lakóház, üdiilő, gazdasági

e)

Az ingatlan jogi jell€e

"

(társas}ráz, szövetkezeti

" "l

i

!

r, r,

t,i, ;"

r, !,

f

haz, műemlé§ bányatelek stb,)

"""""""""""

í9.!*:.P_.t9,,§."..,...,,..."_

flAnyilatkozójográllása(hrlajdonos,bérlö§tb,)
g) Közös tulajdon esetén a trrlajdoni hányad mértéke"""""""""",9"g,j'""""""""
h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony

kezdet")"""""",§,gF-9§,?"t,

,

TI. Nagy

értókúingóságok

I. Gépjárn{oek:
.........,......, típus

a) személygépkocsi
a szetzés ideje, jogcírne

aszerzés ideje jogcíme

í..............,................... típus

jogcíme

a szerzés ideje,

í........,..............:.,,.,.,........,.,,...,.....,. típus

b) tehergfujármű, autóbusz...

jogcíme

a szrlrzés ideje,

a szerzés idej

e, j

.rli.r..,r..i.l...........

ogcíme

a szerzés ideje, jogcíme ......

j

a szerzés ideje,

2.

Yízivag légi járnű

a)jellege

jogcíme

a szerzés ideje,

.....r.r.r.r.........

a szsrzés ideje jogcíme . ;... *.......

3. Yédett műallahős, védett gtűjtemény:
a) egyedi alkoüások
a szerzés ideje jogcírne, megnwezes, db
a szerzés ideje jogcíme, megnevezés, db
a szerzés ideje jogcíme, megnevezés, db

b) gyújtemény

a szerués ideje jogcímg megnevezés, db
a szerzés ideje jogcíme, megnevezés, db
a szerzés ideje

jogoímq megnevezés, db.........

4. Egéb, drabonként vagl

készletenMnt (gtűjteményenként) a mindenkori,

tisztviselőtről szóló torvény sierinti illetményatap Int

hni

b)mepevezés.......'...'....l....'o...r..rr.ririrri.;...i..........i

aszerzésideje,jogcíme

a szerzés ideje, jogclme

.4

a

közszolgáIati

összegét meghaladó értékűingóság:

^t' """"-,

"",:""""

.......--.-..

befelaefts
S. ÉrtaPap*nan elhelyezeít megtalcarítiás vagt egléb

H|tvény, részjegt,

értélcűbiztosíta§ stb. ) :

névértélqbiáosítási összeg......,..,....-...-.l.,;.""l",t"";t",t,li"

7_

szerinti illetményalap hathavi Összegét
Á mindenlari, a közszolgálati tisztvisetőlvől szóló törvény

meghaladóbészpénz-,.... 4""t,

B. Rész

JÖV§DELEMNYILATKOZAT
(a képviselői tiszteletűjon

1.

kívüü adóköteles jövedelmek)

Foglalkozása...,,..,.....,...Íá.*.rr..{s.{.,,,,*-u.,e..9-!:s,*lg.n,q,§í-F.{.,,Munkahelye.,..§.|.,...í9..9.*:*f.§..,y.l
Sziinetelteti-e

foglalkoását

,..Y9.,..p.?§,.9.g._g_Ly.i.,:í*,§....,§*r**nn:.|np.sp

igerr/nem.

FoglalkoásáM Iszármazőhavi adóköteles (bruttó) jövedelme.,.,....,?3.k.§,oo.,...""""""""""},t
Áz

1.

adókOteles jÖvedelme
pontban írt fogtalkozásám kívüli, valarnennyi olyan tevéIrenysége, amelybŐI

származik

alá esö tevékenységek)

b) A kifizetö szerrélye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási

c) A jövedelem

rendszeressége (havi, eryéb re,lrdszerességü,

összege........

d)

Ajövedelem(bruttó)

a)

A tevékenységmegnevezese

"""""":

........ *,..., -...,." - --.......

b) A kifrzetö személye (kivéve a jogszabályon

c) Ajövedelem rendszeressége (haü

Íary időszakos)..,......-............

)

titoktartasi kötelezettség alá eső twékenységek)

rendszere§ségú, eseti vagy időszakos)...

d) A jövedelem (bruttó) összege
a)

Atwékenység

b)

A kifuetö

Aj
d) Aj
c)

ivéve a jogszabátyon alapuló titoldaítá§i kötelezettség alá esö tevékerrységek)
rendszeressége (havi, eryéb rendszerességü, eseti vagy idöszakos)..
(bruttó)

összege....,...

"",r,t"",j,r""

"""""""Ft

tisztviselő"Iről szóló tarvény szerinti illetményalap
meghaladó pénzintézetiszámlakijvelelés vagl mas, szerződés alapjónfennálló

8. Áz összességében a mindenkori, a lcözszolgálati

hathni ászegát
pénzkövetelés:

a) pelzintézeti sámlakövetelés

:

forintban....,........l.,..§99 ,,.P..2...k,:..,.".....,......"....t.l....r.r.rr..i;l

b) más szemödés alapján f€nnálló

pérrzkövetel&

összege

...,,..............,,.Ft

9. Mdq jelentősebb értéHlvagnntárw*h ha azok egúttes
tisztviselőItű szóló törvény szerinti illetményaíaphat hayi

'mind enkor i, a kö
meghatadja:

z s z o l gáI

ati

megnevezés

IIL Tartozísok
Ebben a rovatban kérjük feltüntetni akőztartozás
magarrszemélyekkel szemben esetlegesen

1.
2.
3.

Köáartozás (adó, vám,

a

pénzintézettel vagy

illetél

Pénzintézefiel szerrbeni

Magánszemélyek*y''szwrbeni

tartoás,

.............,..,Ft

C. Rósz

GAZDASÁGI ÉRDEKELT§ECI I{YILATKOZAT
Gazdasági társaságban fennálló tisxsége vagy érdekeltsége:

L
tfusaságneve.,,...A9á...tl§,li.*-...,§}*l-..qllr.*IÉ...íÍ,,,*§}.....*fT.,........,....

1. Gazdasági

3.

Az érdekeitség fomrája (tulajdonos, részvényes,bt.

4.

A fulajdoui érdekeltségkeletkezesekori

5.

A tulajdoni

érdekelt§ég jelerrlegi

esetén beltag/ktiltag §tb.,,Í,9.!.**§9!9.0.§

......,....!.!.Z,..
aránya-,....... .............1l§.
anánya

,.,......,....%
............,....%

il.
tfusaságneve....,,.i_táP.{:!.p.í9,.*-t-U-,,.!#L!l.d.,**.HJ......§.+9Í*.,.,...k

1. Gazdasági

2. Gazdaságltársaság

fomrája

Hr.,...

.........,.,.....,I*r.

Az érdekeltség forrrája (fulajdonos, részvényes, bt. eseténbeltag/ldltag stt....IP,,!:f3.99P9S
4, A tulajdoni fudekeltség keletkezésekori aránya
.1/.G.....,........... ....,,........o/o
3.

5.

A tulajdoni érdekeltségjetenlegi

6.

A gazda§ági ársaságban üselt

aránya....,...................,...1t§..........

tisztsége

..

.

..,,"""..:-....,..

m.
1. Gazdasági tarsaság neve

2. Gazdasági társaság formája
3.

Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt.

4.

A tulajdoni

5.

A tulajdoni érdekeltségjeteirlegi aránya.

6.

A gazda§ági társaságban viselt

esetérr

érdekeltségkeletkezésekori aránya

tisztsége.......................,.

:.

ry.
1. Gazdasági társaság neve

2. Gazdasági társaság formája
3.

Az érdekeltségforrrája

4.

A tulajdoni érdekeltség

5.

A tulajdoni érdekeltség

6.

A gazdasági

v.
trirsaság neve

bt. esetén beltag&tiltag stb.

,........"....... %

\-

Z. Cra?Á^s6gr társaság formáj a

... " " " " " " " " " " "

3. Az érdekelts ég fottÁja (tulajdonos,
4.

A

5.

A tulajdoni érdckelts€

6.

A

tulaj doni érdekeltség

gazda§ági társaságban

",

)

bt. esetén beltag/lólüag stb.......,-

