Vagyon-, j6vedelem-6s gazdasdgi 6rdekelts¢gi nytlatkozat

helyi 6nkormdnyzati k6pvisel6' (polgdrmester, alpolgdrmester) ,
valamint a vele ktjzj}s hdz;tartdsban 616 hdzas-vagy 6lettdrsa 6s gyermeke
szdmdra
A nyilatkozatot ad6 szem61ye
1 . A nyilatkozatot add I :

¢' helyi

polgarmester, alpolgdrmester* (a tovabbiakban egytitt:

kepvisel6)

b/ a k6pvisel6vel k6z6s haztartasban 516 hazas- vagy 61ettars* .(a tovabbiakban: hazas-/5lettars)
5^16`gyequek* (a tovabbiakban: gyermek)

:;ikk6eppvj]:see]]66Y:]e5::z::..tif9.¥qu:A?.i.=

AMEL

3 . A hazas-/61ettdrs neve:

4. A gyermek neve:
*A megfelel6 sz6veg alchdzand6 !

1 Csak a sajat szem6lyere vonatkoz6 adatokat t6Itse ki!
2 Az ingatlannyilvantartasi adatokkal megegyez6en kell kit6lteni.
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e/`A\{;ingatlanjogijellege(tdrsashaz,sz6vetkezetihaz,mfieml6k,binyatelekstb.):
j) A nyifaapz6 jogallasa (tulajdonos, b6rl6 stb.):
g/ K6z6s tulti`don eset5n a tulajdoni hinyad m6rt5ke:
%)Aszerz5sj-o\qi¢:,ideje(aj-ogviszonykezdete)

3.

cz/Ateleptil6sneve,ah\o\lhquingatlanfekszik(Budapestenkertiletis):

a/ Az ingatlan terfuletnagysag
c/ Mfivel6si aga (vagy a mtivel6s

61 kivett teriilet elnevez6se):

d/Az6ptiletforendeltet6sszerintijellefee;{:;¥6hde,tidtil6,gardasagi6ptiletstb.),ar6ptilet
alapteriilete:

11. Nagy 6rt6kfi ing6sagok
C

1. G5pj armtivek:
cr/ szem51yg6pkocsi :

I/\O.OA

OC,T.Aul`^T

z04c;-.
a szerz6s ideje, jogcime: ..tr.¥..`.:.'
..-. 'I

vg'rL>L

a szerz5s ideje jogcime:

a szerzes ideje, jogcime:

0/ teherg5pjarmti, aut6busz: ..T~
a szerz6s ideje, jogcime:

a szerz6s ideje, jogcime:

a szerz5s ideje, jogcime:
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4. Egy6b, darabonk6nt vagy k6szletenk5nt (gytijtem6nyenk6nt) a mindenkori, a k6zszolgalati
tisztvisel6kr6l sz616 t6rv5ny szerinti illetm6nyalap hathavi 6sszeg6t meghalad6 6rt6kti

A,inffr6ns:i:;76c.
CZJ
megnevez6s:

F€wf)Gp`

S`rRAToc,ih`TEp`
46 . I/i-rg-L

a szerz6s ideje, jogcime: ...Zr.Q.1.I ....i
OGo ~45M
6/ megnevez6s: ...... M..I.AnT`iv

AVRl.

`6L

are«TR"¢HtTAk

AL/`u,rLrl v`u.`

a,u#.i`T`

6iT`A`p`

?,G'A6 . VgTlgL
a szerz6s ideje, jogcime: ...`r.Y.r..ky...,

5. Ert6kpapirban elhelyezett megtakaritas vagy egy6b befektet5s (r6szv5ny, k6tv6ny, r6szjegy,
nagy6rt5ktibiztositasstb.):

{

.___

`

_`

\

?~4u£~-u.'hotLfrwD¢ i
GCLTrjiLro.rI+J3`
megnevezes:
q . 0/q. 53~3 i=f
n6v6rt5k, biztositasi 6sszeg
+13
VIfTA
G LE r8 j 'Lro€ ,
megnevezes:
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n5v6rt6k, biztositasi 6sszeg:

8. Az 6sszess696ben a mindenkori, a k6zszolgalati tisztvisel6kr61 sz616 t6rv5ny szerinti

illetm5nyalap hathavi 6sszeg6t meghalad6 p5nzint6zeti szinlak6vetel6s vagy mas,
szerz6d5s alapjin fennall6 p5nzk6vetel6s:
c7/p6nzint5zetisza*.ak6vetel6s:
a/co.OcS `ft
J?_ ..i .. +1. _ .. .
forintban:
devizaban (forintch6ken) :
®/ mas szerz6d5s alapjin fennall6 p6nzk6vetel6s 6sszege:

6rt5kti vagyontdrgyak, ha azok egytittes 6rt6ke a mindenkori, a
kr6l sz616 t6rv6ny szerinti illetm6nyalap hathavi 6sszeg5t
megnevezes:
megnevez5s:
megnevez6s:
megnevez6s:
megnevez6s:
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8. R6sz3

J6VEDELEMNYILATKOZAT
(a k6pvisel6i tiszteletdijon kivtili ad6k6teles j6vedelmek)
1 . Foglalkozasa: .....,

Munkahelye:.......A 6RuiweQ

GL6TV±OGLM)

Hc,cO,'twc7

MEQlvt3K

L{ir.

Sztinetelteti-e foglalkozasat: igen
n+2Lm
Foglalkozasab6l szarmaz6 havi ad6k6teles (brutt6) j6vedelme

3L6-.coo

2. Az 1. pontban irt foglalkozasin kiviili, valamermyi olyan tev6kenys5ge, amelyb6l ad6k6teles
j6vedelme szdrmazik:
cz/ A tev6kenys6g megnevez5se:

A „ ` ~t.,` t„ ._a,.
¢I'toTr`sfiGi' Tftt,

Z7/ A kifizet6 szem6lye (kiv6ve a jpgszabalyon al ul6 titoktartasi k6telezetts6g ala es6
lyj„3£szsaDa`Lydypfe8J,aEw`?L"TAtev6kenys6gek):.....f?.`.4.}.Yt
c/ A j6vedelem rendszeress5ge (havi, egy5b rendszeress6gti, eseti vagy id6szakos): .ftfyuj...

dJ A j6vedelem (brutt6) 6sszege:
CZJ A tev5kenys5g megnevez6se:

3Q)`OO`€

ffLul6?EL6 p>ilo^rTsdu i

T¢u

bJ A kifizet6 Szem6lye (kl¥e;yjAaQ!:.gsz#£:%8,#gaM:ap,:lsriitoktarfesi k6telezetts6g ala es6
tf]`/6kfinvci6op_k\.
tev6kenys6gek)
c/Aj6vedelemrendszeress6ge(havi,egy6brendszerfs#¥,S`soe6ivagyid6szakos):
/) AAifivef]eleni
cZ/
j6vedelem/hnTttfi`
(brutt6)fiQQ7eofF
6sszege:

C. R6sz

GAZDASAGI ERDEKELTSEGI NYILATKOZAT
Gazdasagi tatsasagban fennall6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge :

3 Csak a k6pvisel6' t6Itse ki.
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6. A gazdasagi tdrsasagban viselt tiszts5ge:

Nyilatkozatt5tel datuna:
2QL1.. ev

i A" A p.

h6...2.¥...nap

alairas
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