2.
a 2011, évi ccxxxłx. törvényhez
Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő'
(polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa
és gyermeke számára
A nyilatkozatotadó személye
1. A nyilatkozatot adó:
a) helyi önkormányzati képviv e,ö. polgármester, alpolgármester (a továbbiakban együtt: képviselő)
b) a képviselövel közös háztartásban élő házas- vagy élettárs(a továbbiakban:házas-/élettárs)
c) a képviselővel közös háztartásh n éld
gyermek)
2, A képviselő neveŕA/?
3. A házas-/élettárs neve:
4. A gyermek neve: .

A. Rész
VAGYONI NYILATKOZAT
l. Ingatlanok

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): .
b) Az ingatlanterületnagysága:
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivettterületelnevezése): .
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdüld, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete:

e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, müemlék, bányatelek stb.): .
í) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): .
g) Közös tulajdonesetén a tulajdonihányad mértéke:
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):
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a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): .
b) Az ingatlan területnagysága.
c) Művelési ága (vagy a müvelés alól kivett területelnevezése): .
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete:
e) Az ingatlanjogijellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): .
f) A nyilatkozójogállása (tulajdonos, bérlő stb.): .
g) Közös tulajdonesetén a tulajdonihányad mértéke:
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): .
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a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is)•
b) Az ingatlan területnagysága.
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett területelnevezése): .
d) Az épület fő rendeltetés szerinti
üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete:
e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): .
nyilatkozó
jogállása
(tulajdonos,
bérlő

stb.):

g) Közös tulajdonesetén a tulajdoni hányad mértéke:
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): .
4.

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): .
b) Az ingatlan területnagysága:
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett területelnevezése)'
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete:
e) Az ingatlanjogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.)'

f) A nyilatkozójogállása (tulajdonos, bérlő stb.)'
g) Közös tulajdonesetén a tulajdoni hányad mértéke:
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):

Il. Nagy értékü ingóságok
1. Gépjárművek:

a) személygépkocsi: .
a szerzés ideje, jogcíme:
a szerzés ideje jogcíme:
a szerzés ideje,jogcíme:
b) tehergépjármú,autóbusz:
a szerzés ideje,jogcíme:
a szerzés ideje,jogcíme:
a szerzés ideje, jogcíme:

típus
típus
típus

típus
típus

típus
típus
típus
típus
típus
típus
típus

c) motorkerékpár:
a szerzés ideje,jogcíme:
a szerzés ideje, jogcíme:
a szerzés ideje, jogcíme:
2. Vízi vagy légi jármű:
a) jellege:

típusa:

a szerzés ideje, jogcíme:

b) jellege:
típusa:

a szerzés idejejogcíme:
3. Védett müalkotás, védett gyűjtemény:
a) egyedi alkotások:

a szerzés idejejogcíme:
a szerzés idejejogcíme:
a szerzés ideje,jogcíme:
b) gyűjtemény: .
a szerzés ideje, jogcíme:

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

megnevezés

db

megnevezés
megnevezés

db

megnevezés
megnevezés
megnevezés

db
db
db

db

4. Egyéb, darabonként vagykészletenként (gyűjteményenként)a mindenkori,a közszolgálati
tisztviselőkről szól törv ny <erinti illetméqyalpp hathavi összegét meghaladó értékü ingóság•

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. Értékpapírbanelhelyezett megtakarításvagy egyéb befektetés(részvény, kötvény, részjegy, nagy

értékü biztosítás stb.):
megnevezés•

névérték,biztosítási összegmegnevezés•
névérték, biztosítási összeg•
megnevezés•
névérték, biztosítási összeg:
megnevezés•

névérték,biztosítási összeg:
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III. Tartozások

vz;y
a kbĽrtozž3 címén važmir;ta pénzintézettel

Ebben a

szemben eseťegesen fennžtZ tZtOZŽSZJt
stbü
1. KĹĽa—ĹZŽS (adó, vám, íĽe±k,
szernbení tzfĹzžs

(hitel, kĹ;Ĺs.Ĺn stb.):

szerndenitarozžs-
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M. Egyéb közlendő

B. Rész
JÖVEDELEM NYILATKOZAT

(a képvisetôi tiszteletd92'4ĽžkĹteles

1. F0GôĹzžsaĺ
Szúnetežetj-e
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jövedelmek)

igen

szárrnzzá havi addkôteles (bruttó)jövedelme-

2- Az 1. pontban írt fog!üozásán
jovede{rneszárrnzzk:

Ft

kívüli, va:amennyíolyan tevékenysége, ame\ybôladdkOt4es

rnegr,evezese
a) A tevékenység

a jogszabž!yon alapuld t;toktaftási kôtelezet:ség
b) A kifzetd szernéŕje (kivéve
tevékenységek):
(havi, egyéb rendszerességú, esetj vagy idöszakos)í
c) A jövedelem rendszeress%e
Ft
megnevezësĽ=;.
a) A tevékenység

b) A kfzetô

szernéfye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kôtetezettség

tevékenységek)í.

(havi, egyéb rendszerességú, eseti vagy 'dôszakos):
c) A jövedelem rendszeressége
ôsszege:
d) A pved4ern (bruttó)

esd

esd

a) A tevékenység
b) A kif:zetô személye (kivéve a
tevékenységek).
C) A jövedelem rendszeressége (haw egyéb
d) A jôvedeiem (bruttó)összege

C. Rész
GAZDASÁGI ÉROEHELTSÉCÍ

Gazdasági társaságban fennátiôtisztsége vagy
1. Gazdasági társaság neve.
2. Gazdasági társaság formája.

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos,részvényes, bt esetén
4. A tulajdoniérdekeltség keletkezésekor' aránya
5. A tulajdoniérdekeltség jelenlegi aránya
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége.

)

Il.
1. Gazdasági társaság neve: .

2. Gazdasági társaság formája:

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos,részvényes, bt. esetén
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya:
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:
6. A gazdasági társaságbanviselt tisztsége:

ÍV),

1. Gazdasági társaság neve: .

2. Gazdasági társaság formája:
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekor' aránya:
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége•
1. Gazdasági társaság neve:
2. Gazdasági társaság formája:
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos,részvényes, bt esetén
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya,
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége•

1. Gazdasági társaság neve2. Gazdasági társaság formája

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt, esetén beltag/kíuftzgstb.);
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekoriaránya•
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya
6. A gazdasági társaságbanviselt tisztsége'
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