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2. melléklet a 201 ]. évi ClXXXlXłlpľvĺfuhęz
Vagyon-, jövedelem- és gazdasĺÍgiéľdekeltséginyilutkozat helyi önkoľmónyzati
képviselő (polgdľmesteľ, alpolgĺtľmesteľ),valamint u vele közös hĺÍztaľtúsbanélő
és gyeľmeke szĺÍmĺÍľa
hdzas- vagy éIettĺźľsa

A nyilatkozatot adó személye
l' A nyilatkozatotadő;

a) helyi önkormányzati képviselő' polgármester, ąlpglgármellgl (a továbbiakban együtt: képviselő)
b) a képviselővel közös háztartźsban élo házas- vagy élettárs (a továbbiakban: hazas-lélettáľs)
c) a képviselővel köz<js háztartésban élő gyermek (a továbbiakban: gyeľmek)

neve: T**s*:ĺ ,

2. A képviselő
3. A házas-lélettáľs neve:
4. A gyermek neve:

'l)'{o,

e,-

Ąsgorc*l

A. Rész

VAGYONI NYILATKOZAT
I. Ingatlanok
A telepĹilés neve, ahol azingatlanfększik (Budapesten kerület
b) Az ingatlanteľiiletna gysa gal .. J8.ł...n.L................... .'...
a)

i9' ..9tgY*)..............

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett teriilet elnevezése): ................
d) Az épület fo ľendeltetés szerinti jellege (lakőház, ĺidülő, gazdasági épület stb.), az épület

e)

Đ

g)
h)
2.

alapterülete: ..'............Í
Az ingatlan ioei ielleee (társasház, szovetkezeLiház, műemlék, bányatelek stb.):
.........]...p.s**_ł**ł']...hę..H*#.kłľ:..lP.l.t*:...
ňyilĹ.oł';ágĺru.u (tulajdonos, il;iä uĐ, :.ł"-i9ö+9l1s^ ^' ^ .
Közös tulajdon esetén a tulajdoni há"y"l;Jíer.i '...]..Ĺĺfił;...;'....;::
A szerzés jbgcíme, ideje (a joguirroný kezdete): ....gĺgF]g\..ł...H'..

'

kerület is):
a) A település neve, ahol az ingat|an
b) Az ingatlan területnagysága: '...!ł
c) Művelési ága (vagy a miĺvelésalól kivett tęľület elnevezése): ..........'.....
d) Az épület fő ľendeltetés szeľinti jellege (lakóház, üdĹilő, gazdasági épület stb.), az épület
alapteľülete:
e)

Az ingatlan iogi iellege

ház, míiemlék,bányatelek stb.)

....].q..ffi..

Đ

s)

2äs:

h)

:t
7
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a) A telepüIés neve, ahol azingatlan fekszik
b) Az ingatlan teľületnagysága:

c)

(Budapesten keľület is): ....

Művelési ěąa (vagy a miĺvelésalól kivett terület elnevezése):
épĹilet fő rendeltetés szeľinti jellege (Iakőhźlz, üdüló,

d) Az

épület stb.), az épület

alapterülete:

e) Az

Đ

4

ingatlanjogijellege (tźrsasház, szövetkezeti ház,

bányatelek stb.):

A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, béľlő

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jo

hányad

a) A

fększik (Budapesten keľület is):

település neve' ahol az

b) Azingatlan
c) Miĺvelésiága(vagy
épĹilet fő
alapteľülete:

e) Azin
s)

h

A

j

e ll

....

alól kivett teľület elnevezése):
szeľinti jellege (lakőhtu, ĺidülő, gazdasági épület stb), az épiilet

d) Az

Đ

...

ege (tár sashźu, szövetkeze ti ház, műem l ék, bányatelek stb. )

jogállása (tulajdonos, bérlő stb.)
tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
szeľzésjogcíme, ideje (a jogviszony kezdete)

II. Nagy éľtékĺĺ
ĺngóságok
l. Gépjármtĺvek:

,)

b)

c)

személygépkocsi:
a szerzés ideje, jogcíme:
a szerzés ideje jogcíme:
a szeľzésideje, jogcíme:
tehergépjármű' autóbusz:
a szetzés ideje' jogcíme:
a szerzés ideje, jogcíme:
a szerzés ideje, jogcíme:
motorkerékpár:
a szęrzés ideje, jogcíme:
a szerzés ideje, jogcíme:
a szerzés ideje' jogcíme:

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

2.Yízi vagy

légi jármti:
jellege:
a)
típusa:
a szerzés ideje, jogcíme:
b) jellege:
típusa:
a szerzés ideje jogcíme:

,-rt.El
a|áírts
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3. Védett mtĺalkotás' védett gýjtemény:

a)

b)

egyedi alkotások:
a szerzés ideje jogcíme:
a szerzés ideje jogcíme:
a szetzés ideje, jogcíme:
gyűjtemény:
a szęrzés ideje, jogcíme:
a szerzés ideje, jogcíme:
a szerzés ideje, jogcíme:

megnevezés
megnevezés
megnevezés

db

.... megnevezęs

dĘ

.... megnevezés

db
db

.... megnevezés

db
db

4. Egyéb, daľabonként vagy készletenként(gyűjteményenként) a mindenkoľi' a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvény szeľinti illetményalap hathavi összegét meghaladó éľtékűingóság:

a)

b)

c)
d)
e)

megnevezés:
a szerzésideje, jogcíme: .::::.....:
megnevezés:
a szetzés ideje' jogcíme:
megnevezés:
a szerzés ideje, jogcíme:
megnevezés:
a szerzés ideje, jogcíme:
megnevezés:
a szerzés ideje jogcíme:

elhelyezett meýakaľíttts vagy egyéb befektetés (részvény, kötvény, részjegy,
5. Éľtékpapírban
stb.):
biztosítás
nagy értékű
l
.'H.A.ľt...'...........
névéľték,biztosítási összeg: .. }. !..9.:. ?*..9..Í!:

ńegnevezés:

megnevezés:
névéľték,biztosítási összeg:
megnevezés:
névéľték,biztosítási összeg:
megnevezés:
névéľték,biztosítási összeg:
megnevezés:
névéľték,biztosítási összeg:

.Ft

6. Takaľékbetétbenelhelyezett megtakarítás

A

mindenkori' a kdzszolgá|ati tisztviselőkľől szóló törvény szerinti illetményalap hathavi
Ft
összegét meghaladó készpénz:....

7.

=.......

?..ĺL1
aláírźs
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8. Az összességében a mindenkori, a közszolgálati tisztviselőkľől szóló törvény szerinti

illetményalap hathavi összegét meghaladó pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szerzodés
alapj án fennálló pénzkövetelés :
a) pénzintézetiszámlakövetelés:
...9$.F_-,sę:.sý-..........
........;.......
(foľintértéken):
devizźlban
Ft
b) más szerzódés alapján fennálló pénzkövetelés összege:

foľintban:

vagyontárgyak, ha azok együttes értékea mindenkori,
9. Más, jelentősebb éľtéklĺ

akozszo|gtiati

tisztviselőkről szóló törvény szeľinti illetményalap hathavi összegét meghaladja:
megnevezes:
megnevezes:
megnevezes:
megnevezes:
megnevezés:

III. Tartozások
Ebben a rovatban kéťiikfeltĹintetni
magźnszemé yekke l szęm b en
l

e

set

le

ge

s

a

köztartozás címén,valamint

en fenn

á ll

a

pénzintézettelvagy

ó t.artozźsait

Köztaľtozás (adő, vám, illeték, tb-jáľulék stb.):
2. P énzintézettel szemb eni tartoztls (h itel, kö lcsĺin stb.)
3 . Magźlnszemélyekke l szembeni tartozás;

forint
forint
foľint

1.

:

IV. Egyéb kiizlendők

-LT-ĘI.
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B. Rész

JOVEDELEMNYILATKOZAT
(a képviselői ti szteletdíj on

kívüli adókötęles

j

övedelmek)

Foglalkozása: ...Ełodoo\ĺľrę'xłcf..:.........:.^..:........|....'........x'.ľ..:...............:. t
Munkahelye: .3*a*ľs:-.Ł.€.**.*ę.:ľi'.'"rit r...._d..t-rĺ*.'tĺ.lłn"ĘÚ,í:::ä_.ł'".;;'.v-#.,
nem,
Szünetelteti-e foglalkozáséi: igen
Foglalkozásából száľm azőhaviadók<iteles (bruttó) jövedelme: ...l.,.ę3t.l..tg-o-.................. Ft

2. Az l. pontban írt foglalkozásán kívüli, valamennyi olyan tevékenysége,amelyből adóköteles
jövedelme származik:
a) A tevékenységmegnevezése:
alá eső
b) A kiťrzető személye (kivéve a jogszabźllyon alapuló titoktaľtáSi
tevékenységek):
c) Ajövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszeľességű, eseti vagy
Ft
d) A jtivedelem (bľuttó) összege:

a) A tevékenységmegnevezése:
b) A kifizető személye (kivéve a

c)

d)

jogszabźtlyon alapuló

tevékenységek)
Ajövedelem rendszeressége (havi, egyéb
A jövedelem (bľuttó) összege:

vagy időszakos):

a) A tevékenységmegnevezése:
b) A kifizető személye (kivéve a

c)

d)

tevékenységek):
A jövedelem rendszeľessége (havi,
A jtivedelem (bruttó) összege:

kötelezettség alá eső

Ft

alapuló titoktaľtási kötelezettség alá eső
ľendszerességiĺ,eseti vagy időszakos)

iu

\
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C. Rész

GAZDAsÁcr nnnEKELTSncr ľyrLATKoZAT
G azdasági táľsaságban fennál ló ti sztsé ge vagy érdeke ltsé ge

:

I.
I

2
Ą

J

4
5

6

Gazdasági társaság neve: ....
G azdasági társaság foľmáj a :
Az érdekeltségfoľmája (tulajdonos, ľészvényes,bt. esetén beltag/kĹiltag stb.)
A tulaj doni éľdekeltségkeletkezésekori aránya: ................
A tulajdoni érdekeltségjelenlegi aránya:
A gazdasági táľsaságban viselt tisztsége:

%
%

II
I

2
a

J

4
5

6

Gazdasźryi társaság neve: ........
G azdasági táľsaság foľmáj a :

Az éľdekeltségfoľmája (tulajdonos, ľészvényes,bt.
A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: ....
A tulajdoni éľdekeltségjelenlegi arźnya:

A

esetén
%
%

gazdasági táľsaságban viselt tisztsége:

m.
1.

2.
J.

4.
5.
6.

Gazdasági társaság neve: ..
G azdasági táľsaság foľmáj a :
Az érdekeltség foľmája (tulajdonos,
A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori
A tulaj doni éľdekeltségj elenlegi
A gazdasági táľsaságban vi selt

, bt. esetén beltag/kültag stb.)

%
%

IV.

l. Gazdasági táľsaság neve
) Gazdasági táľsaság
a
J. Az éľdękeltségformája
donos, ľészvényes,bt.
4. A tulajdoni
aranya'.
jelenlegi artnya
5. A tulajdoni
6.

A

gazdasźęi

esetén beltag/kĹiltag stb.):

%
%

viselt tisztsége

V.
1.

Gazdasági

a

Az
A

)

J.

4.
5.

6.

Dátum:

A
A

foľmája:
tség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kiiltag stb.): ....
éľdekeltségkeletkezésekoľi aránya: .........................
éľdekeltségj elenlegi ar ány a;
társaságban viselt tisztsége :

fu?a. o\.

Ę

J
íLĺÉl
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%

