CLXXXIX,

2, mel]ókiel a 201 1, óvi

törvérrylrez

ViLgYott-, jÖveclelenr- és gazdasági órdekeltségi nyilatkozai lrelyi örikonrrányzati
képviselő,
{Polgánnester, aipolgárrnester), valamint a vele közös háztafiásbart éIő b:ázas- vagy éiettársa és

gyenneke számára

A nvilatkozatot atjó szcmólyc

l. A rrt,ihtkoz.aíot adó:
polgármester, alpolgármester (a továbbiakban együtt: képviseló)
b) a kéPviselŐvel kÖzÖs háztartásban élőltázas- vagy élettárs (atovábbiakban: házas-/ólettárs)

c) a kópviselövel

közös

háxa*ásban óló gyennek (a továbbiakban: gyermek)

4. A gycrn:ek neve:.-.

Á. Rósz

VAGYONI NYILATKOZAT
lrlgatlcnok

.{-

l.

1

a)

A teiepülés neve, ahol

az irrgatian lckszik (tsudapesten kerület is).P9,q9.P9.9I,.Y|!, !íg,|tl].eJ",.

) .,\z ingatlan tsrületrragysága .2.9..m?....

b

.

-

c] futriivclési irga (vagy a műveiés aiól kivctt terület elnevezése),
d)

Az ÓPÜtet.lő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdüló, gazdasági épület stb.), az épület

aiapterületc .t.aKQ.b.ér,...

e)

Áz ingat}an jogi jellege (ársashaz, szövetkezeti ház, nriíemlék, bányatelek stb.)

társasház

í) ,,\ nyilatkozó jogátlása (tulajdonos, bérlő ,tb,) .lY.l9j991.9.:... , ,
g)

Köziis tulajdon esetén a tulajdoni hányarl rnérléke..:1.Q,Q7g....,,

h)

A

szerzós jogcíme, ideje (a jogviszony keztiete).,.Yé..lel,.?Q,Q.9..,9Z9,p!9.nF..er.,?9,.

.,,

1"

aJ

i\ iclepii]ó§ ttevc, ahol

Ll)

Az ingatian területnagysága

c.)

§{űvelési ága (vagy a nr{ivelós alól kivett terület elnevezése)

d)

Áz éPÜlet Íb rencleltetós szerirrti jellege (iakóház, üdüló, gazdasági épüiet stb.), az épület

irz ingatlan fekszik (Budapesterr kcnilet is),...,.....,,,..

alaptenilete

e{

r-r-iiicnrlók, bárryalelek slb,)
c) ,.rz irtgallanjogi jellcge {társaslráz, sziivetkczeli 1iáz,

1]

A tryilatkozó jogállása (tulajdonos, bérló stb,)

g)

Kiizós tulajdon esetén a tulajdoni lrányad rnér,téke

h)

A

szcrzós jogcírrre, ideje (ajogviszotty kezdele)"""

].
ri)

iS),:"""""""
A telepilló§ neve, ahoi az irrgatlarr fukszik {Budapesteit korület

b)

Az ingatlan területnagysága,."",",

c)Művelósiága(vagyaműveiésalólkivetlt'erülelelnevezése)'
d)

épület stb,), az épület
Az épület ö rerrcieitetés szerirrti jollege (lakóház, üdiilő, gazdasági

lrlal:tcriilete

e) Az, ingatlan

fJ

jogi jellege (társashtiz, szövetkezeti ház, nriiemlék, bányatelek stb"""",""",

A riyilatkozó jogállása (tulajclorros, bérlő stb,)

g) }iözris ir:lajdon esetérr a li'liajr1olri lrálryad mór"téke
1r)

A

szerz,és jogciine, ideje (a

jogviszony kezdete)"""

4.
a)

A települó§ neve, alrol az ingatlarr t,ekszik (Budapeslen kerulet is)""""""",

b) Á;l irreatlan tenrletnagysága

.."""",

,,*,,',*,oo,ága(r,lg1,:rnrűveiésalólkivellterrrletelnevezése),
tl)

i\z ópirltl tö

gazdasági ópillet stb,), az épúlet
rcrrclelterés szeriirli jellege (lakóház, Lidülő,

alapterúlete

e)

bányatelek stb,)
Az ingatlarr jogi jellege (társasház, szöveikezeli 1iáz, miiemlék,

í) A nyilatkozó jogállása (trrliildorros, bérlö stb,)
g) Kiizós trrlajdclrr csetén a trrlajcloni lrányad mérlóke
lr)

A

szerzés jogcíme , ir"leje (a jogviszony kezdete)"""

II. Nagy értékűingóságok

a szetzés ideje,

jogcíme

típus

a szerzés ideje, jogcíme

3. {/édelt műalkotás, védett gyűjtentény;
a) egyedi alkotások.:,.....,,,.,,..,..
a szerzés iCeje

jcgcínle, megnevezés, db........

li szerzó.s irleje jogcinre, me€i]levezós,

db.,..,...

a szerzós ideje jogcíme, negnevezés, db,.,.,",,

b) gyiijtemény,:,....,...,..
a szeués ideje jogcíme, Inegnevezés, db,...,.,,
a szerzés ideje jogcírne, mognevezés, db,,,...,.

a szet,zós irieje jogcírne, megnevezós, db

V

készletenkéttl_(gyűjteményenként)a minrlenkrlri, a kőzszoÍgólari
tisztv-iselőkről szóló törv,ény szerinti, iíletményalap }nt havi ósszegéí neghaladó értékűtngóság:

4, lipléb, tlal.abonkéníyaEy
lt) ntt,gtrcvczés,].....,..,,,.,

a szt:rzós rclcje, jogcírne ..........,,.",.,

b) i:regnel,ezés .l,,.....,.,...

l

szei,zós icleje,

jogcinlc .....,.,..,.".",

c) nregncvezés,]...,.....,,..
a szerzós ideje, jogcím$ .,,..,,,,...,.,,,

d) nregtlevezés _.....,...."..
a szerzós itleje,

jogcínlc ......,,.....,.

c) tr:ugncvcztls ].......,.....
a szei,zés irleje, jogcírno ........ ",,..,.".

-.l
).

r,l,iclipúl)l.|r,}Lrtl

,, t, t (,

k

i'i

l,

i

zt,

l.r

i

t,i.s

elrrclyezctl lr1€?íak:arilás

s l l,.

)

}}{}g}

egyéb belbktetés (részvény, kötvénY, részjegl,

ncgl

;

,,,^.,,.,,,,.,É., -

rtóvérték, biztosítási összeg...,..,.
nrcgrievezés..,.,..,,.....,.,,..
rrévórt.ók, biztosítási összeg..,..,..,

mogncvezes
lróvórlók.

biztosítási összcg......,

",

tttegllcvczós..,........,...,..,.

névórlék, biztosítási összeg..,,.,,"

§.'1-ak*rékl:etéíben elttelyezetl

7,

megtakarítás,,.-,.,......,.,.".

,.,.,,,,., lit

Á rnindenkori, a közszolgálati liszhlísElőlrről szóló tör,-ény s,zertnti ilLetményclap hathat,í összegót

a:eg{taladó ké.lzpénz,:,,,...., ....,,,

"""""", " ""Ft

1É

Áz Ósszességében a ruiltdenkori, a közszolgdlati tisztviselőkrőt szóIó to;r-vény
szerinti illeímányalap
hathcni Ü,tsetgé:í lneghaladó pénzinlézeti szánzlakövetelés vagl más, szerződis
a\apjánfennátló
B,

pénzkövetcl és:

a) p étuíntézeti szám]

a

követelé

s

:

9. Mas, je!entő,sebb értékiivagj,ortltirgl,uk., ha uzok e g,lütíes űrtúke
a mindenkari, a kózszolgálari

ti";ztviselőh,(jl szóló íórvény szerfuli illetw{nyt!up haí htlvi összegéí
meghalaiíu;
lnegnevezós...,-.,..,,.,,,..,
rttegtrerre zés

megncvezés
megnevezés
nregncvezés

lII.'faÉozások
Ebben a rovalban kérjilt feltúntetni a köztartozás címén,valanrint a pónzintézettel
vagy
nragánszenrélyekkel szenrben esetlegesen lenrrátló tartozásait

,
2.
3,
1

stb.).,..,.,.....
Pénzintézetl-elszembeni tartozás (hitel, köicsön stb.) ..:.,,....,.,,,...,
N{agánszemélyekkel szenrbeni tariozás.--.,.,
Köztartozás (adó, vám, illeték, tb-járulék

IV. Eglób közlerrdők

."...,..........,

Ft

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

B. Rész

JÖv§D§LEMNYILÁTKoZÁT
(

}

.

a képvi sel

ó

i tis zlel ctdíj cln ldr.,uli adókö

Fogl alkozá,sr.,P9!]1|]9"Yi.le.la.qqg.d9,,..

l],
§

t

eles j övedel rnek)

...,,.,, "."..,...,.

eqvéni vállalkozó

rii rreteltcti-c íb gialkozrisát: i gclt/rlcrll,......,..,,..,,,

Foglalk;zásábil1 szárnrazó lravi adóköteles (bfttttó) jövedelrne
Áz

}

.

..e!.q.g..9,0_

0.000

Ft

rldókötele,s
;.lan/{lan írt fog!atkozúsán kíl,üli, valanrcnnyi ob;an tevékenysége, arneblbiíl

jövedelnle

szórrngzik;

felü9yelőbizottság elnöke

a)

A

b)

A kifizető szemólye (kivéve a jogszabályon alapuló tilokartási köteiezeltség alá eső tevékerrységek)

tcvúker;_vsóg niegnevezósc

c) r\"1ör,edelctn rendszeressége (lravi, egyéb tcndszerességű, eseti vagy időszatoul,,,|.9Yj,,
d) A jöveclelem (bruttó)

ossr*g..,9.9Í,,9.q9,......,,

...,....,,".,.,.,,Fl

a)

A tevókenység megrrevezóse ",P.e_la9.gYj..el..tÍ,ety!g.!|gj!p.q.z!.e-qt.hi.z-q1!,s.ág..eln"öke,.,.,...,..

b)

A kifizetti szemólye (kivéve a jogszabályon a}apuló titoklartási kötelczeltség alá eső tevókenységek)

c)

A

jövedele:rr rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy idószakou)",",l19,Y.i
F1

a)

Á ter,ékenység lrregnevezése .. --.,....,.,.,..,...,,.,.

b)

A killzető szernélye íkivévea jogszabályorr alapuló titoktarlásí kötclezettség alá esó tevókenységek)

c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagly idószakos)_.,,,.,,....
d) A jóvedelenr (bnrtló)

összege.....,.

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

"3/
l,

C,Ilész

GAZDÁ§ÁGI ÉR§pKtiLT§aGI I{yILÁTKOZÁT
Gazdasági társaságban fennálló tisxsége vagy érclekeltsóge:

l.
1. Gazdasági tarsaság neve ,].".,...,.

2. Gazdasági társaság fomrája

Az órdekeltség forrnája (trrlajdonos, részvónycs, bt.
.1" Á triia_jdoni
érilekeltsóg kelelkezésekl"rri ariurya
3.

5. A tulajdorú órcieke]tség jelenlegi
6.

A gazdasági

esetén beltag,/]niltag stb.......,.,.
,.........,......%

aránya...,"....

.,.,.,.,..._..,.....%

társaságban viselt tisztsóge.,.,,

}l
ll,

.

1

§azdasrigi társaság tlcve.]..,..,,.

2. Gazdasági társaság lbrrrlája

Az árrickeltség íbnnája (tulajdonos, részvényes,bl,
Á tulajdorri érdekeliség keletkezésekori aránya

3.
4.
5.

A tulajdoni

6.

A gazdasági

1,

Gazdasági társaság neve ]...,."....

érdekeltség jelenlegi

esetén beltaglktiltag stb...,..,.,..

aránya........

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

társaságban viselt tisásége...."

2. Gazdasági tirrsaság tbnnája
3,

Áz érdekeltség formája (tulajclonos,

4.

A tulajdoni érdekeltsóg keletkezésekori aránya
A tr"rlajcloni érdekeltségjelerrlegi aránya,.,.,...

5,

részvérryes, bt, esetón beltaglkiiltag stb..,.,,.,,,.

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

ii, A gazdasági társaságban viselt tisztsóge.,..,
IV,
1

.

Gazdasági társaság rleve.].....,...

2. (}azdasági társaság for:lája

Az érclekeltség forrnája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén
lreltaglkiiltag
4, A tUlajdoni érdekeltségketetkezésekori aránya
3,

5,
6.

A tulajdoni érdekeltségjelenlegi aránya,,..,,..
A gazdasági tarsaságbarr viselt tisztsége,,...

stb,,.........
,....,.-........,%
,.,..,,".. ó/
/o

V.

i. Gazdasági társasiig neve.],

#

2. Gazciasági tirrsaság tbrrrrája
stb" "...,"""
3. Az érdeke}tségfonnája (tulajdonos, rószvényes, bt, esetén bcltagllcÜltag

aránya
5, A tulajdoni értlekeltségjelcnlegi aránya"""",

:i. r\ tiilajrtoni érdekcltség keletkezésekori

""""""""",%

ű. r\ gazriasági társaságban viselt tisztsége"""

}uL

Budapest, 2022,január 5.

,:

""""""""%

