
Vagyon-, jiivedelem- és gazdasúgi érdekeltségi nyilatkozat helyí önkormúnyzati képviselő,

(polgdrmester, alpolgdrmester), valamint a vele közös hóztartúsban élő hdzas. vagl

élettdrsa és g1lermeke szdmdra

A nyilatkozatot adő személye

1. A nyilatk ozatotaďő: ,I.ł . ltooł,,ł Ü.łh
a) helyí önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester (a továbbiakban együtt:

képvise1ő)

ä/ a képviselővel közös háztntásban éIő hazas- vagy éIettárs (a továbbiakban: hĺŁas-lélettars)

c) a képviselővel közcjs háztartásban élő gyermek (a továbbiakban: gyermek)

2. A képviselő neve:

3. Aházas-/élettáľs neve: ........

4. A gyermek neve:

A. Rész

VAGYONI NYILATKOZAT
I.Ingatlanok

1.

a) A település neve' ahol aZ ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):,
.....?..*d.*.n'" ł.......ĺ[!!.!.'...I?
b) Azingailan terÍiletnagysága: ........ '......'....'..,11!..7..'n.j....

c) Művelési t,ga (vagy a művelés alól kivett tertilet elnevezése):

d) Az épĺilet fü rendeltetés szeľinti jellege (Iakőhźz, üdülő, gazđasźęi épület stb.), az épület

alapterĹilete:

(társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.):

A település neve' (Budapesten

7Ą

b) Az ingatlan terĹiletnagysága: ......'..')

fekszik

-,ł1



aJ.

a)A

c) Művelési aga (vagy művelés alól kivett teľület elnevezése):

d) Az épület fó rendeltetés

alapterĹilete:

jellege (|akőház, tidtilő, gazdasági épület stb.), az épület

e) Az ingatlanjogi (tfusasház, Iláz, mtĺemlék, bányatelek stb.):

fl Anyl|atkoző jogáIIása (tulajdonos, bérlő stb.): ..)

g/ Közös tulajdon esętén a tulajdoni hányad méľtéke: .)

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ..........)

település neve' ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):

település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):

b) Äz ingatlan területnagysága: .....'

c) Művelési ága (vagy a űvelés kivett terület elnevezése):

épület stb,), az épületd) Az épület fő rendeltetés szeľinti jellege (lak z, Ĺidtilő, gazdasági

alapterülete:

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

b) Az ingatlan teľiiletnagysága:

c) Múvelési ága (v művelés alól kivett teľĹilet elnevezése):

épület stb.), az épiiletd) Az épület fő rendeltetés

alaptenilete:

lege (lakóháZ, ijLđii|ő,

e) Az ingatlan jogi (tátsasház, ęzeti ház, mtĺemlék, bĺínyatelek stb.):

fl Anyi|atkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): ........\

g) Kozös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ...'..

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ...............

4.
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fl Aĺyl|atkozó jogállása (tulajdonos, béľlő stb.

g/ Közös tulajdon esetén a fulajdoni hźtnyad méľté

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):

II. Nagy éľtékíĺ ingóságok

1. Gépjáľművek:

a) szeméIygépkocsi: ...

a szetzés ideje, jogcíme:

a szerzés ideje jogcíme:

a szetzés ideje, jogcíme: .......'......)

a szerzés ideje, jogcíme:

.. tlpus

'...............'. típus

a szetzés ideje, jogcíme:

a szetzes loeJe, Jogclme:

a szęrzés ideje, jogcíme:

a szerzés idej e, j ogcíme : ............................ )

3. Védett műalkotás, védett gýĹ[temény:

a szerzés idej e j ogcíme: .....'...................)

a szerzés idej e j ogcíme : ..............................'.)

!:
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rngosag:

a) megnev ezés.. .....'........'.... t.* *',:... €-:ń. *.:.,.:,..?.?.? ľ & :; nhhĺł *
aszerzésideje, jogcíme: ,....,../.3.{2.......4*, r iąĘnęk.ž.ÍY.#.........:
b) megnevezés: .........

4.Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyĹĺjteményenként) a mindenkori, akozszolgálati

tisztviselőkĺől szóló törvény szerinti illetményalap hathavi összegét meghaladó értékű

aszerzés ideje, jogcíme: \ .

c/ megnevezés: ...............................)

a szerzés idej e, j o gcíme : .......................)

a szetzés idej e, j ogcíme : ...'................'..............)

5. Ertékpapírban elhelyezett megtakaľítts vagy egyéb

nagy éľtékrĺ biztosítás stb.):

(ľészvény, kötvény, részjegy,

névérték, biztosítási összeg:

6. Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás: ............ '.'..'.Ft

7. A mindenkori, a kozszo|gá|ati tisztviselőkľől szóló torvény szeľinti illetményalap hathavi

összegét meghaladó készpénz: .'.41. h..... rt
8. Az összességében a mindenkori, a kozszolgálati tisztviselőkĺől szóló törvény szerinti

illetményalap hathavi összegét meghaladó pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szerződés

a|apj án fennáll ó pénzkövetelés :

a) p énzintézetj szám|akövetelés :

foľintban:

devizában (foľintértéken): ...........

?ĺ,



b) más szeruődés aIapjźnfennáltó pénzkövetelés összege .Elď3,.&.k..ĺch.Q..!tjh,.r,?,n
9. Más, jelentősebb éľtékű vagyontárgyak, ha azok együttes értéke a mindenkori, a

kozszo|gźiati tisztviselőkÍől szóló tĺirvény szerinti illetményalap hathavi összegét meghaladja:

megnevezes:

meqnevezes: ..............

III. Tartozások

Ebben a ľovatban kérjiik fel

magźnszemélyekkel s zemb en

1. Köĺaľtozás (adő, vám, illeték,

2.Pénziĺtézette| szembeni tartozás (hitel, k

3 . Magánszemélyekkel szembeni tartozás: ..'........}

IV. Egyéb ktizlendők

i a koztartozás címén' valamint a pénzíntézette| vagy

fennálló tartozásait

sth \'

forint

forint

forint

1. Foslalkozása:

Munkahelye:

Szünetelteti-e

adóköteles j övedelme származlk:

a) A tev ékenysé g me gnevezé se : . ........'. ?2 aź .ą{'{-1JdA, ,i^//*LD*Ą
b) A kiťlzető személye (kivéve a jogszabályo.n alapuló titoktartási kötelezettség alá eső

tevékenységek): ...'...... ilę& - /.* 0 7J
.................(/ '5 .{.Ý-............



c) A jövedelem rendszeressége (havi,

úJu^Ił"J- ĺo* ĺ-,{Đ )'1 ./t

egyéb rendszerességű, eseti vagy iđőszakos):

d) A jł|vedelem (bruttó) cisszege: .............w...hęnJ-*uĹ
a) Atevékenység vezese:

b) A kiťlzető szemé| rveve a jogszabźiyon alapuló titoktaľtási k<jtelezettség alá eso

tevékenységek): ..................)

c) A jövedelem (havi, egyéb rendszerességű, vagy időszakos):

d) A jovedelem (bruttó) osszege: ..........)

a) A tev ékenység megnevezése : .................)

b) A kiťlzető személye (kivéve a j kĺitelezettsés alá eső

c) A jovedelem rendszeressége (havi, egyéb rességű, eseti vagy időszakos):

C. Rész

GAZDASÁGI ÉRDEKELTSEGI NYILATK o.ZAT

G azdasági táľsaságban fennálló tisztsé ge vagy érdekeltsége :

I.

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, tészvényes, bt' esetén beltag/kültag stb.):

eseti

Ft

4. A tulaidoni éľdekeltsée keletkezésekori arćnya: .............'i.ą '.'..''.'.%

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

il.

|. Gazđasźtgi társaság neve: .......\

2. Gazdasági társaság formáj a: ......... \.....
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, nyes, bt. esetén beltag/kültag stb.):

4. A tulajdoni éľdekeltség keletkezésekori a

5. A tulajdoni éľdekeltség jelenlegi aránya:.......\ .....

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: .....''......)

m.
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2. Gazdasétgi társaság formáj

3. Az érdekeltség foľmája ( részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.):

4. A tulajdoni érdekeltség keletk

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi

6. A gazdasági társaságban viselt ti

IV.

I. Gazđasági taľsaság neve: ........ .......]\'....
\

2, Gazdasági taľsaság formája: \
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos , részvényes, bt. ešętén beltaglkiiltag stb'):

\

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori arźnya...............\.- .....,.....%

5. A tulajdoni éľdekeltség jelenlegi arźnya: ...........\ ... .....'..'...........,.%

6. A gazdasági taľsaságban viselt tisztsége: ..............\'..

V.\
\

1. Gazdasági tarsaság neve: ........ .. ..\... .

\,2. Gazđasźlgi társaság formája: ............'\

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos,tészvényes, bt. esetén beltag/kültugY.).

4. Atulajďoni érdekeltségkeletkezésekori aránya: \
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi atáĺya: ...................'.\

6. A gazdasági táľsaságban viselt tisztsége:

%

,ľü,-,- ,..ł-,[^,ť tanJo"Lh? e p,/.{,,,^., a- */,*rr ,Ąuo{á"[*u ,/á 1ĺ-d.ta,cldáou|,.--.7bą k
'Vory1jô*<, Mďt'-, (a,h,ę ú, 7a.l,*+łŁ..ĺ,
paenŚ L.,tuJ T./nłI Q?ą.lýĺ . 

.

Kelt: Budap 
"rr, 

.. !..9. I.?..r.. P,L 3.9'

? I,Lw
a|áírts


