1. példány (Bizottság példánya) / 2. példány (Kötelezett példánya)*
2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX. 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 nyilatkozatot adó személye
1. A nyilatkozatot adó:1
a) helyi önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester* (a továbbiakban együtt:
képviselő)
b) a képviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettárs* (a továbbiakban: házas
/élettárs)
c) a képviselővel közös háztartásban élő gyermek* (a továbbiakban: gyermek)
* A megfelelő szöveg aláhúzandó!

2. A képviselő neve:

....... ......................................................

3. A házas-/élettárs neve:

4. A gyermek neve:

A. Rész
VAGYONI NYILATKOZAT
I. Ingatlanok2

1.
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):..3.hí.{rÜT..
b) Az ingatlan területnagysága:

-___

JL

./?.))............ ................................................................

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése):

........... 777............

d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete:..7^TrrTTrrT777................................................................................................... ..........
e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.):..............
1 Csak s saját személyére vonatkozó adatokkal töltse ki!
2 Az ingatlannyilvántartási adatokkal megegyezően kell kitölteni.

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.):

.....rt, c* 'C

cy\\ o S

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:

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

7?
A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):....
b) Az ingatlan területnagysága:

í

-

(I

..............................

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése):..... rr............ :...............
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház^üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete: ..^-.....rrTr^r.............................................................................................................
e) Az ingatlanjogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.):...............
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.):.................................
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:...............................................................
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):

.... 7^)

7(2..........

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):.
b) Az ingatlan területnagysága:

......

......

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése):...............................................
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülőigazdasági épület stb.), az épület
alapterülete:.... ............. rr/.(............................................................................................................
e) Az ingatlanjogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.):
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.):

g) Közös tulajdon esetén a ttilajdoni hányad mértéke:

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

/UMfc AAhSÍ!r»’L\
4.

C2-r%> Ij>oL
___

a) A település neve, ahol az ingatterrf fekszik (Budapesten kerület is):

(

b) Az ingatlan területnagysága:.................................................................y..............................
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): .....y/...................................
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb ), az épület
alapterülete:...............................................
e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház/műemlék, bányatelek stb.):............
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.):

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:

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

II. Nagy értékű ingóságok
1. Gépjárművek:
Jdi.A...
aj személygépkocsi: ...
a szerzés ideje, jogcíme:

Rrj,.. A- 2.;

típus
típus

a -szerzésTdeje^ogcrme:
a szerzés ideje, jogcíme:.......
b) tehergépjármű, autóbusz:

típus

a szerzés ideje, jogcíme:

típus

a szerzés ideje, jogcíme:

típus

a szerzés ideje, jogcíme:

típus

c) motorkerékpár:

típus

a szerzés ideje, jogcrime:

típus

a szerzésideje, jogcíme:

típus

a -Szerzés rdéj é7j ogc íme:

típus

2. Vízi vagy jégi jármű:
a) jellege:..........
típusa:............................
a szerzés ideje, jogcíme:
b) jellege:
típusa:...........................
a szerzés ideje jogcíme:

4.- Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyűjteményenként) a mindenkori, a
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hathaviJ>s€zegét
meghaladó értékű ingóság:
a) megnevezés:
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 szérzés ideje jogcíme:5

5. Értékpapírban elhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény, kötvény,
részjegy, nagy értékű biztosítás stb.):
megnevezés:

....

névérték, biz-tosítaoi összogr..... ....................................................................................................
megnevezés:
névérték, ^iztesttásrösszeg:.....................................................................
megnevezés:

..... f ^

^
^

névérték, biatocítáai öcczcg:..... ....................................................................................................
megnevezés:.3..t^í...^kv.v..(!... J..
névérték,

-ösogeg:.... .....................................................................................................

megnevezés:
névérték, biztooftáoi ösoseg : ŰG LU'l.................................................................................

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

7.- A mindenkori, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap
hathavi összegét meghaladó készpénz:...............Ft

8.- Az összességében a mindenkori, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény
szerinti illetményalap hathavi összegét meghaladó pénzintézeti számlakövetelés vagy
más, szerződés alapján fennálló pénzkövetelés:
a) pénzintézeti számlakövetelés:
forintban:......... ........................................................................................................................
devizában (forintértéken):.... ...................................................................................................
b) más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés összege:
/^VöDQOO
r

9.- Más, jelentősebb értékű vagyontárgyak, ha azok együttes értéke a minderű&ori, a
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hatháviösszegét
meghaladja:
megnevezés: .
megnevezés: ..
megnevezés:..
megnevezés:..
megnev^zéá^..
Ili. Tartozások
Ebben a rovatban kérjük feltüntetni a köztartozás címén, valamint a pénzintézettel vagy
magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásait
1 Köztartozás (adó, vám, illeték, tb-járulék stb.):.......... ....................................................forint

2. Pénzintézettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön stb.):
forint
3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás:
IV. Egyéb közlendők

forint

B. Rész
JÖVEDELEMNYILATKOZAT
(a képviselői tiszteletdíjon kívüli adóköteles jövedelmek)
1. Foglalkozása:
Munkahelye:
Szünetelteti-e foglalkozását:

igen

nem

Foglalkozásából származó havi adóköteles (bruttó) jövedelme:....................................... Ft

2. Az 1. pontban írt foglalkozásán kívüli, vajamennyi olyan tevékenysége, amelyből
adóköteles jövedelme származik:

,

a) A tevékenység megnevezése: ...

^.í

b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső
tevékenységek): .B..E.V.K...........................................
c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos):.........
£/) A jövedelem (bruttó) összege:

.......................................................... Ft

a) A tevékenység megnevezése:..............................
b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső
tevékenységek):................................................................
c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos):..........
d) A jövedelem (b utföj összege:..........................................................................................Ft

a) A tevékenység megnevezése:...................
b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső
tevékenységek):........................... v

ti.............................

c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos):........
cf) A jövedelem (bruttó) összege:..........................................................................................Ft

C. Rész
GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGI NYILATKOZAT
Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége:

1. Gazdasági társaság neve:

2. Gazdasági társaság formája:

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

4. A tulajdoni érdekeltség Keletkezésekori aránya:

5. A tulajdoni^érdekeltség jelenlegi aránya:..
6. A gazdásági társaságban viselt tisztsége:

1. Gazdasági társaság neve:

2. Gazdasági társaság formája:

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

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya:

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ..
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

1. Gazdasági társaság neve:

2. Gazdasági társaság^fórmája:

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltagMiltag stb.):

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya:
....................................................................... %

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi arányai............................................................................. %
6. A gazdasági társaságban viseltíisztsége:

IV.
1. Gazdasági társaság neve:

2. Gazdasági társaság formája:

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

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya:
..... %

5. A tulajdoni érdekeltségjélenlegi aránya:....................................................... .......................%
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

V.
1. Gazdasági társaság neve:

2. Gazdasági társaság formája:

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

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya:
...................................................................... %

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:.............................................................................. %
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége:..............................................................................

Nyilatkozattétel dátuma:

Q-OA^. .
AA
........ ev.......

r

©

"■f

megnevezés: ÍÍ...J'P.P..?....i^tí.

....

..32Ak$3....mE.......................................................
megnevezés: .AM (.4.)... Loáj.'h... te^M..
.T.Cr.t.v.R
tM)
névérték, -biztosítás i ös&zog:

névérték, biztosítási-öoozog:

............. ............................................................... v

megnevezés: ..P.'X.?..S.r/.^r.....^...'.1
névérték, biztesítási-ösozeg:
megnevezés: M.b!.. L. At) . .C^f^2c3Ar,..

t^irC

........................................................

névérték,-biztosítási összeg: ....^..^....^.^..0:^..................................................................
megnevezés:

.QShtí....

. V.$JlkJL....

. .3M.

....

^

A0.ŐAMSS.......................................................................
megnevezés: C5.../K....^t>£..,2,.CS£\~)..{k.:.M.,./.(S/í...9
névérték, biztosítóéi összeg:

névérték, íaztositás^ggs^og:
megnevezés:
névérték,-biztosítéoi öoozog:

................................................ ............... .....
....Ak/.
M.^.Ff......................................................

megnevezés:.rAr.f?V....Sj?rA3r/.Í?J^..^..?.....^ ^

...R.kí. Z. &!q. .5.. ti. 0. E....................................................
megnevezés:.....Í.^..Q ,/^t?..0
névérték, biztosítáei összeg: ...S^.^l3..Q..1..l!?...tf..!^..^.,.......................................................
meg nevezés: ..V.
Fk .$
....
névérték, biztosítási ögszeg:

^-í3^c>
-j U

névérték, bizteeítási ösazag:. .M>...5r.^3...c/.....H:U.H..................................................
megnevezés:
^■ • • ^.íMM■■ ■ ■
!0^^
névérték, hiztrínítáni rn'irrg- ...2r.fe.á.o.2.....tí:.k.P........................................................
megnevezés: .P.T.?...^... b ,c<v.^o.££-.......é^y...ft... J&f&ft..

..d.3.í?...3..'^...^.3?...fAb’.3....................................... ............
f
megnevezés: ."j^r.brv.yostií'k.Qfh-......TCq.!....tt3. J2....''l
névérték, biztosítási fffmri'g1 ..g..L!A..£...ÜAE..............................................................
megnevezés:..ír?..3.3... ^23133....IaAA.
.. 333rfA1f'....j
névérték, hizínsítóni-örg^eg: ...A223:A±1.M£............ :......................................
névérték, biztosítási összeg:

megnevezés:
névérték, biztosítáaíöoazog:.... e^..ÍP....AA..A.....................................................................
megnevezés:
névérték, bátnsftréiFesszeg:

....^

....^.3.P....P.U.P....................................................................

Q-.

IP*

megnevezés:

..... A.&...^

megnevezés: . A AÁ' .]í?.takl.O....

....L^..:... t.........

névérték, biztosítást össeeg:.... S^.^Í..~t..^..^l...^.U..Sr..........................................................
megnevezés: .d .S./VM..§.>n oJLL, .Ok. ^. Aí.iA. C.'rL^?...
névérték, biztocítáci osczeg;

n....

.-. .d/.

.......................................................................................

megnevezés: .$.J./..D....Cl.f.-Jsr.

:............................................

Arii.....^^...sé&hfí...<

névérték, batesrtásr-ösonog: . .....Vid.................................................................
megnevezés: .3...<Sr.H...^..OZ.Ad.

J ^

.AAr....

névérték, biztasttást-öoszog: ....3..^...^A.R'......................................................................
megnevezés:

^

v

.... ? 1^*4

névérték, biztesttésrösegag: ...í:’..í?....^.i^..i?'.............................................. ............

.........

megnevezés:
..
névérték, biztosítási ésszegt...... E..d. AR-......................................................................
megnevezés: .13...Gr..ir^...Irdfd.(zZi^.ÍZ'^cC- Add.fA....^
névérték, biztocítnoi öoraeg:
meg nevezés:. 13. A Í3

.../t$.P..Í....^.S.3........................................

névérték,-b^osításpsssgeg:
megnevezés:

fP.. P.P.Jt).
.... UP>.J)...... .

................................... ....................

.Z.oZ.Zr.

.^?^.-.j^

névérték, biztosítási összeg:. JXi'ÍJlS.b...................................................................
megnevezés:
névérték, biztosítáoi-öocigeg:....dA.V.C?...
meg nevezés:..............................iTTTT7.777r::~

.... Pc.C. C ’r.... k€Pz^>t!rrfe^' 0
...............................................................
.ttTÍÜ......................................................

névérték, biztosítási összeg:........................................................................................ ‘...........
megnevezés:....................................................................................... ,.,...'.............................
y''
névérték, biztosítási összeg:....................................................v..^:..........................................
,
/
megnevezés:....................................................................-.i....................................................
y*
névérték, biztosítási összeg:................................. y...............................................................
megnevezés:................................................VZ‘......................................................................
névérték, biztosítási összeg:....................................................................................................
S
megnevezés:............................... r/....................... ..............................................................
névérték, biztosítási összeg:......'..............................................................................................
/
meg nevezés:....................................................... ..
....................................................
névérték, biztosítási ös§áegj_„

