
Vagyon-, jtivedelem- és gazdasdgi érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormdnyzati képviselő,

(polgdrmester, alpolgúrmester), valamint a vele közi)s húztartúsban élő hdzas- vagy

élettdľsa és gyermeke szdmdra

A nyilatkozatotađő személye 
,

1. A nyilatk ozatot aad: BĄ/Đr,/ /-ą r/a,a)

a) helyi önkormányzati képviselő, polgĺíľmester, alpolgáľmester (a továbbiakban egytitt:

képvise1ő)

ó/ a képviselővel közös hánartásban éIoházas- vagy éIettáĺs (a továbbiakban: házas-lé|ettźrs)

c/ a képviselővel közĺis háztartásban élő gyermek (a továbbiakban: gyeľmek)

2. A képviselő neve: .'ffi 8 r' (....'(-5. I//ť-
3. A hźzas-l é|ettárs neve: .........- 

- -
4. A gyermek neve: ................-----

A. Rész

VAGYONI I\TYILATKOZAT

I. Ingatla

1.

a) A tele neve' ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerĹilet is):

b) Az ingatlan terĹiletnagy

c) Művelési ź,ga ( múvelés alól kivett terĹilęt elnevezése):

stb.), az épĹiletd) Az épület fő ľendeltetés szerinti je

alaptertilete:

(|akőhďz, üdülő, gazdasági éptilet

e) Az ingatlan jellege (tátsashán, í hilz, műemlék, bĺínyatelek stb.):

fl A nyilatkoző jogá|Iźtsa (tulaj donos, bérlő stb.) : ..............'...)

g) Közos tulajdon esetén a tulajdoni hźnyađmértéke:

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

2.

a) A teleprilés neve, ahol az ingatlan fekszik (

b) Az ingatlan teľĹiletnagysága:

#:ĺł 4-

kerület is):



velési ága (vagy miívelés alól kivett terĹilet elnevezése):

d) Az rendeltetés szęľinti jellege (Iakőhtz, iidülő, gazďastĺgi épület stb'), az épület

alaptertilete:

e) Az ingatlanjogr lege (tźrsashźn, szövetkezeti ház, műemlék, banyatelek stb.):

fl A nyilatkoző jogá||ása ( bérlő stb.):

g) Kozics tulajdon esetén a ihanyad méľtéke:

h) A szerzés jogcíme, ideje (a

aJ.

a) A telepüIés neve' ahol

b) Az ingatlan teľtiletnagysága: ......................

c) Miívelési ága (vagy a m alól kivett terület elnevezése):

d) Az épület fő ľendeltetés szerinti jellege (Iakőház,

alapteľĹilete:

u|ő, gazdasági épület stb.), az épület

ą Az ingatlan jogi jellege (tźrsashtn, szövetkezeti bányatelek stb.):

fl Anyilatkoző jogźilźlsa (tulajdonos, bérlő stb.): ....'....

g) Kozos tulajdon esetén a tulajdoni hányad méľtéke:

h) Aszerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezđete): .................

kezdete): ..................

ingatlan fekszik (Budapesten keľĹilet is):

4.

a) A település neve' ahol az ingatlan fekszik (Budapesten

b) Az ingatlan területnagysága:

ą Művelési ága (vagy művelés kivett elnevezése):

d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (Iakőház, tidülő, gazđasági épület stb.), az épiilet

alapterülete:

e) Az ingat|an jogi jellege (tźrsasház, szovetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.):

1,";

'.łt
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Í)

Đ

ny í|atko ző j o gállása (tul aj dono s, bérlő stb. ) :

tulajdon esetén a tulajdoni hĺányad méľtéke:

h)A 5s jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):

II. Nagy

1. Gépjármii

a) szeméIy

a szerzés ideje, j

a szetzés ideje j

típus

típus

a szerzés ideje, jogcíme: ..........)

a szetzés ideje, jogcíme: ..............]

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

a szetzés ideje, jogcíme:

a szerzés ideje, jogcíme: ............]

2.Yizi vagy légi jáľmű:

a szerzés ideje, jogcíme: \

b) jellege: \

3. Védett műalkotás, védett gffitemény:

a szerzés ideje jogcíme: ..............

a szerzés ideje, jogcíme: .. \""\""".""'
db",/ ěJ .J -_'^-

'raszerzés ideje, jogcíme: .. megněvezés..... db

aszetzés ideje, jogcíme: .. megnevdzés ..... db

a szerzés iđeje, jogcíme:

...... típus

fínrrc

/ / ,ľ
/ĺÍU7-ti l' ffi--'
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yéb, daĺabonként vagy készletenként (gffiteményenként) a mindenkori, a közszo|gáIati

(selőkľől sző|ő törvény szerinti illetményalap hathavi ĺisszegét meghaladó éÍtékíi

1n

a)

a szeÍzes 1

b) me

a szęrzés ideje,

a szerzés ideje, jogcĺ

d) megnevezés: .............)

a szetzés ideje, jogcĺme:

a szerzés ideje jogcíme: .........''.

5. Eľtékpapírban elhelyezett

nagy értékű biztosítás stb.):

rítás vagy egyéb befektetés (részvény, kĺltvény, részjegy,

névérték, biztosítási ĺisszeg: ....''............'.. )

névéľték, biztosítási összeg:

névéľték, biztosítási összeg:

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

7. A mindenkori, a kozszo|gálati tisztviselőkről szóló törvény

cĺsszegét meghaladó készpénz: ............... Ft

illetményalap hathavr

8. Az ĺisszességében a mindenkori, a közszo|gá|ati tiszťvi szóló töľvény szerinti

illetményalap hathavi összegét meghaladó pénzintézeti számlakĺi

alapj źn fennálló pénzkövetelés :

a) p éruintézeti szám|akövetelé s :

forintban:

Ft

:í
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vagy más, szeruődés

đevizában(forintértéken):



b) máš

9. Más, j bb értékű vagyontaľgyak, ha azok együttes éľtéke a mindenkori, a

kozszoLgá'Iati

megnevezés:

l szóló törvény szerinti illetményalap hathavi cisszegét meghaladja:

megĺevezés: .....................}

megnevezes: ..............

III. Taľtozások

Ebben a rovatban kériük felttintetni a címén, valamint a péĺuintézettel vagy

magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló

I . Koztartozás (adő, vám, illeték, tb-j ĺĺľulék stb.) : ..................)

2. P énzintézette| szemb eni tarto zás (hitel, kö l c s ön stb. ) :

3 . Magánszemélyekkel szembeni tartozás:

IV. Egyéb ktizlendők

B. Rész

JOYEDELEMNYILATKOZAT
(a kpvisel oi,tiszte|etdíj on kívrili adókĺiteles j civedelmek),,

1' Foglalko ,a,u. ..,..ď7lłtk,9.,..-..(!.ť.r.w.Ík.:.Í,!.?ľ*.?.-5.2.rŚÍ..'.
-€Cflo 7l/Munkahelye: ...k*.....

Sztinetelteti-e foglalko zásźtt: igeďnem

Fog|alkozźlsából szárm azőhaviadóköteles (bruttó) jövedelme . {f.(...,.ę,,.........'............Ft

2. Az 1. pontban írt foglalkozásźn kívĺili, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből

adókĺiteles j övedelme szźrmazLk:

a) A tev ékerrysé g me gnevezé 
"". 

.... (T,.{đ Ł.,,

b) A klťĺzető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktaľtási kötelezettség alá eső

tevékeny sé gek) : . . . . .p. .( p ł. .ť {,íi.' . .?- ĺ ł il . . .. . Z*rt.. .. .,

forint

forint

forint

/ ĺ /ĺ# 14-



c) A jövedelem ľendszeressége (Ęavi'
-1t--

egyéb rendszerességű, ęseti vagy időszakos):

d) A jilvedelem (bruttó) cisszege:

a) A tevékenység megnevezése:

b) A kifizetó (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső

tevékenységek): ............)

c) A jövedelem rend (havi, egyéb rendszeľességű, vagy

d) A jövedelem (bľuttó) összege: .......)

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

b) A kiťlzető személye (kivéve a jo

tevékenységek):

c) A jĺivedelem rendszeressége

C. Rész

GAZDASÁGI ERDEKELTSEGI NYILATK DZAT

ban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége:

g neve:

f. Gazdasági tĺíľsaság

3. Az érdekeltség formájd ľészvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.):

4. A tulajdoni érdekeltség

5. A tulajdoni érdekeltség j

6. A gazdasági taľsaságban viselt ti

II.

I . Gazdasági tĺírsaság neve : ......'.....................)

2. Gazdasági tarsaság fotmája: ........'...

3. Az érđekeltség foľmája (tulajdonos, ľészvényes, bt.. n beltaýkültag stb.):

o/^,.,,....,.......'.' /U4' A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori arźnya: .......... )

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:

6. A gazdasági taľsaságban viselt tisztsége:

il.
I. Gazđasági taľsaság neve:

eseti

si kötelezettség alá eső

esęti vagy időszakos):

11 t /ľfr,+

.......'..,.%



3. Az tség formája (tulajdonos, ľészvényes, bt' esetén beltaďkültag stb.):

4. A tulajđoni

5. A tulajdoni

tség keletkezésekori arźnya.. ...........%

6. A gazdasági

IV.

I. Gazďasźtgi tarsaság neve: .....'\.

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

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekort

6, A gazdasági tiíľsaságban viselt tisztsége: ..............\.

V.

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos,részvényes, bt. esetén belta

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekoľi aÉnya: .'............'.\. .....'...%

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

Kelt: Budap est,t2 (Ť, a/...łÍ.......

#ĺłł-
a|áírás
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Vagyon-, jövedelem- és gazdasdgi érdekeltségi nyÍlatkozat helyi önkormdnyzati képviselő,

(polgdrmester, alpolgdrmester), valamint a vele ki)zös ltóztartdsban élő hózas- vagy

élettdrsa és gyermeke szdmdra

A nyilatko zatot adő személye

1. A nyilatkozatot adő:

b) aképviselővel kĺjzös hźu,1artásban éIő házas- vagy élettars (a továbbiakban: hézas-lélettars)

c) a képviselővel közös hźLztafttlsbďn é1ő gyeg| 
.(" 1""ľ'*ban: 

gyeľmek) 
.

2. A képviselő neve: .=J-f.\\*s=š H'.}.'-..*Ł
3 . A házas-l éIettáĺs neve: ........

4. A gyermek neve:

A. Rész

VAGYONI NYILATKOZAT
I.Ingatlanok

1.

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

.Bp...'...X.I.:..b*{,.,.ý61.Łow .-^ - Lą . 4s- f! ."""'\""""' n_Ł
b)Azingatlanterületnagysága:..............Š..9.=
c) Művelési ź,ga (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése):

d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (|akőház, iidülő, gazdasági épület stb.), az épület

alapteľülete:

e) Az ingatlan jogi jellege (taľsashaz, szĺivetkezeti ház, műemlék, banyatelek stb.):

Ąl-t5*"e;

g) Kozostulajdon esetén a tulajdoni hányad méľtéke: ..... ......1.I..x-.

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): n.*ę.ĺ*s
2.

a) A település neve' ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keľület is):

b) Az ingatlan területnagysága:

&



c) Művelési ága (vagy művelés alól kivett terület elnevezésel:

d) Az épiilet fő rendeltetés szerinti jellege (|akőhaz, üdülő,

alapteľülete:

épület stb.), az épület

e) Az ingatlanjogi jellege (társasház, szove í ház, múemlék, banyatelek stb.):

fl A nyllatkozó jogállása (tulajdonos, bérlĺĺ s!ŕ):

g) Kozos tulajdon esetén a tulajdoni hányýdméľtéke:

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszg{ĺy kezdete):
aJ.

a) A település neve' ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerĹilet is):

b) Az ingatlan tertiletnagysága: ..'......

c) Miivelési ź,ga (vagy a művelés alól ki teriilet elnevezése):

d) Az épület fo rendeltetés szeľinti jellege (|akőház,

alaptenilete:

gazdasági épület stb.), az épület

e) Az ingatlan jogi jellege (táĺsasház, bĺányatelek stb.):

fl Anyi|atkoző jogá||ása (tulajdonos, bérlő

g/ Közös tulajdon esetén a tulajdoni

h) Aszerzés jogcíme, ideje (ajogvi y kezdete):

4.

a) A település neve' ahol az ingatlan fi (Budapesten keľiilet

b) Az ingatlan területnagysága:

c) Művelési ź,ga (vagy muv alól kivett teľĹilet elnevezése):

épület stb.), az épiiletd) Az épület fü rendeltetés szerinti j (|akőhtz, tidülő' gazdasági

alapterülete:

e) Az ingatlan jogi jel (tfusasház, szövetkezeti ház, mrĺemlék, banyatelek stb.):

il



fl Anyl|atkozó jogállása (tulajdonos, béľlő stb.):

/ Közos tulajdon esetén a tulajdoni háĺyadmértéke:

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

II. Nagy értékű ingĺiságok

1. Gépjárművek:

a) szeméIygépkocsi: .'............. típus

a szetzés ideje, jogcíme:

a szerzés ideje jogcíme:

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

b ) teher gépj ármu, autóbu sz :

a szerzés ideje, jogcíme:

a szerzés ideje' jogcíme:

a szerzés ideje, jogcíme:

c) motorkerékpáľ:

a szerzés ideje, jogcíme: típus

típus

típusa szerzés ideje, jogcíme:

2.Yízi vagy légi jráľmiĺ:

a) jellege.'

típusa:

a szetzés ideje, jogcíme:

b) jellege:

upusa:

a szerzés ideje jogcíme:

3. Védett műalkotás, védett gffitemény:

a) egyeđi alkotások: í........... megnevezés ..... db

a szerzés ideje jogcíme:

a szerzés ideje jogcíme:

a szętzés ideje, jogcíme:

(.............. megnevezés ..... db

megnevezés ..... db

a szerzés ideje, jogcíme:

a szętzés idej e, j ogcíme :

a szerzés ideje, jogcíme:



4.Egyéb, darabonként

tisztviselőkľol szóló

ingóság:
i 

.|í

a) megnevezés: .....'... ...........ď,F^a*x..tŇ.\.q...
r \.'ĺ

a szetzés ideje, jogcíme: .......a*4

a szetzés ideje, jogcíme: ............"Z.

5. Eľtékpapírban elhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény, k

nagy éľtékű biztosítás stb.):

megnevezéS: ..............

névéľték, biĺosítási ĺisszeg:

névérték' biztosítási cjsszeg:

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

7. A mindenkori, a kozszolgá|atí tisńviselőkĺől szóló törvény szerinti illetményalap hathavi

összegét meghaladó készpénz: ............... Ft

8. Az összességében a mindenkori, a kozszolgálati tisztviselőkľől szóló tĺirvény szeńnti

illetményalap hathavi ĺisszegét meghaladó péĺuintézeti számlakövetelés vagy más, szerződés

a|apj an fennálló pénzkövetelés :

a) pénzintézeti szám|akĺivetelés :

vagy készletenként (gyűjteményenként) a mindenkori, a közszo|gtĺ|atl

törvény szeľinti illetményalap hathavi összegét meghaladó értékű

i

1"

t'



b) más szerződés alapjánfennálló pénzkövetelés összege: ................ ń ..................Ft
/

9. Más, jelentősebb értéktĺ vagyontaľgyak, ha azok együttes értéke a mindenkori, a

kozszo|gźtlati tisaviselőkÍől szóló töľvény szeľinti illetményalap hathavi ĺisszegét meghaladja:

III. Tartozások

Ebben a rovatban kéťük felttintetni a końartozás címén, valamint a pénzntézette| vagy

magźnszemélyekkel szemben es etle ge s en fennáll ó tarto zásaít

I. Koztartozás (adő, vám, illeték, tb-járulék stb.):

2. P énziĺtézette| szembeni taIto zás ft itel " kö l c s ön

3 . Magánszemélyekkel szembeni tartozás:

IV. Egyéb kiizlendők

B. Rész

JOVEDELEMNYILATKOZAT
(a képviselői tiszteletdíjon kívĹili adóköteles j ĺivedelmek)

1. Foslalkozása:

SziineteltetĹe foglalko zź.sát: igeďnem

Fo glalkozásából szĺíľm aző haví adóköteles (bruttó) j ĺi

2. Az 1. pontban írt foglalkozźsźn kívtili, val yi olyan tevékenysége, amelyből

adóköteles j övedelme származík:

a) A tevékenység megnevezése: .............

b) A kíťlzeto személye (kivéve a jo

forint

forint

forint

Ft

lyon alapuló kötelezettsés alá eső



c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb ľendszerességrĺ, vagy időszakos):

d) A jövedelem (bruttó) összege:

a) A tev ékenység megnevezése:

b) A klfizet<ĺ személye (kivéve a jogszabályon ó titoktartási kötelezettség alá eső

tevékenységek):

c) A jovedelem rendszeressége egye rendszerességű, eseti vagy időszakos):

d) A jovedelem (bľuttó) tlsszege:

a) A tev ékenység megnevezése:

b) A kiťtzető személye (kivéve a yon alapuló titoktaÍtási kötelezettség alá eső

c) A jövedelem rendsze ge (havi, egyéb rendszeľességiĺ, vagy időszakos):

d) A jovedelem (bruttó) összege: ............... Ft

C. Rész

GAZDASÁGI ÉRDEKELTSEGI NYILATK oZ^T
Gazdasági taľsaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége :

I.

3. Az érdekeltség formźĄa (tulajdonos, ľészvényes, bt. tén beltaglkültag stb.):

4. A tulaj doni érdekeltség keletkezésekoľi arány a: ... /.............

5. A fulaj doni érdekeltség j elenle gi arány a: .......'..,(......
/

6. A gazdasági tĺírsaságban viselt tisztsége: .....,|.

%

%

tr. ,!
|. Gazdasági társaság neve: . ./ .... .. ...

2. Gazdasági tĺíľsaság formája: /
/

3. Azérdekeltség formája(tulajdono/részvényes, bt. esetén beltag/ktiltag stb.):
I

4. A tulajdoni éľdekeltség keletke7ďsekori aránya: .............. ...............%

5. A tulajdoni éľdekeltség jeleýgiaránya: .....'..'......,......%

6. A gazďasági tarsaságban vj(elt tisztsége:
t'

ilI' li
|, Gazđastlgi tarsaság nýe:



2. Gazdasági társaság foľmája:

3 . Az érdekeltsé g formáj a (tulaj dono s, r észv ény es, bt. esetén beltaglkültag,stb. ) :

/
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori arźnya:

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:

6. A gazđasági társaságban viselt tisztsége:

IV.

I. Gazdasźlgi társaság neve: ....'...

2. Gazdasági tarsaság formája:

3. Az érdekeltség foľmája (tulajdonos,részvényes, bt. esetén beltaglkültág stb.):

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aÉtĺya:

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi arźnya:

V.

1. Gazdasági

2. Gazdasági

taĺsaság neve:

taľsaság formája:

%

%

3. Az éľdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kĹiltag stb.):

4. A tulaj doni érdekeltség keletkezésekori arány a:

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi arźnya:

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

""'"" """""7

/1

Kelt: Buđap 
""t, 

.k.{F.... 9.{....-3a.

%

%

fr-ĺ-m;
a|áírás



Vagyon-, ji)vedelem- és gazďasdgi érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormdnyzati képviselő,

(polgdrmester, alpolgúrmester), valamint a vele köziis ltlźztartúsban élő hózas- vagy

élettórsa és gyermeke szdmdra

A nyilatko zatot aďő személye

1. A nyilatkozatot. adő:

a) helyí önkormányzati képviselő, polgármesteľ, ' alpolgármester (a továbbiakban együtt:

képviselő)

b) aképviselővel közös héLńaÍtźLsbaÍIé|őházas- vagy é|eÍtáts (a továbbiakban: htnas-léIettárs)

c/ a képviselővel kĺlzös httnartźsban é1ő gyermek (a továbbiakban: gyeľmek)

2. A képviselő neve: .,.€e{..?,.,A.TI..|.k.Ą.
3. A házas-l é|ettźrs neve: ........

4. A gyermek neve:

A. Rész

VAGYONI NYILATKOZAT
I.Ingatlanok

1.

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

3 *. 4"-.r.ĺ/. -Ĺ...,...ĺL.......

b) 
^z 

ingatlan területnagysága:
j ío r ,n,L

d) Az épület fü renđeltetés szeľinti jellege (|akőház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület

alapterülete:

7u,J'/ĺ ,4 4" ,-n,'

a művelés alól kivett teriilet elnevezése):

Đ Av ingatlan jogi jellege (táĺsashźz, szövetkezeti I1áz, műemlék' bĺĺnyatelek stb.):
,?/,..ĺ,.'{/gr.frĺ.:.Í / / /,

fl Anyi|atkoző jogá||ása (tulajdonos, bérlő stb.): ......... ..r.k..I=i..fu..T9.{..........

g) Kozostulajđon esetén a tulajdoni hányadmértéke: .......... ... {!:.?. /ł k.ł..fu.......'....

h) Aszerzés jogcíme, ideje (ajogviszony kezdete): ...r.ę].(:.!....n,...k../:......,...

2.

a) A település neve' ahol az ingatlan ten kerület

b) Az ingatlan teniletnagysága: .........

Á/,il 1



c) Múvelési aga (vagy művelés alól kivett terület

d) Az épület fő rendeltetés szeľinti jellege (Iakőház, üđĺilő, gazďasági épület stb.), épület

alapterülete:

e) Az ingatlanjogi jellege (tátsasház, szövetkezeti ház, műemlék, lek stb.):

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

g) Kozős tulajdon esetén a tulajdoni hányad méľtéke:

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

J.

a) A település neve' ahol aZ ingatlan fekszik kertilet is):

b) Az ingatlan teľtiletnagysága: .........

c) Múvelési ága (vagy a művelés alól ki terület elnevezése):

stb.), az épületd) Az épület fü rendeltetés szeľinti jellege (|akőhán,

alapteľĹilete:

gazdasági épület

ą Az ingatlan jogi jellege (ttrsashźz, szövetk i ház, műemlék, bĺányatelek stb.):

fl Anyi|atkoző jogźůLása (tulajdonos, bérlő stb.): ...

g) Kozos tulajdon esetén a tulajdoni hányad

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony

4.

a) A település neve' ahol az fekszik (Budapesten keľiilet is):

b) Az ingatlan területnagysága:

c) Múvelési áEa (,,agy művelés alól kivett teľiilet elnęvezése):

d) Az épület fő rendeltetés szeri jellege (|akőhaz, üdülő, gazdasági épiilet stb.), az épület

alapterülete:

(társashtz, szövetkęzeti ház, mtĺemlék, bányatelek stb.):Đ Az ingatlan jogi je

/"1 dz



fl Any1|atkoző jogáIlása (tulajdonos, béľlő stb.):

g/ Kozös tulajdon esetén a tulajdoni hanyad méľtéke:

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

II. Nagy értékti ingóságok

1. Gépjárművek:

a) szemé|ygépkocsi:

a szeĺzés ideje, jogcíme:

a szerzés ideje jogcíme:

a szerzés ideje, jogcíme: ................. típus

b ) teher gépj ármu, autóbusz :

a szerzés ideje, jogcíme:

a szetzés ideje, jogcĺme:

a szetzés ideje, jogcíme: :........................... típus

c/ motorkerékpĺír: típus

a szerzés ideje, jogcíme: . típus

.... típus

a szęrzés ideje, jogcíme: '..... típus

2.Yízi vagy légi jźtrmu:

a) jellege:

a szetzés ideje, jogcíme:

b) jellege:

a szerzés ideje jogcíme: ..............

3. Védett mrĺalkotás, védett gyűjtemény:

a) egyedi alkotások:

a szerzés ideje jogcíme: ..............

a szerzés ideje jogcíme: ..............

megnevezés ..... db

a szerzés ideje, jogcíme:

a szerzés ideje, jogcíme:

a szerzés ideje, jogcíme:

a szerzés ideje, jogcíme:

-ą,il'



4.Egyéb, daľabonként vagy készletenként (gyűjteményenként) a mindenkori, a

tisztviselőkĺől szőIő torvény szeľinti illetményalap hathavi osszegét

a szerzés ideje, jogcíme:

b) megnevezés:

a szetzés ideje, jogcíme:

q megnevezes:

a szerzés ideje, jogcíme:

d) megnevezés:

a szetzés ideje, jogcíme:

a szerzés ideje jogcíme: ..............

5. Ertékpapírban elhelyezettmegÍakarítáS vagy egyéb bef tés (részvény, kötvény, részjegy,

nagy értékti biztosítás stb.):

névéľték, biztosítási összeg:

névérték, biztosítási <isszeg:

névérték, biĺosítási összeg:

név érték, biĺo sítási ö sszeg :

6. Takarékbetétben elhelvezett Ft

7. A mindenkori' a kozszoIgáIatí,tisztviselőkĺől szóló

ĺisszegét meghaladó késryénz: <0. {ŕft,
8. Az összességében a mindenkori, a kozszolgálati

illetményalap hathavi összegét meghaladó pénzintézeti

aLapj án fennálló pénzkĺivetelés :

t<irvény szerinti illetményalap hathavi

tiszťviselőkľől szóló tĺlrvény szeľinti

számlak<jvetelés vagy más, szerződés

a) pénzintézeti szźtmlakövetelés :

foľintban: .--'. ..-..- 41 ĺu,-fr

ąfu^



"/ lt
b) más szeruőđés a|apjánfennálló pénzkövetelés osszege: ................ .,,!.q..,ľ,(.'..'.......'......Ft

9' Más, jelentősebb éľtékű vagyontargyak, ha azok egyĹittes értéke a mindenkori, a

kozszolgáIati tisztviselőkről szóló ttirvény szerinti illetményalap hathavi összegét meghaladja:

megnevezés:'.............

megnevezés: ..............

megnevezés: ..............

megnevezés: ..............

megnevezés: ..............

III. Tartozások

Ebben a rovatban kérjtik feltiintetni a koztartozás címén, valamint a péruintézelteI vagy

magánszemélyekkel szemben esetlegesen ferrnálló tntozásait

l.Koztartozás (adő,vám' illeték, tb-jaľulék stb.): ......... forint

2.Pénzintézettelszembeni tartozás(hitel, kĺilcs<jn stb.): ......... ........../'..?....M'.............. forint

3.Magánszemélyekkelszembeni tartoztls: ....-:-...... foľint

IV. Egyéb ktizlendők

1. Foglalkozása:

Munkahelye:

B. Rész

JOVEDELEMNYILATKOZAT
(a képviselői tiszteletdíj on kívüli adóköteles j ĺivedelmek)

SziineteltetĹe foglalko zását: isenl6;|ź. //
Foglalkozásából szĺáľm azőhaviadóköteles (bruttó) j<ivedelme . ...4..6-#-.(.?..?..,I....et

2. Az 1. pontban írt foglalkozásźn kívüli, valamennyi oIyan tevékenysége, amelyből

adókötel es j övedelme sztlrmaz1k:

a) A tevékenység megnevezése:

b) A kiťlzető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső

tevékenysé e"u), .&ź.ĺff-:.//i*: 4.v1,Í /Ą,,ĺ,* ł,/a- -

ą/r,/,



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

...Á-,a....

d) A jövedelem (bruttó) összege: jł ..ffi..].71. .......... Ft

b) A kiťlzető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktanási alá eső

tevékenységek): .........

c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszeresség

d) A jovedelem (bľuttó) összege: ' ......... Ft

a) A tevékenység megnevezése: ............

b) A kiťĺzető személye (kivéve a jogszabályon ó titoktartási kĺjtelezettség alá eső

ą A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb/rendszeľességű, vagy időszakos):

d) A jovedelem (bruttó) összege:

C. Rész

Gazďasági.*.",u,bľf:ľjř:.'.".ľ1ľ"#J::ľl"^TKoZAT

3. Azérdekeltség formája (tulajdonos ,tészvényes, bt. esetén be|tag/llnhagsta): .Ą.&.w r

4. A tulajdoni éľdekeltség keletkezésekoľi aránya: .I.q............ ...........%

5. A fulajdoni érdekeltség jelenle gi atánya: ........3..q... ......................%

6 . A gazdasági tĺíľsaságban viselt tisztsé ge : ... ... .. ...ű.?v ::. -Ĺ.ś.ę'Ü

il.

I. Gazđasági tarsaság neve: ......€.Ą..s:.

2. Gazdasági tráľsaság foľmája: ....B.ý.....

3. Azérdekeltség formája (tulajdonos ,tészvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ł<.(ť*+
4. A tulajdoni éľđekeltség keletkezésekoľi artnya: .. .gp.' - . . ..... .....'.(..^

5. A tulajdoni érdekeltség jelenle gi aráĺya: .................% ...............'.%
,Ia

6. A gazdasági táľsaságban viselt tisztsége: ................!^ j*n.ľ.ś?.:."Ś.--........

ltr. IĄV$a'
I . Gazdasźlgi taľsaság neve : ..........'.......t.......

eseti

_-/

ąí44,



ŕ|l

2. Gazdasági társaság formája: ...'....í.5.!:... ....,.....;.,....;.',......

3. Azérdekeltség formája (tulajdonos ,tészvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): .tx!.b:*.
4.Atulajdoniéľdekeltségkeletkezésekoriarćnya:.--".4"".".
5. A tulajdoni érdekeltség jelenle gi aŔnya:

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ..........-:.-
IV.

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

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aráĺya:

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

V.

I. Gazdasági tĺĺĺsaság neve: ........ /

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

4. A tulaj doni érdekeltség keletkezésekori arány a: . /........'.....

5. A tulajdoni érdekeltségjelenlegi ańĺya: . . /. . . .

6. A gazđasági társaságban viselt tisztsége: ./..............

%

%

%

Kelt: Budap 
""t,ű. 

/3... j,.*.*::ł. 0í
-//á?.Ż,-./

/
a|áfuás



Vagyon-, jövedelem- és gazdasdgi érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormónyzati képviselő'

(polgdrmester, alpolgdľmester), valamint a vele közös htźztartdsban élő hdzas- vagl

éIettdrsa és gyermeke szúmúra

Anyilatkozatotađőszemélye }a ErL) Ss GA, t}oŕ-L \A, I.'o-\
1. A nyilatkozatotadő

a) helyi önkormĺĺnyzati képviselő, polgármester, alpolgármester (a továbbiakban együtt:

képviselő)

ó/ aképviselővel kcizĺis hánatásbané1ohźzas-vagy é|ettárs (atovábbiakban: házas-léIettárs)

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

2. A képviselő neve: .'.'...D.ą......t..lŁÖ. ...Ę.}.............Ś}].n.ę.tŠ.....')A.'ľ...9..,5

3 . A hźzas- l é|ettárs nęve :

4. A gyermek neve:

A. Rész

VAGYONI NYILATKOZAT
I.Ingatlanok

1.

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

d) Az épület

alapterülete:

fo rendeltetés szerinti jellege (|akőház, üdülő, gazdasági éptilet stb.), az épület

Ą Lá9=h;
Đ Az ingat|an jogi jellege (tźtrsashtz,

.'+.l. ľ}.ĺ...l;, k,?-

Đl.;k-r

A település neve' ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerĹilet



c) Művelési aga (vagy

d) Az épület fő rendeltetés szęrinti jellege

kivett teľület elnevezése):

gazdasági épület stb,), az épület

múvelés aló1

üdülő,

alapteľülete:

e) Az ingatlanjogi jellege ( szövetkezeti ház, műemlék, banyatelek stb.):

h) Aszerzés jogcíme, idej/e (ajogvi

alapterĹilete:

ahol az ingatlan fekszik,'. (Budapesten keľület is):

'r"""""""""'
szövetkezetią Az ingatlan jellege ( ház, mtiemlék, bányatelek stb.):

fl A nyi|atkoző jo gá||asa (tulaj donos, iő stb'): .....'.,,....'../!
/

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni

h) Aszerzés jogcíme, ideje (ajogvi

4.

a) A település ÍIeve'

b) Az ingatlan terĹiletnagy

c) Múvelési ága

yad mértéke: ....'.....'... .'.''...i..'
I

/
...,.......'ĺ......,..

az ingatlan fekszik (Budapesten kęiiilet is):

múvelés alól kivett elnevezése):

stb.), az épület

banyatelek stb.):

\r__
t

L.'\''P

d) Az épület fő ľendeltfés szerinti jellege (Iakőház, üdülő, gazdasági é{l

alapteľülete. / l
e) Az ingatlan jogi jellege (társashźz, szcivetkezeti ház, műe#lék,



fl Anyi|atkoző jogá||ása (tulajdonos, bérlő stb.): '....'...

g) Kozos tulajdon esetén a tulajdoni harryad mértéke:

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

II. Nagy éľtékű ingóságok

a szerzésideje, jogcíme: . . .....i .. ......'.................,.
/

aszerzésideje, jogcíme: i ii / ..... típus
til

2.Yízi vagy |égi jatmíi. l
a) jellege I .,i

i,'

mesnevezés ..'.. db

megnevezés ..... db



4. Egy éb, darabonként vagy kész\etenként (gyűjteményenként)

b) megnevezés: .'...'.., ............;:'.....

a szęrzés ideje, jogcíme:

q megnevezes: ..........

a szerzés ideje jogcíme:

a mindenkoľi, a kozszo|gźiati

összegét meghaladó éÍtékti

5' Ertékpapírb an elhel y ezeIt me gtakar ítás vagy e gy éb befektęté s (ré szvén

nagy éľtékű biztosítás stb.):

mesnevezes:

névérték, biztosítási összeg:

névéľték, biztosítási ĺĺsszeg:

megnevezés: ..............

névérték' biztosítási ĺisszeg:

megnevezés: ...........'..

névéľték, biztosítási összeg:

névérték, biztosítási összeg:

7. A mindenkoľi, a kozszo|gá|ati tisďviselőkĺől szóló törvény szeľinti illetményalap hathavi

ö s szegét me ghaladó ueszpenz:?. ä.9.. 9p.9e.

8, Az cĺsszességében a mindenkoľi, a kozszolgáIati tisztviselőkľől szóló tĺirvény szerinti

illetményalap hathavi összegét meghaladó pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szerződés

alapj án fennálló pénzkövetelés :

a) pénzintézeti szátm|akövetelés :

forintban:

devizában

.Ft

Í

\/\)'-



b) más szerzőđés a|apjánfennálló pénzkcivetelés összege. ..,...al, ..................Ft

9. Más, jelentősebb éľtékű vagyontiírgyak, ha azok együttes értéke a mindenkori, a

közszo|gá|ďi tiszfviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hathavi ĺisszegét meghaladja:

megnevezes: ..............

III. Tartozások

Ebben a rovatban kéťiik feltiintetni a koztartozás címén, valamint a pénziĺtézettel vagy

magtnszemélyekke l s zemb en e setle ge s en fennálló tarto zásait

1. Köztartozźs (adő, vám, illeték, tb-jáľulék stb.): .......................:-...........'...... forint

2.PéĺtzirÍézette| szembeni tartozás (hitel, kölcscin stb.): '....'........=.'..... .....' foľint

3.Magźnszemélyekkel szembeni tartozás: ..'.Z.'.?.p,.9.'..Q.9.Q forint

IV. Egyéb kiizlendők

B. Rész

JOVEDELEMNYILATKOZAT
(a képviselői tiszteletdíj on kíviili adókĺiteles j <ivedelmek)

1' Foglalko zása: .,....'...............}.=9'.-...Ą.ń 'ą .........(..ř*-*.**Ą* Ł,*^2.ł-l 
" ';

Munkaherye: ....................4*\..n.......T.to.:. ......s T..1..........

Sztinetelteti-e foglalkozásćtt: igeďnem 
7.,ą':

Fog|a|kozásábő| származő haviadóköteles (bruttó) jövedelme' ...............?2'.l:'',..1.9.9.et

2. Az 1. pontban írt foglalkozásźn kíviili, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből

adóköteles j övedelme származik:

a) A tevékenység megnevezése:

b) A kiťĺzetó személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási k<jtęlezettség alá eső

tevékenységek): ........ ::..,.,.'.'.'....



c) A jövedelem ľendszeressége egyéb íi, eseti vagy időszakos):

d) A jijveđelem (bruttó) ĺisszege:

a) A tevékenység megnevezése: ............

b) A kiťlzető személye (kivéve a j kĺitelezettsés

c) A jövedelem rendszeressége egyéb rendszerességti, eseti

d) A jövedelem (bruttó)

a) Atevékenység megne

Đ A kiťlzető személ (kivéve a jogszabźllyon alapuló kötęlezettség alá eső

tevékenységek): .'....

c) A jövedelem ,ľendszeressége vagy

d) A jovedelem (bruttó) összege: '.....'........ Ft

C. Rész

GAZDASÁGI ERDEKELTSEGI NYILATK DZAT
G azđasági taľsaságban fennálló ti sztsége vagy érdekeltsé ge :

I. ĺ | 
' 

ĺ l ?l*
|. Gazdasági társaság neve: ........ l "-\,.*...Y*......... ' .*3*.-........{2..E.........'..

3, Azérdekeltség formája(tulajdonos ,részvényes, bt. esetén beltag/ktiltag stb.;:l... $^^..ł=.|*
/\J

4. A tulajdoni éľdekeltség keletkezésekoľi aránya: . . . 

"-.C.......%5. A fulajdoni érdekęltség jelenle gi arźnya: ........h,.Q.....N

6.Agazdaságitaľsaságbanviselttisztsége:...........'.....-

il.

2. Gazđasági tĺáľsaság foľmája: . . .. . .,Z. .

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt.

6, A gazdasági társaságban viselt tisztsé

n.
1. Gazdasétgi tĺĺľsaság neve:

eseti

{:...........%



2, Gazdasćĺgi tĺĺľsaság foľmája:

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvéĺyes, bt. esetén beltaglkül

4. A tulajdoni éľdekeltség keletkezésekoľi aránya: . Á. ..

5. Atulajdoni érdekeltség jelenlegiarźnya: .........'./...

6. A gazdasági taľsaságban viselt tisztsége:

IV.

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

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezések L aÍaÍIya: %

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi

6. A gazdasági társaságban viselt

V.

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

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekoľi aránya: /'..,.'.'........ ...........%

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

aIźitás

%

%



I
ł

Vagyon-, ji)vedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormdlryzati képviselő'

(polgármester, alpolglÍrmester), valamint a vele kiizös húztartúsban élő hdzas- vagy

élettdrsa és gyermeke szlźmlźra

A nyilatkozatot adó személye

1. A nyilatkozatot adő

( a)) helyi önkormányzati képvisďĄ polgármester, alpolgármester (a továbbiakban együtt:
v

képviselő)

ä/ a képviselővel közcjs Lléztartásban é|ó házas. vagy élettárs (a továbbiakban: hźuas-lé|ettárs)

c/ a képviselővel ktizĺjs hźntarttsbanélő gyeľmek (a továbbiakban: gyermek)

2. A képviselő neve: .....tr.W*.ď*...Bďŕ{..'.'*J...}ĺy....revs-*łz..O.l,Łekđ.*
3' Ahźnas-/élettaľs neve: ........

4. A gyermek neve:

A. Rész

YAGYONI NYILATKOZAT
I.Ingatlanok

1.

a) A település neve' ahol az

..&w.ď*.p*.#...ug.. "........

b) Az ingatlan tertiletnagysága:

ą Művelési ága (vagy művelés kivett tertilet elnevezése):

épület stb.), az épületd) Az épület fü rendeltetés szerinti jellege (|akőház, ĺidülő, gazdasági

alapterülete:

e) Az ingatlan jogi jellege (tźrsashtu, szövetkezeti ház, műemlék, brínyatelek stb.):

éą!rś'-{ ,0Ją ,LkÁ{

fl A nyi|atkozó j ogállása (fu laj donos, bérlĺj stb.) : ........ áĄď.g.*s*...
g) Kozöstulajdon esetén a tulajdoni hźnyadmértéke: ,.(ĺ.....(..ł*xey,.#.*.*łH M.,4ł)
h) Aszerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): .*aď:*ĺł ĺi-że.:-*.}Ś.. &9/..'{.,.?ł../I2!s..o<. /5

2.

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

u,^s-.-e-dŁ vLtĺ
.í.l.......t.........J.....

b) Az ingatlan teľĺiletnagysága: .........',.,... l*'ł.,n,n

ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):

3e 
^,-',

alól

::i'!l

t-l

t<.<'<l-lz- oś-Ł



Műve1ési aga (vagy művelés alól kivett terĹilet elnevezése):

d) Az épület fő

alapteľülete:

rendeltetés szerinti jellege (|akőház, tidĺilő, gazdasági épület stb.), az épület

ą Az ingatlanjogi jellege (tátsasház, szcjvetkezeti hźn, műemlék, bányatelek stb.):

tdrSs+.{,,'*- }-. l..ý=^!Ś

fl A nyi|atkoző jogá||ása (tulaj donos, bérlő stb.) : ...... ffi .9.*Y>......

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányađmértéke: ..1.(.l...LÁ-*_.""#.y:ł#..k,!..4ł.)
h) Aszerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): a-ł"{--,dt**.g...Ĺ.p.9.(,.ę.s.,.n.f..zł:.:.o3. 13

J.

a) A település neve' ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerĹilet

b) Az ingatlan területnagysága: ...........í.ít.. {. 3 ...,n,.r,

c) Miĺvelési ága (vagy a múvelés alól kivett terĺilet elnevezése):

d) Az épület fü rendeltetés szerinti jellege (|akőhaz, üdülő, gazdasági éptilet stb.), az épület

alapteľtilete:

e) Az ingatlan jogi jellege (táĺsasház, szövetkezeti ház, műemlék, banyatelek stb.):

...ärs.+*.H ,.-^, ,-9*q

fl A nyi|atkoző jo gá|Iása (tulaj donos, bérlő stb. ) : ......:Í*ą.4 s:s.*A
g) Kozostulajdon esetén a fulajdoni hĺínyad météke: ...'ll.*.

h) A szerzés j ogcíme, idej e (a j ogvi szony kezdete) : ... Ľ:k*(.*-q ...,., L s. 3.k.... M.

4.

a) A település neve' ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keľület is):
......tš.-4ł:ę.%*....đ 

"

b) Azingatlan teľĹiletnagysága: ....................{ :t n.n
c) Miivelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése):

d) Az éptilet fő ľendeltetés szeľinti jellege (Iakőház, iidiilő, gazdasági épiilet stb.), az épület

alapterĹilete:

e) Az ingatlan jogi jellege (tźrsashźn, szovetkezeti ház, műemlék, bĺínyatelek stb.):

..ł4.*+.I-b^ ĺ-l-.Š

Tz r<-,.1-'z O+"4---



\itc)
Múve]ési aga (vagy művelés alól kivett terület elnevezése):

d) Az épület fő rendeltetés szeľinti jellege (Iakőhźn, üdülő, gazdaságí épület stb.), az épület

alapterĹilete:

e) Az ingatlĄogi jellege (társashźz, szövetkezeti ház, mtĺemlék, bĺányatelek stb.):

....7L11.9.a/-Jz^' !-S *r^

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hanyadmértéke: .....'..I.l*

'^ ..('jg 7oo8, 6, 12'ołś'a,ł.ah) A szerués jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ..:::::.....

@ła)A telepiilés neve' ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület

s.t$..lí..u. Y,ď. *......

b) Az ingatlan teľületnagysága: 4o€3 nn/|

c) Múvelési ága (vagy művelés alól kivett teľĺilet elnevezése):

d) Az épület fo rendęltetés szeľinti jellege (|akőhaz, üdiilő, gazdasági épület stb.), azépulet

alapterĹilete:
^^/^ Ąyu

e) Az ingatlan jogi jellege (tétrsashźľ,, szővetkezeti ház, műemlék, banyatelek stb.):

nÁ;L8

pKözöstulajdoneseténafulajdonihanyadméľtéke:.....il!.......(k*.:{W-.Ł.L--!é)
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ..9j".k.#.}:í*.B..ĺ..ł*9.('.. ?.T..,,*../.l-l< .o< , / q 

.

4.

a) A teleptilés neve' ahol az ingatlan @udapesten keľĹĺlet is):

b) Az ingatlan teľületnagysága:

c) Művelési źĘa (vagy művelés ďól kivett terület elnevezése):

d) Az épület fó rendeltetés szeľinti jellege ház, ĺidĺilő, gazdasági éptilet stb.), az éptilet

ďapterĹilete:

szĺĺvetkezeti ház, múemlék, bányatelek stb.):e) Az ingatlan jogi jellege (

Tú,u-tL on-L- ,l#



fl Any1|atkozó jogállása (tulajdonos, béľlő stb.): .

g) Kozos tulajdon esetén a tulajdoni hźtnyadryértéke:

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony

II. Nagy éľtékű ingĺiságok

1. Gépjárművek:

b ) teher gépj áÍmíJ., autóbu sz : . típus

a szerzés ideje, jogcíme:

a szerzés ideje, jogcíme:

a szerzés ideje, jogcíme:

a szerzés ideje, jogcíme:

a szerzés ideje, jogcíme:

a szerzés ideje, jogcíme: ,..... tlpus

2.Yízi vagy légi jĺíľmű:

a) jellege:

a szetzés idej e' j ogcíme :

b) jellege:

tlpusa:

a szerzés ideje jogcíme: ...........

3. Védett miĺalkotás, védett gyiĺjtemény:

a) egyedí alkotások:

a szerzés ideje jogcíme: ..............

a szerzés ideje jogcíme: .............. megnevezés ..... db

a szerzés ideje, jogcíme:

a szerzés ideje, jogcíme:

a szetzés ideje, jogcíme:

a szerzés idej e, j ogcÍme :

Tuv'^* c'4



4. Egyéb, darabonként

tisztviselőkľől szóló

ingóság:

vagy készletenként (gyűjteményenként) a nkori' akozszolgáIati

törvény szeľinti illetményalap hathavi gét meghaladó értékű

a szetzés ideje, jogcíme:

a szerzés ideje, jogcíme:

c) megnev ezés.. ...........

a szerzés ideje, jogcíme:

q megtrcvezes: ..........

a szerzés ideje jogcíme: ....

5. Ertékpapíľban elhel meglakaritás vagy egyéb befektetés (részvény, kötvény, Észjegy,

nagy értéku biztosítás stb.) :

megnevezes:

névéľték, biztosítási összeg:

megnevezes:

névéľték, biztosítási összeg:

megnevezes:

névérték, biztosítási összeg:

megnevezes:

névéľték, biztosítási ĺisszeg:

névérték, biztosítási <isszeg: ..

6. Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás : ............ ...k. 3. ooo 9.p.p............Ft

7. A mindenkoľi, a kozszo|gá|ati tisztviselőkľől szóló torvény szerinti illetményalap hathavi

összegét meghaladó készpénz: .....ĺ=...... Ft

8. Az összességében a mindenkori, a kozszolgálati tiszfviselőkľől szóló töľvény szerinti

illetményalap hathavi összegét meghaladó pénzintézeti szrímlakĺivetelés vagy más, szeruődés

a|apj án fennálló pénzkdvetelés :

a) p énzirtézeti szémiakövetelés :

forintban:

devizźharl (forintéľtéken) : ..........

ÍŁ.-,,^cz_ o,k+



b) más szerződés alapjarl fennálló pénzkövetelés összege. ..../ł-. ...'..............Ft

9. Más, jelentősebb éľtékű vagyontargyak, ha azok/egyĺnes éľtéke a mindenkoľi, a

kozszo|géiati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hathavi iisszegét meghaladja:
lÔlf

me gnevezé'. .. . .. .. . . .. ..Ł*Ł- *. e*,*.\:<,*.3,

III. Tartozások

Ebben a rovatban kéľiiik feltiintetni a köúzrtozáts valamint a péruintézetteI vagy

magiínszemélyekkel szemben esetl egesen fennĺĺlló

1. Kĺiaaĺtozás (adő, vám, illeték, tb-járulék stb.): foľint

2. P éruintézette| szembęni tartozás (hite l'

3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás: ... forint

IV. Eryéb közlendők

JovEDELEMIł-YILATKO zAT
(a képviselői tisztęletđíj on kívĹili adóköteles j övedelmek)

1 . Fo glalko zása:, . . . . . . ... /:'.4. g. *x{ *W*., .. ł -'!.,**.#/:. iľ\
Munkahelye: .............. ..€LTt.,.]LIJ..-..... 9*ęĺ=*.+"..'H-...*9. ..h.l:...k.*.*-..b+...T-ą

Szĺinetelteti.e foglďko zását: igen/nem

Foglalkozásából szíľm azőhaviadóköteles (bruttó) j<ivedelme. ....3e}.,..9.9.9..ĺ.*...Ft

2. Az 1. pontban íľt foglalkozátsźn kíviili, vďamennyi olyan tevékenysége, amelyből

adóköteles j övedelme származik:

b) A' k'lťlzető személye (kivéve a jogszabźlyon ďapuló titoktartlísi kötelezettség alá eső

tevékenységek) : ........ ...#-.y........ l{,a /-7...,... H.Ą,HJ, yn( eĄ,

{<,,^.<_ ,o,ą4,.--



ą A jĺivedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos):

b) A kiťĺzeto személye (kivéve a j alapuló titoktaľtáSi kötelezettség aIá eső

c) A jövedelem ľendszeressége rendszerességű' eseti vagy iđőszakos):

d) A jovedelem (bruttó)

a) Atevékenység

b) A kíťtzető személye (kivéve jogszabźtlyon alapuló titoktaľtási kötelezettség alá eső

c) A jcivedelem egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos):

d) A jovedelem (bruttó)

C. Rész

GAZDASÁGI ERDEKELTSÉGI NYILATK oZ^T

G azdasági táľsaságban fennálló tisztsé ge vagy érdekeltsé ge :

I.

| . Gazdastlgi társaság neve : ........ ....'T .i'T'.....{.9.../śT

2. Gazđasági tarsaság foľmája: .... ..........&.T.

3. Azérdekeltség formája (tulajdonos,részvényes, bt. esetén beltag/kiiltag stb.): bśJł-e...
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori arźnya.. ...........%

5. A tulajđoni érdekeltség jelenle gi artnya:.........fü../-.. ,.sLÁł*ś..ĺ=B...ľ4 .,....'......'.,.%o

6. A gazdasági tĺíľsaságban viselt tisztsége:

II.

|. Gazđasági tarsaság .,",,.' ...Đ)..qj.ĺľ..*...I.ęS.{.p...-Í.ę.n:g]. ....BI:sJ..W..í..N.i.-t*í)

2. Gazdasá'gi taľsaság formája: kil: .........ĹJ 
$;\^ "+

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): .lką*á.lt..>-
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya.. ...........%

5. A tulajdoni érdekeltség jelenle gi arźnya: ....I.(..s......, ......'...............%

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

ilI.

l . Gazđasági taľsaság neve : .....'.. ...?...ę..rł.:Y :.. h. $. 
. 
T} *

Ft

Ft

T<\..,-'Bt.- o*Ł 6



(a

1 ą n a..!.|l! ! a Iĺ2. Gazdasági társaság formáj a: ... ............ il.

4. A tulajdoni érđekeltség keletkezésekori

5. A tulajđoni érdekeltségjelenlegi aránya

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége

IV.

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, ľészvényes, bt. esetén beltag/kĺiltag stb.): ..

I. Gazďasási taIsasás neve: ........

2. Gazđasági tarsaság formája:

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, rész yes, bt. esetén beltag/ktiltag stb.):

4. A tulaidoni éľdekeltsés keletkezésekoľi

5. A tulajdoni éľdekeltség jelenlegi a

6. A gazđasági taľsaságban viselt ti

V.

I. Gazđasági táľsaság neve: ........

2. Gazďasági társaság formája:

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

4. A tulajdoni érdekeltség

5. A tulajdoni éľdekeltség jelenl

6. A gazdasági taľsaságban vi flsźcéoé.

Kelt: Budap est, .?.Q. 11. ;. 2.(.,.,#



Vaglon-' jövedelem- és gazdasdgi éľdekeltségi nyílatkozat helyi önkormúnyzati képviselő,

(polgármester, alpolgórmester), valamint a vele köziis hóztaľtósban élő házas- vagy

élettáľsa és gyeľmeke számóra

A nyilatkozatot adó személye

1 . A nyilatko zatot adő: 1ĺŁ t.ĺ-pĺ .ď.,67 
ĺ 1*

a) he|yi önkonĺlányzati képviselő. polgĺírmester, alpolgĺínnester (a továbbiakban együtt:

képvise1ő)

b) aképviselővel közos háztartásbanéIőházas-vagy é|ettárs (a továbbiakban: házas-/éIettfus)

c/ a képviselővelktizös hź"zl'artź,sban élő gyermek (a továbbiakban: gyeľmek)

2. A képviselő neve : . C-..e,.p. sp. s..đ-,.cł..t ľ.. .

3. Ahźnas-léIettőtrs neve: ..]---

4. A gyeľmek neve:

A. Rész

VAGYONI I\'YILATKOZAT

I. Ingatlanok

1.

a) A település neve' ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keri.ilet is):

|.ń 7
b) 

^, 
ingatlan területnagysága : . . ..\.{..!!:l... ... . ......

c) Művelési á,ga (vagy a míivelés alól kivett teľĹilet elnevezése):

d,) Az épület fĺí

alapterülete:

renđeltetés szeľinti jellege (|akőház, üdiilő, gazdasági éptilet stb,), az épütet

tłť.t3..byk.ť:.4:fu*

e) Az ingatlan jogi jellege (tźnsasház, szövetkezeti ház, miiemlék, bĺínyatelek stb.):

..Ł\.ws.g",y.{ti.*.z-

fl A ny ilatkozćl j o gőů|ása (tulaj dono s, bérlő stu. l : . . hik:d c!-o. .tię. 5
g) Közos tulajdon esetén a tulajdoni hźnyadméľtéke: .'.Í

AA
h) Aszerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): i1łs.:.,/i,

2.

a) A teleptilés neve' ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület

L

m

b) Az ingatlan terĹiletlragysága:



a

c) Művelési aga (vagy mtívelés alól kivett teľĹilet elnęvezése):

d.) Az éptilet ftĺ rendeltetés szerinti jellege (|akőház, üdülő, gazdasźryi épület stb.), az épület

alapterĹilete:

ą Az ingatlanjogi jellege (ttrsasház, szövetkezeti ház, miĺemlék, banyatelek stb.):

fl AnyiIatkozó joga||ása (fulajdonos, bérlő stb.): ......}
g)Kozos tulajđon esetén a tulajdoni hźtnyad, mértéke: ..-............

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

3.

a) A település neve' ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keľtilet is):

b) A, ingatlan terüleüragysága:

c) Művelési źĺBa (vagy művelés alól kivett elnevezése):

d) A, épület ftí rendeltetés szerinti jellege (Iakőház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület

alapterülete:

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

fl AnyiĘatkozćl jogáilrása (fulajdonos, bérlő stb.): ....)..
g) Kozos tulajđon esetén a fulajdoni hźnyaďmétéke: ...=...........

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

4.

a) A teleptilés neve' ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerĹilet is):

b) 
^, 

ingatlan terĹiletnagysága:

c) Múvelési áEa (vagy míĺvelés alól kivett elnevezése):

d) A, éptilet fő rendeltetés szerinti jellege (lakőház, tidtilő, gazdaságí épület stb.), az éptilet

alapteľülete:

ą Az ingatlan jogi jellege (tźrsasház, szövetkezeti ház, miiemlék, bányatelek stb.):



fl AnyL|atkoző jogä||ása (tulajdonos, bérlő stb.):



4.Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyujteményenként) a mindenkon, akozszolgálati

tisztviselőkről szóló torvény szerinti illetményalap hathavi összegét meghaladó éľtékíí

ingóság:

a) megnevezés: ...l
a szetzés iđeje, jogcíme: ..'.:.............

Ď/ megnevezés: .....-:.'..............

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

q megnevezes: ...........

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

d) megnevezés: ...l...

a szerzés ideje, jogcíme:}.

e) megnevezés: .... l...
a szerzés ideje jogcíme: ];.'.........

5. Éľtékpapírban elhelyezett megtakantź.svagy egyébbefektetés (részvény, köwény, részjegy,

nagy értélnĺ biztosítás stb.):

*.n ra. A lÍr
me gnevezé s : . .* Śł{k4&ł... .!!.|Ą/5.

névénék, biztosítási összeg: ..í..P.p.:9...o..Qp..T.Ł.'(!Ą'*ł.v..4ťia..+*j{.tĘ*).........

megnevezé,. . ľ.o'kNs}q'ł.Ę.l,hĺłI&.Ł*ľÍl.. ... . .-.. . ...... ....

névérték, biaosítási összeg: ..4.sP.:ľgę.ľ. (e*.lľ..9!ť{..rl++.ł+-{Ęł).

megnevezés: ..............

névérték, biztosítási łisszeg:

megnevezés: ..............

névérték, biztosítási ĺisszeg:

6. Takarékbetétben elhelyezett megtakaľítás: ...T*..... .......Ft

7. A mindenkori, a kiozszo|gáIati tisztlĺiselőkről szóló ttirvény szerinÍi illetményalap hathavi

összegét meghaladó késryénz: ....=-....... Ft

8. Az összességében a mindenkori, a kozszolgáiati tiszüviselőkről szóló törvény szeľinti

illetményalap hathavi összegét meghaladó pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szerzőďés

a|apjźn fennálló pénzkövetelés :

a) p énzlntézeti szźtm|akövętelés :

forintban: .......::......

đevizában (forintértéken) : ......í.

.ł,

]:

ł-i

t
\!;



b) más szerződés alĄźtĺfennálló pénzkövetelés összege: ...)......... .......'..........Ft

9. Más, jelentősebb értélr.i vagyontĺĺrgyak, ha azok egytittes értéke a mindenkori, a

közszolgálati tisztviselőkľőlszóló törvény szerinti illetményalap hathavi összegét meghaladja:

megnevezés: ...-.......

megnevezés: ...}.......

megĺevezés: ...}.......

megnevezés : ...---.......

megnevezés: ...í......

III. Tartozások

Ebben a rovatban kéťtik felttintetni a końartozás címén, valamint a pénzintézette| vagy

magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásait

l. Köztartozźs (ađő, vám, illeték, tb-járulék stb.): ..lT.. foľint

2.Pénzintézettel szembenítartozás (hitel, kölcsön stb.): ..Ł}.:..Cí.Y,.:.ĺ'.Cu'........ .. forint

3.Magánszemélyekkel szembeni tartozás '-.............. forint

IV. Egyéb közlendők

B. Rész

ĺovEunĺ.EMI{YILATKoZAT
(a képviselői tiszteletdíjon kívüli adóköteles jovedelmek)

1 . Fo glalkozása : .!.-.-ĺ,{t,tÝ.ĺ*...ťj

Munkahetye : sĺ.9.:*ĺ.'. *M.r..Y..kŁ.(fv
SzĹinetelteti.e foglalko zősźtt: igeďnem

Foglalkozásából szárm azőhavi adókotęles (bruttó) jĺivedelme: ...!Í.i}..s.ęl.-?....'...............Ft

2. Az 1. pontban írt foglalkozásźln kívtili, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből

adókoteles j övedelme szźtrmazik

b) A k'lťlzető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső



c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességiĺ, eseti Yaw iđőszakos):

......ł,\{Lń-

a) A tevékenység megnevezése: ..:;........

b) A |<lťlzető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktaľtási kĺitelezettség alá eső

tevékenységeĐ : ...'. >--

c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességíi, eseti vagy időszakos):

d) A jovedelem (bruttó) összege: .!..ň.!......l.l ............... Ft

a) A tevékenység megnevezéS€] ....;x...'.

b) A kiťlzető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső

tevékenységek) : .......;::-.

") A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb ľendszerességű, eseti vagy időszakos):

II.

3. Azérdekeltség formája (tulajdonos ,tészvényes, bt. esetén beltaglkĹiltag stb.): 
'!rrľc.víLcx*ĺ

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya:..9Tľ.|E....... ...........%

5. A tulajdoni érdekeltség jelenleg i aránya:...9ď!s'

6. A gazdasági tĺĺrsaságban viselt tísztsége: aľp'trĺ.ĺ.ĺ-śł

I.Gazdaságitársaságneve:$e{w.úŚ]stfo .*Ýk
2. Gazdasátgi táľsaság formája: /.{-.Ł

3. Azérdekeltség formája (fulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/ktiltag stb.): lv*ĺ.ę.&ĺ.**.
4. A fulajdoni érdekeltség keletkezésekori arźĺnya:.:ilc.......... ....,......%

5. A tulajdoni érdekeltség jelenle gí aránya:...8..a........ ...................,..o/o

6. A gazdasági tĺĺľsaságban viselt tisztsége: .sąl.,*uoÉ
TTTlu.

1. Gazdasźlgi tríĺsaság neve:



2. G azđasźtgi társaság foľmáj a: ... . 

-.... 
:. ..... .

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos,résnényes, bt. esetén beltaglktiltag stb.): ...-...............

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aúnya.....=.......... ...........%

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi atánya:......-....... ..........'...........%

6. A gazdasági tĺáľsaságban viselt tisztsége: .....---.......

IV.

I. Gazdasági társaság neve: ...*--.

2. Gazdasági tarsaság formźĄa: ...-...........

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos,részlĺényes, bt. esetén beltaglktiltag stb.): ....:.................

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekoľi arźlnya:..]:............ .....,.....%

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya ......l........ ................'.....%

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ....-..........

V.

|. Gazďasźryi táľsaság neve: ....l.
2. G azdasági tĺáľsaság formáj a : ... :::.: .........

3. Az érdekeltség foľmája (tulajdonos,tésményes, bt. esetén beltaglkĹiltag stb.): ..:...................

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori arźtnya:...=.......... ..........,%

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aränya:......l]....... ......................%

6. A gazdasági táľsaságban viselt tisztsége: ......í..........

Kelt: Budapest, Ź.$. \T..,p.( :..ł.9.:.......



Vagyon-, jövedelem. és gazdasdgi érdekeltségi nyilatkozat helyi tinkormónyzatí képviselő,

(polgórmester, alpolgdľmester), valamint a vele köztis hdztaľtdsbgn élő hózas- vagy

élettársa és gyermeke szdmdra

A nyilatko zatot adő személye

1 . A nvilatk ozatot ađő..

helyi ĺinkormźnyzati képviselő' polgármesteľ, alpolgármesteľ (a továbbiakban egyiitt:

A. Rész

VAGYONI NYILATKOZAT
[.Ingatlanok

fększik (Budapesten kerĹilet is):

Művelési aga (vagy művelés alól kivett terület elnevezése):

épület stb.), az épületd) Az épület fő rendeltetés szerinti j"11"g" (lukóháą.!di|ő, gazđasági

e) Az ingatlan jogi jellege -(tarsashu'- szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.):

GWS*s'Hąĺz^
fl Anyl|atkozó jogállása(tulajdonos,béľlősta.1:.''..T.-?,H.?',?.c'Kł.s

- 

Or

g) Kozöstulajdon esetén a tulajdoni hanyad mértéke: 
).ž-..#.Q../:......

h) Aszerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): .IÍ,ę.I.ęÁ.^..'...%'ę.7 .......

2.

a) A teleptilés neve' ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keľület is):

b) Az ingatlan teniletnagysága:

ffi2



Miĺvelési aga (vagy művelés alól kivett elnevezése):

d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (|akőhaz, , gazđasági épület stb.), az épiĺlet

alapterĹilete:

e) Az jellege ( szovetkezeti ház, műemlék, banyatelek stb.):

fl Anyi|atkoző j

g) Közöstliaýlőn esetén a tulajdoni hányad mértéke: ...................:

h)A
a
J.

a) A teleptilés neve' ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):

c) Művelési ága (,'agy a múvelés kivett teľĹĺlet elnevezése):

stb,), az épületd) Az épület fő rendeltetés szeľin (Iakőhďz' iidülő, gazđasźryí éptĺlet

alapteľülete:

jellege (tźrsasház, szövetkezeti ház, mtĺemlék, banyatelek stb.):

fl Anyilatkoző jogá||źlsa (tulajdonos, bérlő stb.):

g/ Közös tulajdon esetén a tulajdoni hĺányad méĺtéke:

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

4.

a) A telepiilés neve' ahol aZ fekszik ( n kerĹilet is):

o) Í\z lngaflan terulemagysaga:''.......

c) Miĺvelési ága (vagy a mtĺ alól

üdtilő,

kivett teľület elnevezése):

stb.), az épületd) Az épület fő rendeltetés i jellege (Iakőhtz' épü1et

Jogl

alapterĺilete:

e) Az i

ffi
jellege (társasház, szovetkezeti ház, miiemlék, banyatelek stb.):



fl AnylIatkozo jogáIlasa (tulajdonos, bérlő stb.): .........

g/ Közös tulajdon esetén a tulajdoni hanyad mértéke: ...............:

II. Nagy értékű ingóságok

aszetzés ideje, jogcíme: .. ......./. ...... típus

aszerzés iđeje, jogcíme: .. .... ..... ,z. ..' típus

a szerzés ideje, jogcíme:

2, Y ízi v agy |égi jźrmíi:

aszerzésideje, jogcíme: .........,-í.

3. Védett műalkotás, védett gffitemény:

a) egyedi alkotások: (.......' megnevezés ..... db

a szetzés ideje jogcíme:

a szerzés ideje jogcíme:

a szetzés ideje, jogcíme:

:............. megnevezés ..... db

a szerzés ideje, jogcíme:

a szetzés ideje, jogcíme:

aszetzés ideje, jogcíme: ........

ru



4. Egy éb, darabonként vagy készletenként (gffi teményenként)

tisztviselőkĺől szóló törvény szerinti illetményalap hathavi

ingóság:

a szerzés ideje, jogcíme:

a szerzés ideje, jogcíme:

q megnevezest ..........

a szetzés ideje, jogcíme:

a szetzés ideje, jogcĺme:

a szetzés ideje jogcímoi ...........'

5. Ertékpapírb an elhe l y ezett me glakarítás vagy e gyéb b efekteté s (r észv ény, kotvény,

nagy értékű biztosítás stb.):

megnevezés:'.......'.....

névérték, biztosítási összeg:

névéĺték, biztosítási összeg:

névérték' biztosítási összeg:

névérték, biztosítási összeg:

6. Takaľékbetétben e|he|yezett megtakarítás: .'.'........ ..'....Ft

7. A mindenkori, a kozszo|gá|ati tísztviselőkľől szóló ttirvény szerinti illetményalap hathavi

összegét meghaladó készpénz: 
--#. 

Ft

8. Az összességében a mindenkori, a kozszolgálati

illetményalap hathavi ĺisszegét meghaladó pénzintézeti

alapj án fennálló pénzkövetelés :

a) p énzintézęti számlakövetelés :

forintban:

dev izźtb an (forintértéken) :

a mindenk ori, a kozszo|gá|ati

összegét meghaladó éÍtékú

tisztviselőkrőI szőIő torvény szerinti

számlak<lvetelés vagy más, szerzódés

.



b) más szęrződés alapján fennálló pénzkĺivetelés összege: ................ .. ..,1,..................Ft

9. Más, jelentősebb értélflĺ vagyontźrgyak, ha azok együttes' a mindenkoľi, a

kozszolgá|ati tisztviselőlffől szóló törvény szeľinti illetmén hathavi ĺisszegét meghaladj a:

III. Tartozások

Ebben a rovatban kérjük fęltüntetni a koztartozás címén, valamint a pénzintézetüel vagy

magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásait

l.Końartozás (adő, vám, illeték, tb-jáľulék stb.): ......... foľint

2'PénzintézetÍeIszembenitartozás(hitel,kolcsönstb.):....ffiforintn
3. Magánszemélyekkel szembeni tartozźĺs: .......ł.,.%?.,.'9P..--....:.'........... forint

IV. Egyéb ktizlendők

B. Rész

JOVEDELEMNYILATKOZAT

1. Foglalko ,a'u. 7t-a-.!--í'G
Śza/G.z3r

Sztinetelteti-e foglalko zását: igeďnem

Foglalkozá sábőI származőhaviadóköteles (bruttó) jĺivedelme: /,fe',.ę'?.9".7-....'..pt
2, Az 1. pontban íľt foglalkozásźln kívĺili, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből

ą1ę cy1t;.lz l 
";|l-q 

ĺ=L?'l ?- L.tuTĺSĺ
adóköte l e s j övedelme szérmaz1k: fr*iA é ł ĺ-, ž i r ĺ+,/? "- ére- ř z " L, t žő łĺš ł l a.

s|Zctrsťa...r-łď^ĺan
b) A kiťlzető szemelye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső

tevékenysé g.l.)' . . áÍJ .rĐ.?"il,ť p.y.?&T.



ą A jovedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességií, eseti vagy időszakos):

'ĺ/,*V*/.'..

eseti

a) A tev ékenység megnevezése:

b) A kíťtzető személye (kivéve a jogszabá| kötelezettsés alá eső

tevékenységek): ........................]

c) A jövedelem-ĺeađ{zeľessége egyéb ľendszerességtĺ, vagy időszakos):

a) A tev ékenység megnev ezése : .'...'...'....................'...... j

b) A kiťĺzetó személye (kivéve a j alapuló k<jtelezettség a|á eső

tevékenységek): ......................:

c) A jövedelem egyéb rendszerességű' eseti vagy időszakos):

d) A jövedelem (bruttó) osszege: ffi .......... Ft

C. Rész

GAZDASÁGI ERDEKELTSÉGI NYILATK DZAT

G azdasági taľsas ágban fennálló ti sztsé ge vagy érdekeltsé ge :

I.

2. Gazdasági tĺíĺsaság formáĄa:

3. Az érđekeltség formźĄa (tulajdonos,részvényes, bt' esetén Itag stb.):

4. AtlilĄdoni éľdekeltség keletkezésekori artnya: ...,.

5. A tulajdoni éľdekęltség jelenlegi arźnya:

il.

2' Gazđasági táľsaság formája: ..................'. :

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori arźnya.. (,.................%

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi arźnya:

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

ilI.

I' Gazđasági tźľsaság neve : ...............'.. :

%

ŕn
%



2. Gazdasági tĺíľsaság formája:

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

4. A tulajdoni érdekęltség keletkezésekori atánya:

5. A tulaj doni érdekeltség jelenle gi aránya: ...............;

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

IV.

I. Gazdasźtsi társasás neve:

2. Gazdastlgi tarsaság formája:

3. Az érdekeltség formźĄa (tulajdonos, bt. esetén beltaglktiltag stb.) : ..........:.......'....

4. A fulajdoni éľdekeltség keletkezésekori aúlnya:

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi artnya: ....'.....'.....:

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

V.

I. Gazđasási társasás neve:

3. Az éľdekeltség fotměi1a (tulajdonos, . esetén beltag/kültag stb.): '

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya..

5. A tulajdoni éľdekeltség jelenlegi arźnya: .............-:

6. A gazdasági tarsaságban viselt tisztsége: .............i\.j

Kelt: Budap 
",t, 

k /..7,..'..ĺ-..9..9..

%



Vagyon-, jövedelem- és gazdasúgi érdekeltségi nyilatkozat helyi iinkormányzati képviselő
(polgdrmester, alpolgórmester), valamint a vele köziis hdztartdsban élő hózas- vagy élettdrsa ěs

gyermeke szúmóra

A nyilatkozatot adó szeméIye
l. A nyilatkozatot adó:
a) helyi önkormánvzati képviselő. polgáľmesteľ. alpolgármester (a továbbiakban eg}rütt: képviselő)
Ď/ a képviselővel közös htntaĺtásban é|ő házas- vagy é|ettárs (a továbbiakb an: hźnas-lé|eÍtárs)
c) a képviselővęl közös háztartásban élő gyermek (a továbbiakban: gyermek)
2. A képvise|ő neve: Jakabfy Tamás
3. Aházas.lélettárs neve: -
4. A gyermek neve: -

A) Rész

VAGYoNI NYIL.ĄTKoZAT
I.Ingatlanok

l.
a) Ate|epn|és neve' aho| az ingatlan fekszik (Budapesten keľtilet is): Budapest VIII.
b) Azingat|an teľületnagysága: 

.

c/ Mtĺvelési ága(vagy a műve|és alól kivętt terület elnevezése): -
d) Az épii|et fő ręndeltetés szeľinti jellege (|akőház, üdtilő, gazdasági éptilet stb.), az épiilet alapterülete:

táľsasházi lakás, 51m2
e) Azingat|an jogijel|ege (társasház, szövetkezeti haz, miiemlék, bányatelek stb.): társasház
fl Anyi|atkozó jogá||ása (tulajdonos, bérlő stb.): tulajdonos
g/ Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértékę: 1/1
h) Aszerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adásvétel,2003.||.24.

2.
a) Ate|epu|és neve' aho| az ingatlan fększik (Budapesten kerület is): Budaka|ász
b) Az ingat|an területnagysága: 1395 m2

c/ Mĺive|ési ága (vagy a művelés alól kivett teľület elnevezése): telek
d) Az épu|et fő rendeltetés szerinti jellege (|akôhźn, ĺidülő, gazdasági épület stb.), az épüIet alapteľülete:

beépítetlen
e) Azingat|anjogijellege (társasház, szövetkezetiháy,mtiem|ék, bányatelek stb.): -

fl Anyi|atkoző jogä||ása (tulajdonos, béľlő stb.): tulajdonos
g/ Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: |l2
h) Aszerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adásvétel' 2015

3.

a) Ate|epu|és neve' aho| az ingatlan fększik (Budapesten kerület is):

c/ Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terü|et elnevezése):
d) Azépü|et fő rendeltetés szerintijellege (lakóhaz, ĺidülő, i épület stb.), az épület alapteriilete:

e ) Az ingat|an j o g i j e l l ege (tár sasház, s zti vetkezeti

fl Any||atkoző jogźi|ása (tulajdonos, bérlő stb.): .'

lék, bányatelek stb.):

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad
h) Aszerzés jogcíme, ideje (a jogviszony

4.
a) AÍe|epn|és neve' aho| az ingatlan fekszik (Budapesten keľiilet is): '.

c) Művelési ága (vagy a míĺvelés alól kivett terület
d) Azćpu|ct fő rcndeltetés szeľinti jellege (lakóház, üdii épület stb.), az épü|et alapteľülete:

e) Az ingat|an j o g i j e l l ege (tár sasház, szö vetkezeti

fl Anyilatkoző jogá|lása (tulajdonos, bérlő stb.
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hźnyad

_tf

h) Aszerzés jogcíme, ideje (a jogviszony

műemlék, bányatelek stb.): ..'..'........''.....



II. Nagy éľtékű ingĺíságok

l. Gépjáľművek:
a) szernéIygépkocsi: :....'.......'.'.......'..' típus

('.'.'''...................'....... típus
:......'...''.'.......'.................' típus

....... típus

.............. típus

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

a szerzés idej e, jogcíme: ........'.......'.......

a szerzés ideje, jogcíme: ........'..'.'
a szeĺzés ideje, jogcíme: .........

2.Yízi vagy légi jármű:
a) jellege:

upusa:

b) jellege:

a szerzés ideje, j ogcíme: .'..'..'.''.........

3. Védętt mrialkotás, védett gyiijtemény:
a) egyedi alkotások: :'.........'..'.., megnevezés ..... db

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

:....'.'..,.......'....... megnevezés ..... db

a szerzés ideje, jogcíme: ..'..'...........
a szerzés ideje, jogcíme. ..'....'.....

4.Egyéb, darabonként vagy készletenként (gytĺjteményenként) a m koľi képviselői alapdíj hathavi összegét
meghaladó értékű ingóság:

a szerzes roeJe, Jogclme: .................

a szerzés idej e, jogcíme:'...................

a szerzés ideje, jogcíme: ..........'.

5. Értékpapírban elhelyezeÍt megtakarítás vagy egyéb befektetés (ľészvény,

biztosítás stb.):
megnevezés: Befektetési a|ap
névéľték, biztosítási összeg: 8.133.957 Ft
megnevezés: Életbiztosítás
névérték, biztosítási összeg: visszavásáľlási érték 5l7.782 Ft
megnevezés: Befektetési a|apok nyugdíj-előtakaľékossági szám|án
névérték, biztosítási összeg: 3.076.524 Ft
megnevezés: Egészségpénztár, SZEP káľtya
névéľték, biztosítási összeg: 169.024 Ft
megnevezés: Nyugdíjpénztári megtakarítás
névérték, biztosítási összeg: 350.000 Ft

nagy éľtékiĺ

6. Takarékbetétben elhe|y ezetÍ meglakar ítás: -

-t"--
7. A mindenkori képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó készpénz: .'...'.('......,,....... Ft \r\l



8. Az összességében a mindęnkori képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó pénzintézeti számlakövetelés
vagy más, szerzódés a|apján fennálló pénzkövetelés:

a) p énzintézeti szám I akövete l és :

forintban: 9.399.030 Ft
devizában (foľintéľtéken): 555 EUR (kb 173.000Ft)

b) más szęrződés alapján fennálló pénzkövetelés összege: ........'..''...:::::::,..............'...... Ft

9. Más, jelentősebb éľtékĺi vagyontárgyak, ha azok együttes éľtéke a mindenkori képviselői alapdíj hathavi
összegét meghaladja:

megnevezés;
megnevezes:
megnevezés:
mesnevezes:
megnevezes:

III. Taľtozások

Ebben a rovatban kéťĺik felttintetni a köztartozás címén, valamint a pénzintézeľtel vagy magánszemélyekkel
szemben esetle gesen fennálló tartozásait

|.KöziaÍtoztl;s (adó, vám, illeték, tb-jáľulék stb.): 0 forint
2.Pénzintézettel szęmbeni tartozás (hitel, kölcsön stb'): 3.166.514 forint
3. Magánszemélyekkel szęmbeni tartozás: 0 foľint

IV. Egyéb kiizlendők

További jövedelmek: vá|toző összegĺi cafeteria juttatás, és teljesítményfüggő ľendes éves jutalom
Csa|ádon belül kiilcsönadott összeg 12.500.000Ft.

JOVEDELEMNYILATK]OZXT
(a képvise|ői tiszteletdíjon kíviili adóktiteles jövedelmek)

l. Foglalkozása: Távközlési méľnök
Munkahe|ye: MagyaľCom Szolgá|tató kft
Sziinetelteti-e foglalkozását: igen

nem
Fogla|kozásábő| száĺmazó havi adóköteles (bruttó) jövedelme: 744.460 Ft
2' Az 1. pontban írt foglalkozásán kívüli, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből adóköteles jövedelme

származik:
a) Atevékenység megnevezése: -
b) Akifizetó személye (kivéve a jogszabćiyon alapu|ó titoktartási köte|ez;ďśég alá eső tevékenységek): -
c/ Ajövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességíi, esetivag{i'dőszakos): -
d/ Ajövede|em (bruttó) összege: - Ft ,/.

b) A kifizető szemé|ye (kivéve a jogszabályon titoktartási kötelezeťtség alá eső tevékenységek):

c) Ajovedelem ľendszeľessége (havi, egyéb eseti vagy időszakos):
d) Ajövedelem (bruttó) összege:

a) A tev ékenység megnevezése : ........'........'..
b) A kifizető személye (kivéve a jogszýá|yon alapuló titoktaľtási kötelezettség alá eső tevékenységek):

c/ A jövedelem rendszeressége (havi,

>7-

d) Ajövede|em (bruttó) összege: ....

rendszerességű, eseti vagy időszakos) : .'..........'.



C) Rész

GAZDASÁGI ERDEKELTSEGI I\-YILATKoZAT
Gazdasági táľsaságban fennálló tisztsége vagy éľdekeltsége:

I.

1.Gazdasági társaságneve:.'...'.'....:.....'......'................................:

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, ľészvényes, bt. taglkültag stb.): ..................'...
4. A tulajdoni érdekeltség kęletkezésękori aránya: ..'......

5. A tulajdoni érdekeltségjelenlegi aránya:
6. A gazdasźąi társaságban viselt tisztsége: ...........

II.

2. Gazdasági társaság formája: .........'.:

3. Az érdekęltség formája (tulajdonos, ľészvényes, bt. esetén Itag stb.):

4. A tulaj doni érdekeltség keletkęzéseko ri ar ány a:

5. A tulaj doni érdekeltség j elenlegi arány a.. ...'..........'.... 
:

6. A gazdasźĺgi táľsaságban viselt tisztsége : .....'.'.....'.

III.

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

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aľánya: ......'.....
5' Atulajdoni éľdekeltség jelenlegi aránya..

6' A gazdasägi társaságban viselt tisztségei ..'..........'.:

IV.
|. Gazdasági társaság nevę: ...........
2. Gazdasági társaság formája:
3. Az éľdekeltség formája (tulajdonos, ľészvényes' bt' beltag/kültag stb.): ...'...........'..'.'.

4. A tulajdoni érdekeltség ke|ętkezésekori arćnya: ..'....

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:
6' A gazdasági társaságban vise|t tisztsége:

V.
1. Gazdasági táľsaság neve: .......'..'
2. Gazdasági társaság formája:
3 ' Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. beltag/kültag stb.):

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: '..'.,
5. A tulajdoni éľdekeltség jelenlegi aránya:
6. Agazdasági táľsaságban viselt tisasége: '.....

Budapest, 2011 .januaľ 30.

o/------....-.-...-. /u



Vagyon-, jövedelem- és gazdasógí éľdekekségi nyilatkozat helyi tinkormúnyzati képviselő'

(polgúrmester, alpolgdrmester), valamint a vele kiiztis húztartúsban élő hózas- vagy

élettdrsa és gyermeke szúmdra

A nyilatkozatot adó

1. A nyilatk ozatotJľ"'u'L. ł s ü4A ? [ 
"ťWś 

Lĺł),o]

a) helyi önkoľmlínyzati képviselő,' polgáľmester, alpolgáľmesteľ (a továbbiakban egyĹitt:

képviselő)

b) aképviselővel közös hánartásbarl éIő házas- vagy éIettárs (a továbbiakban: hźnas-léIettns)

c/ a képviselővel közös hánartásban élő gyeľmek (a továbbiakban: gyeľmek)

2. A képviselő neve:

3. A házas-l éIettárs neve: ........

4. A gyermek neve:

A. Rész

VAGYONI NYILATKOZAT
I.Ingatlanok

1.

a)^ nA teleptilés^ neve.2 ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):

Sbtpt%sr v1r
b)Azingatlanterületnagysága:.'......'#
c) Múvelési ága (,,agy a múvelés alól kivętt tertilet elnevezése):

d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (Iakőház, iidtilő, gazđasźryí éptilet stb.), az épület

alapteľülete. ű Ĺ,l-

Đ Az ingatlan jogi jellege (társasház, szovetkezeti ház, műemlék, banyatelek stb.):

fl A nyi|atkoző jogá|Iása (tulajdonos, bérlő s'tb.): .............

g) Kozos tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:

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

2.

a) A település neve' ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerĹilet is):

b) Az ingatlan teľületnagysága:



Művelési ága (vagy művelés

d) Az éptilet fő rendeltetés szerinti jellege (la\

alapterĹilete:

e) Az ingatlanjogi jellege

fl A nyl|atkoző jogá||ása jdonos, bérlő stb.):

g) Kozos tulajdon

h) Aszerzésjogcí

a tulajdoni hányađ mértéke;

ideje (a jogviszony kezdete

3.

a)Ate lés neve' ahol az

kivett teľiilet elnevezése):

épület stb.), az épület

alól

ház. szövetkezeti mriemlék, banyatelek stb.):

ten kerĹilet is):

b) Azi terĹiletnagysága: ....'....

c)M lési ága (vagy múvelés aló1

üdülő,

kivett rĹilet elnevezése):

d) Az ül fő ľendeltetés jellege (Iakőház, éptilet stb.), az épület

e) ingatlan llege (táĺsasház, szĺivetkezeti ház' műemlék. bánvatęlek stb.):

fl^ ilatkoző i lása (tulaj donos, bérlő stb.) : .'.............

s) tulaj esetén a tulajdoni hányad méľtéke: ...

íme, ideje (a jogviszony kezdete): ..

lepiilés neve' ahol az i fekszik (Budapesten kerĹilęt is):

ik(

et

h)A

4.

a)

b)

c)

ngatlan terület

Múvelési ź,ga (vagy múvelés alól kivett terĹilet elnevezése):

d) Az épiilet fő rendeltetés szeľinti jellege (|akőház, üdĺilő, gazďaságí épület stb.), az épület

alapterülete:

ą Az ingatlan jogi jellege (tfusasház, szövetkezeti ház, miiemlék, bĺĺnyatelek stb.):



fl AnyĹIatkoző jogáI|ása (tulajdonos, bérlő stb.): .........

g) Közĺis tulajdon esetén a tulajdoni hlínyad mértéke:

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony

II. Nagy éľtékű ingóságok

1. Gépjĺírművek:

a) szemé|ygépkocsi:

a szetzés ideje, jogcíme:

a szerzés ideje jogcíme:

a szetzés ideje, jogcíme:

b) tehergépjźrmú, autő

a szerzés ideje, jogcí

a szerzés ideje, j

a szerzés ideje, j

c) motoľkerék

a szerzés ideje,

a szerzés ideie Jogclme:

a szerzés ídei

2.Yíziv

típusa:

a sze:

b) jel

ideje, jogcíme:..

típusa:

a ideje jogcí

3.V védett gffitemény:

a)

a Jogclme:

a szeÍzes

Đ eynj

a szerfés ideje, megnevezés ...'. db

mesnevezés ..... dba szeizés ideje, j

a szerzés ideje, jogcíme:



4.Egyéb, darabonkérrt vagy készletenkérrt (gyűjtemérryenként) a lrrindenkori, akozszo|gálati

tisztviselőkĺől szóló torvény szeľinti i11etnrćnyalap liathavi összegćt nleglraladó él1ékű

ingóság:

a szeÍzes loeJe' Jogc|l,]1e: ...'....'..

a szerzés ideje, jogcínę: '.....'...

a szetzés ideje jogcínre: '../..'......

5. Ertékpapírbarr elhelye t nregtakaľítás r,a egyéb befektetés (ľés vćny. kotvé ny, rć,szjegy,

lragy éľtékŕi biztosítáS ŕb.):

névérték,biztosításy'összeg: .',., ... /

névénék' biztosí

névér1ék' bizto

nćvéńék, bizto ítási összeg:

névéľték, bi

6. Takarékbeté ezetttl]egtakaľítás: i ' '. Ft

összegét nreglrala

ĺ/
ýszo|gá|ati tisztviselpkľo| szótó törvén1, szerinti illetrnćnyalap hathavi
ĺ,
észpéllz:'...,....'... /Ft

7. A mindenko

8. Az cisszessésé i, a kozszolgálati tisztviselőkľől szóló töľvény szerinti

illetnrérryalap ha

a|apján fennálló

vi összegét nleglralacló pénzintezeti szárrrlakövetelés vagy nrás, szeľződés

a) pénzillÍ.ézeti ]akövetelés:

forintban:

devlzában (foľintértéken) : ...'...'.''

övete]és:



b) más szęrzodés a|apjźn fennálló pénzkövetelés

9. Más, jelentősebb éÍtékti

kozszo|sáIati tisztviselőhől szól ó ttĺ nti il
megnevezes : ......................................

megnevezés: ............'. ..'.,.....,.,..,., /..
megnevezés: ...'..........,.........'.' /.'...,

megnevezes: .................

III. Taľtozások

Ebben a rovatban itik felttintetni

magiĺnszemélyekkel ben esetl

I'Koztartozás hdő vám, illeték,

2, Pénziĺtézętte|

3' Magánszemél

IV. Egyéb kiizlendők

éľtéke a mindenkori. a

i osszegét meghaladja:

lamint a pénzintézettel vagy

forint

forint

beni

B. Rész

JOVEDELEMNYILATKOZAT

Munkahely 
". 

...'.. ł..Q...\...L...'....l

SzĹinetelteti-e foglalkozását: igeďnem 
a ą F

Foglalkozásából származőhavíadóköteles (bruttó) jövedelme: ,.,,.,....k./-..S................r.t

2. Az 1. pontban írt foglalkozásan kíviili, valamennyi olyan tevékenysége' amelyből

ľľ:ä#:T,::,::""::::. V( ú-Ą|ąčąT T éś
b) A klťĺzető személye (kivéve ,a jogszabźĺ|yon alapuló titoktartási kötelezettség a|á eső

tevékenységek) : ...... ĺ/- l.. Ĺ.ff.í.ĺ:-



d) A joveđelem (bruttó) összege: ,( ĺ9 ..'............ Ft

a) Atevékenység megnevezése: ............ 2...r.,Đ,}4.LwZ..c(...........
b) A kĺfizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kĺjtelezettség alá eső

tevékenységek): .........

ą A jövedelem ľendszeressége (havi, egyéb ľendszeľességtĺ, eseti vagy időszakos):

ą A jövedelem ręndszeressége (havi, egyéb ľendszerességű, eseti vagy időszakos):

d) A jöveďelem (bruttó) ĺisszege:

a) A tevékenység megnevezése:

b) A kiťĺzető személye (kivéve a jogszabá|von alapuló titoktaľtási kötelezettség alá eső

tevékenységek): .........

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

d) A jovedelem (bruttó) ĺisszege: ..............' Ft

C. Rész

GAZDASÁGI ERDEKEL
G azđaságí társaságban fennálló tisztségg

I.

I, Gazdasági tĺíĺsaság neve: ,..,,/..

2, Gazdasétgi taľsaság formájf,

3. Az éľdekeltség formájaftulajdonos, ľeszvén bt. ęsetén beltag/k

4. A tulajdoni éľdekeltséf keletkezésekori

6' A gazdaságitársasfgban viselt tisztsé

il.

1. Gazđasźryi

2. Gazdasági

3 . Az éľdekeltség fobmáj a (tulaj dgŕlos, r észv én . esetén beltag/kültag stb.):

4. A tulajdoni é tség keletkezésekori

5. A tulajdoni éľdekelttg jelenlegi

6. A gazđasági tarsaságban

il.

I

/
/

neve: ...............'ĺ'...'

L. Gazdasági táľsaság neve:



2. Gazďasági tarsaság formája:

3 . Az érdekeltség formźi1a (tulaj donos, l*.ĘeltaglkĹĺltag stb.) :

4. A tulajdoni éľdekeltség keletkezésekoľt

5. A tulajdoni éľdękeltség jelenlegi arán .............%

6. A gazdasági tarsaságban viselt ti

IV.

t,

3. Azérdekeltség formája (tul;ĺjdonos, ľészvényes, bt. tén beltagikiiltag stb.) :

4. A tulaj doni éľdekeltség keJetkezésekori arány a:,.../..,.....,....

5. A tulaj doni éľdekeltség jplenle gí aráĺy a: ............ i.....

v.
|. Gazdastlgi tarsaság

2. Gazdasźlgi tarsaság a: ..................

3. Az érdekeltség fi a (tulajdonos, vényes, bt. esetén beltag/kĺiltag stb.):

4. A tulajdoni

5. A tulajdoni érdekeltség

%

%

Kelt: Buđap 
""t,Z 

p ĺ.T..a. ĺ,P-

6. A gazđasági társaságban viselt tisztsége:



Vagyon-, jijvedelem- és gazdasdgi érdekeltségi nyilatkozat helyi iinkoľmónyzati képviselő'

(polgármester, alpolgúrmester), valamint a vele kijziis ltdztartdsban élő ltúzas. vagy

élettársa és gyermeke szúmdra

A nyilatkozatot adő személye

1. A nyilatkozatotadő:

o) k-lyl' ö"t"*e"v''ĺ 
'.e"" 

polgáľmester, alpolgármesteľ (a továbbiakban együtt:

képviselő)

ó/ a képviselővel közös hź.z'taĺlźsban é|őházas- vagy é|eÍtárs (a továbbiakban: házas-lé|ettźrs)

c/ a képviselővel közös hźztartásbanélő gyerme| (a továbbiakban: gyermek)

2. A képvi se lő nev e : . . . . . . .t . ę.|l. A,' : ź.r' . . .. A r'..". :. .. . . .

3. A házas-/ éIettárs neve: ........

4. A gyermek neve:

A. Rész

VAGYONI NYILATKOZAT
I. Ingatlanok

1.

a) A település neve' ahol az lrgątlan . fekszik

Tż..y.Q..*%..>7 .. ...Y:!(,. h'eĺZ ( "Érzrć<g 
I ré>

b) Azingatlan területnagysága: .....'... ... 8 s.'.łĺ.?'
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett

t-^KA5
d) Az épiilet fo rendeltetés szeľinti jellege (|akőhtz, ĺidülő, gazđasági

alapterülete:,

t.^..iÔ.Í..Ą,.L

Đ Az ingatlan jogi jellege (térsashźn, szövetkęzęti ház, műemlék, bányatelek stb.):

..TąKxYl*,z
fl Anyl|atkoző jogáL?ása (tulajdonos, bérlő stb.): ...7../..!ń.].?9.sl..9.á

2.

a) A település neve' ahol az

,fi.u QÄ.?. r. s .X/..K,

(Budapesten kerület is):

Kx.741,4r5,+fuĐ

teľület elnevezése):

épiilet stb.), az épiilet

ingatlan fekszik (Budapesten keľtilet is):

F.tL
b) Az ingat|anterületnagy 

"agu. 
.,...Ą?.8,



c) Művelési ága (vagy múvelés alól kivett

..LĄicĺA\
d) Az épület fü rendeltetés szerinti jellege (|akőház,

d) Az épület fĺí rendeltetés szerinti jellege

alapterĹilete:

e) Az ingat|an jogi jellege (tźrsasház,

(Iakőhtz, üdülő, gazdasźryí éptilet stb.), az épĹilet

szcivetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.):

üdĺilő, gazdaságí

terület elnevezése):

éptilet stb.), az épület

alapterülete: ,
.........L ł..re ę. ĺ+ĺ!z
e) Az ingatlanjogi jellege (tarsashĺŁ, szövetkezeti ház, mtiemlék, banyatelek stb.):

Tĺ:rz2A, H+/Z

fl Any1|atkoző jogtt||ása (tulajdonos, bérlő stb.): .....íÜ.łd..ł..Dę.M..CI:
ĺ

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

3.

a) A település neve' ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerĹilet is):

b) 
^z 

ingatlan teľĹiletnagysága: ........

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

d) Az épület fő ľendeltetés szeľinti jellege (|akőhźLz, iidülő, gazdasági épület stb.), az épület

alapteľülete:

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

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

g) Kozos tulajdon esetén a tulajdoni hányad'mértéke:

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

4.

a) A teleptilés neve' ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerĹilet is):

b) Az ingatlan terĹiletnagysága:

ą Múvelési ź,ga (vagy művelés a|ő| kivett teriilet elnevezése):



fl A nyi|atkoző jogáI|ása (tulajdonos, bérlo stb.): .........

g) Kozos tulajdon esetén a tulajdoni bányad méľtéke:

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

II. Nagy értékű ingóságok

1. Gépjárművek:

a) szeméIygépkocsi: Qr.kL....7.A.ťľ.rŕ].....A...... ............... típus

.................. típus

................. típus

a szetzés ideje, jogcíme:

b ) teher gépj ármu, autó bu sz :

a szęrzés ideje, jogcíme:

a szerzés ideje, jogcíme: :.................. típus

a szetzés ideje, jogcíme: típus

c/ motoľkerékpaľ:

a szerzés ideje, jogcíme:

a szetzés ideje, jogcíme:

a szerzés ideje, jogcíme: típus

f .Yízivagy |égí jtrmu:

a) jellege:

típusa:

a szetzés ideje, jogcĺme:

b) jellege

a szerzés ideje jogcíme:

3. Védett műalkotás.

a) egyedi alkotások:

aszerzés ideje joýme: ' .... db.. mesnevezes .

a szerzés ideje

aszerzes 1 e, Jogcrme:

ideje, jogcíme: .. megnevezés ..... db

ideje, jogcíme: .. megnevezés ..... db

ideje, jogcíme: ...........

b) ewi



4.Egyéb, darabonként

tisztviselőkľől szóló

ingóság:

a) megnevezés:

a szerzés ideje, jogcĺme:

ó) megnevezés:

q megnevezes: ..........

5. Eľtékpapíľban elhelyezett. megtakarítás vagy egyéb (részv ény, kötvény, r észjegy,

nagy éľtékű biĺosítás stb.):

névérték, biztosítási összeg:

névéľték, biztosítási összeg:

névérték, biĺosítási ĺisszeg:

névérték, biztosítási <isszeg:

megnevezes: ......................

névéľték, biztosítási

6. Takaľékbetétben el

7. A mindenkori, a Igźůati tisztviselőkľ ŕ5| sző|ő törvény szerinti illetményalap hathavi

összegét készpénz: ............... Ft

8. Az a mindenkoľi, a kozszo|gáIati tisztviselőkĺől szóló törvény szeľinti

i1letménya hathavi összegét meghaladó pénzintézeti számlakcivetelés vagy más, szerzőđés

ló pénzkövetelés:

vagy készletenként (gffi teményenként)

töľvény szerinti illetményalap hathavi

a mindenkoľi, a k

összegét megha,

aLapján



b) más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés

9. Más, jelentősebb értékv vagyontárgyak, azok együttes értéke a mindenkori, a

kozszo|gáIati tisztviselőkIől szőIő torvfu{szerinti illetményalap hathavi osszegét meghaladja:

mesnę)lgzes:

III. Tartozások

Ebben a rovatban kéťiik feltĺintetni a końartozás címén, valamint a pénzinÍézette| vagy

magtnszemé lyekke l szemb en e s etle ge s en fennálló tarto zásait

1. Kĺjaartozás (adő, vĺím, illeték' tb-jafulék stb.): ...... forint

2.Pénzintézette|szembeni tartozás(hitel, kölcstin stb): 4'7...ł1t.L..kté. .,..,Crřľ.ę.fi.ap.lr#ĺĺi)

3.Magánszemélyekkel szembeni tartozás.. foľint

IV. Egyéb ktizlendők

B. Rész

JOVEDELEMNYILATKOZAT
(a képviselői tiszteletdíjon kívĹili adókĺjteles jövedelmek)

1 . F o gl alko,á"u. . . . . . k-T. . . . .' . . A. :s p- u M. .. . . .n A. p. A. .Ś trK
Munkahety 

".' 
. .. . F á.T' .( n?. E,Y, .=.ľ1.?. ! .. ,.ť(€I,. :

Ft

Sziinetelteti-e foglalko zását: ise@ł
Foglalkozásából szárm azőhaviadóköteles (bruttó) jcivedelme.4..r.ď...R.g.k

2. Az 1. pontban íľt foglalkozástn kíviili, valamennyi olyan tevékenysége,

adóköteles j ĺivedelme származik:

a) A tevékenység megnevezé."' .F.. Ét.{3 EI-ď..... Ąľ.?..p.TI flrŚ f..4.(J

......Ft

amelyből

b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktaľtási kötelezettség alá eső

tevékenysé g"L,1, .(3.Q. P. ł'r..#I. .ĺHgszcľ.Il.Az



c) A jcivedelem rendszeressége (havi, egyéb ľendszerességti, eseti vagy időszakos):

k*(l fuo,?-.,- ......................Frd) A jovedelem (bruttó) összege:

a) A tev ékenység megnevezése:

b) A kiťlzető személye (kivéve a jogszabtllyon alapuló titoktartási kötel

tevékenységek):

c) A jĺivedelem rendszeressége g1J, eseti vagy

d) A jovedelem (bruttó) ĺisszege:

a) A tevékenység megnevezéSe: ...'.

b) A kiťlzető személye (kiyźíe a jogszabá|yon alapuló titoktaľtáSi kötelezettség a|á eso

tevékenységek): .........

c) A j<ivedele ressége egyéb rendszeľességtĺ, eseti vagy

d) 
^)

C. Rész

GAZDASÁGI ERDEKELTSÉGI NYILATK 0.ZAT

Gazđasági taľsaságban fennálló tisztsége vagy

I.

|. Gazdasági trĺľsaság neve: ........

2. Gazdasági taľsaság formája:

3. Az érdekeltség formźĄa (tulajdonos,tésmén beltag/kültag stb.):

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori a

5. A tulajdoni éľdekeltség jelenlegi arźnya:

%

6. A gazđasági tĺĺľsaságban viselt

II.

1. Gazđasági tráľsaság neve: ...

2. Gazđasźlgi táľsaság

3. Az érdekeltsés (tulaj đono s, r észx ény es, bt. esetén beltag/kültag stb. ) :

4. A tulajdoni ltsés keletkezésekori aránva: ...........%

5. A tulajdoný€rdeke|tség jelenlegi arźnya: '...........'.........%

i tĺírsaságban viselt tisztsége:6.4
ilI.

Gazdasági tarsaság neve: ........



2. Gazdasá'gi társaság formája:

3. Az érdekeltség formája (tula iészvényes, bt. esetén beltaglkültag stb.):

4. A tulajdoni éľdekel

5. A tulajdogi

6.A

2. Gazđasági taľsaság formája: ............

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kiil

4. A tulaj doni érdekeltség keletkezésekori arány a:

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi arźnya:

6. A gazđasági taĺsaságban viselt tisztsége: ........:

V.

I. Gazđasági társaság

2. Gazđasági taľsaság

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

4. A tulajdoni tség keletkezésekori aránya.. ,...,......%

6. {gazdasági taľsaságban viselt tisztsége:

,rr/Z.C ,/ " 
p"

Kelt: Budapest,4.. Í....

,ä*

aLáírtĺs



Vagyon-, jövedelem- és gazdasdgi érdekeltségi nyíIatkozat helyÍ iinkormdnyzati képviselő'

(polgdrmester, alpolgármester), valamint a vele kiizijs hdztartdsban élő hdzas. vűgy

élettdľsa és gyeľmeke szdmdra

A nyilatkozatot adó személye

1. A nyilatkozatot adő:

a/ , polgármester, alpolgáľmesteľ (a továbbiakban egyĹitt:

képviselő)

ó) a képviselővel kĺjzös hánarúsban é|ohazas- vagy é|ettáts (a továbbiakban: hźzas-/é|ettáĺs)

c) a képviselővel közös htutgrtásban é1Ő gyęrmek (a továbbiakban: gyermek)

2. A képviselő neve: fr,*/""... ...ń.ü.L- .

3. A házas-l éLettźns neve: ........

4. A gyermek neve:

A. Rész

VAGYONI NYILATKOZAT
I.Ingatlanok

1.

a)

..Vt

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

5.y^*ĺ*"L
/ .n1 1-

b) Az ingatlan területnagy sága: .. k'!|,. ]1.s-.....rłĺ......

alapteľülete:

ą Az bg?n|an jogi jellege (társashĺáz, szovetkezeti ház, múemlék, banyatelek stb.):

c) , Mývelési łea ,(vagy a művelés alól kivett teľiilet elnevezése):

b-i,.g tŁ*uL....
ě1 ĺ, épület fĺ! rendeltetés szerinti jellege (takőhźz, üdülő, gazdaságí épütet stb.), az épĹilet

fl Anyí|atkoző jogá|lása (tg!éEqq;,bér|ő stb.): .........

g) Közostulajdon esetén a fulajdoni hányad'méľtéke: 4ĺ4
=,, J Lą g)

h) A szetzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ..\*ł*.'*.............-......r... j..............

2.

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

.......,.V.. i.::*ĺá.....
/.ĺ -,

b) Az ingatlanterületnagy sága: .....V...{:.}.....Ył. *.............

ęĺ-



alól kivett tertilet elnevezése):

d) Az épület fü rendeltetés szerinti jellege (|akőház, tidtilő, gazdasźąí épület stb.), az épiilet

alapterĹilete:
V--

3.

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

b) Az ingatlan teľületnagysága: ........

c) Miivelési ź,ga (vagy a műve alól kivett terület elnevezése):

épiilet stb.), az épületd) Az épĹilet fő rendeltetés szeľinti jellege (

alapteľülete:

5ház, ljđn|ő, gazdasági

ą Az ingatlan jogi jellege (tarsasház, h6z, műemlék, banyatelek stb.):

fl A nyl|atkoző j o géů|ása (tulaj dono s,

g) Kozos tulajdon esetén a tulajdoni méľtéke:

h) Aszerzés jogcíme, ideje (ajogvi kezdete):

4.

a) A telepiilés neve' ahol fekszik (Budapesten kerület is):

b) Azingatlan területnagysága: ...

c) Miĺvelési ága (vagy művelés alól terĹilet elnevezése):

d) Az épiilet fő rendeltetés

alapterülete:

nti jellege (|akőhaz, üdülő, gazdaságí épĹilet stb.), az épĹilet

(táľsasház, szövetkezeti ház, múemlék, banyatelek stb.):

Vasv a művelés
}ĺł

.L.l/l4Ą/íą
ĺ/

"| *: *:"lanjogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.):

lĺ] ĺ

fl A nyi|atkoző j o gáItása (tulaj dono s, bérlő stu. ) : 11*ł {r.g. re. . .. .

g) Kilzostulajdon esetén a tulajdoni hányadmértéke: ...........{1.u ( Ł?, \,,
h) A szeľzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ......!-.p..9,.I..x/.*..

Đ Az ingatlan jogi jel

tĺlv



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

g) Kozos tulajdon esetén a tulajđoni hányad mértéke: ...

h) Aszerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ..

II. Nagy értékű ingóságok

típus

b) tehergépjátmu,autóbusz: .. . ..ĺ.. . ... típus

a szerzés ideje, jogcíme:

a szerzés ideje, jogcíme:

a szerzés ideje, jogcíme:

a szęrzés ideje, jogcĺme:

a szetzés ideje, j ogcíme : típus

típusa szerzés ideje, jogcĺme:

2.Yizi vagy légi jármu:

a) jellege:

típusa:

a szerzés ideje, jogcíme:

b) jellege:

3. Védett mríalkotás, védett gyĺj

a) egyedi alkotások: megnevezés ..... db

a szerzés ideje jogcíme: ................... megnevezés..... db

megnevezés..... dba szerzés ideje jogcíme: ..................

a szerzés ideje, jogcĺme:

a szetzés ideje, jogcíme:

a szęrzés ideje, jogcíme: ........

a szerzés ideje, jogcíme:

łk



4. E,gy éb, darabonként vagy készletenként (gyuj te ) a mindenkori' a közszo|gá|ati

tisztviselőkľől szóló tcirvény szerinti illetményalap ha vi osszegét meghaladó éľtékű

a szetzés idej e, j ogcĺme:

a szerzés idej e, j ogcíme:

a szetzés ideje, jogcíme:

5. Eľtékpapírban elhel yezetl megtakarítás

nagy értékú biztosítás stb.):

egyéb befektetés (részvény, kĺltvény, r észjegy,

6. Takaľékbetétben elhelvezett

7. A mindenkori, a közszolgá|ai rtiszlviselőkľől szóló tĺirvény szerinti illetményalap hathavi

összegét meghaladó készpénz: ... l.......... Ft

8. Az összességében a mt , a kozszo|gá|atí tisztviselőkĺől szóló törvény szeľinti

illetményalap hathavi ĺisszegét meghaladó pénzintézeti számlakĺjvetelés vagy más, szerzodés

a|ap1an fennálló pénzkövetelés :

a) pénzintézeti sztlmlakövętęlés :

forintban : ...A..'l-..ľ...ę...:'. 8..9.. t......::.....'.....

đevizábarl (forintéľtéken) : ......]l

Ft

A

(A



9. Más, jelentősebb értékti vagyontáľgyak, ha azok éľtéke a mindenkori. a

kozszolgá|ati tisztviselőkÍől szóló tcirvény szerinti ill alap hathavi összegét meghaladja:

III. Tartozások

Ebben a rovatban kériiik feltüntetni a címén, valamint a pénzirtézettel vagy

magánszemélyekkel szemben e setle nnálló l.artozásaIt

l. Kĺjztartozás (adő, vám, illeték, tb-j ék stb.): ...... forint

2. P éruintézette| szembeni tartozás (hi

3. Magánszemélyekkel szembeni

IV. Egyéb ktizlendők

B. Rész

JOVEDELEMNYILATKOZAT
(a képviselői tisztel7tdíion kívĺili adókĺjteles jövedelmek)

Sztinetelteti-e foglalkozását: igeďnem -2- \ĺ-
Foglalkozásából száľm azőhaviadóköteles (bruttó) jĺivedelme. ...1...:..]:...Ł.:.o.1.:-í....rt

2. Az 1. pontban íľt foglalkozásán kíviili, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből

adókĺjtelesjcĺvedelme származik: l
/

a) Atevékenység megnevezése: ............ 
ĺ

b) A kíťtzető személye (kivéve a jogszapályon alapuló titoktartáSi kötelezettség alá eső

tevékenységek): ........ .................:

5

ťA



c) A jövedelem ľendszeľessége egyéb rendsze, vagy időszakos):

d) A jovedelem (bruttó) összege:

a) A tevékenység megnevez,ése: ............

b) A kiťtzető személye (kivéve a jogszabályon aI ó titoktartási kotelezettsés alá eső

c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb szeressegu, vagy időszakos):

d) A jövedelem (bruttó) összege:

a) A tevékenység megnevezéSe: ............

b) A kiťlzető személye (kivéve a jogszabál alapuló titoktartási kĺjtelezettsés alá eső

tevékenységek):

c) A jövedelem rendszeľessége rendszerességti, eseti vagy időszakos):

d) A jövedelem (bruttó) összege:

GAZDASÁGI ÉRD TSÉGI NYILATK0ZAT
Gazdasági taľsaságban fennálló tisztsége v

I.

érdekeltsége:

I. Gazdasági taľsaság neve: ........

2. Gazđasági tarsaság formája:

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

4. A fulajdoni érdekeltség keletkezésekori

5. A fulajdoni érdekeltség jelenlegiarźľ'

6. A gazdasági tlíľsaságban viselt ti

il.

I. Gazdasźlgi taĺsaság neve: ........

2. Gazdasági tarsaság formája:

3. Az éľdekeltség formája (tulajdonos, yes, bt. esetén beltag/kültag stb.):

4. A tulajdoni érdekeltség

eseti

eseti

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi

6. A gazdasági társaságban viselt ti

il.
1. Gazdasági tarsaság neve: ............

łĺť



2. Gazdasźlgi társaság formája:

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kül

4. A tulaj doni érdekeltség keletkezésekori arány a:

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

IV.

I. Gazdasási tarsasás neve: ....'...

2. Gazdasźlgi táľsaság foľmája:

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya..

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi arénya:

6. A gazdasági taľsaságban viselt tisztsége:

V.

I. Gazdasźlgi taľsaság neve: ......'.

2. Gazdasági taľsaság formája:

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes,

4. A tulajdoni éľdekeltség keletkezésekori arźlnya..

esetén beltag/kültag stb.):

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aŔlnya.. .....,.

6. A gazđasági taľsaságban viselt tisztsége: ........

Kelt: Budap",t, 3..|.í&. ?.!,:. 9. 2.,......

%

%
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Vagyon-, jiivedelem- és gazďasági érďekekségi nyilatkozat helyi önkormdnyzati képviselő,

(polgórmester, alpolgdrmester), vulamint a vele ktiztis hlźztaľtúsban élő hdzas- vagy

élettdrsa és gyermeke szdmdra

A nyilatkozatot adő személye

1. A nyilatkozatot ađő:

a) helyi önkoľmanyzati képviselő, polgáľmester, alpolgáľmester (a továbbiakban egyĹitt:

képviselő)

b) aképvíselővel közĺls hálnartásban éLő htnas- vagy é|ettáĺs (a továbbiakban: hazas-ĺéIettars)

c) a képviselővel ktizös hánarásban é1ő gyermek (a tovapbiakban: gyeľmek)

2. A képviselő neve : .. .5 4l ľrľ*1.,Ś.... ĘĚ.TęR.N.*.....

3 . A házas- / éIettźr s,,"u.' . ś. d ľ:l T.t1. A.' .' PĚĺn ę..

4. A gyeľmek neve:

A. Rész

VAGYONI NYILATKOZAT
I.Ingatlanok

1.

a) A település neve' ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerĹilet is):

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

d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (Iakőház, iidülő, gazđasági épület stb.), az éptilet

alapteľiilete:

tA.K ů.L,l.dx..,.....[ Go,. l#
Đ Az ingatlan jogi jellege (tźxsasház, szĺjvetkezeti ház, miiemlék, bányatelek stb'):

ľłlrs.,ĺsu,zťz
fl A ny ilatkoző j o gá||ás a (tul aj dono s, bérl ő stu. ; : f .łÁ L A J. -b.q:ĺo. s.
g) Kozostulajdon esetén a tulajdoni hźnyađmértéke: .l'/.Z
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ÁDAl..s.V.drnl....l..g.É.á
2.

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

.. š u.D.Ä. łe. R...$-..........

b) Azingatlan teniletnagysaga: ....ł'3. G..&,



ą Művelési ága (vagy a művelés alól kivett teľület elnevezése):

d) Az épület fő rendeltetés szeľinti jellege (Iakőház, iidülő, gazđasěąi épület stb.), az épület

Đ Az ingatlanjogi jellege (tźnsashźz' szövetkezeti ház, műemlék, bĺányatelek stb.):

rAlRS..As.t-łÁ.Z

fl Anyilatkoző jogáIlźtsa (tulajdonos, béľlő stb.): .5..L|.tAJ.A.a.\J.8s.....
g/ K<izös tulajdon esetén a tulajdoni hźnyadmértéke: ..r./..2-.....

h) A szeĺzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): .vAl:.ďR. ĺ"d.t.ł.. 4.9.g.?...
a

a) A telepiilés neve' ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keľület is):
vAlsep-Ly

b) Azingatlan teľĹiletnagy.agu' šs'łE..|ř
ą Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése):

nümnĺąx.r-e.. 3.,.ľ'.*ĺ. t. s pę Ésttzvz
d) Az épület fó rendeltetés szeľinti jellege (|akőház, üdülő, gazďasági épület stb.), az éptilet

alapteľĹilete:

.G 

^.Z.D.A9.AG.I...ťp.u.l..ĺľ 
ż -m ŕ

ą Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, mtĺemlék, bĺányatelek stb.):

K..ĺiL.T.tR ti ufT, R.Éĺ- É Ś ?R ÉsĺÁlf
fl Aĺyi|atkoző jogá||ása (tulajđonos, béľlő stb.): [MLA.J..Đ.p-Nc.s..........
g) Kilzostulaj don esetén a tulajdoni hźny ad,méľtéke: .|'ĺ2.........

h) Aszerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ÁDAs.V.d:E.t=.n.../t.9.s

4.

a) A település neve' ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keľĹilet is):

3.upa:Esl.r... U.".\<E R " ľ4ar ?
b) Az ingatlan tertiletnagy sága: ...T..4,..fo4:.........

y'- Művelési ź,ga (vagy a művelés alól kivett teľĹilet elnevezése):

d) Az épület fr rendeltetés szerinti jellege (Iakőház, tidtilő, gazdasági épiilet stb.), az épület

alapterülete: LAKrJuÁz ,)z ,}
ą Az ingatlan jogi jellege (lĺĺrsas!Ł szovetkezetí ház, múemlék, brínyatelek stb.):

íľ:{ęsns.ł.|.AtŻ
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fl A ny i|atko ző j o gá||ása (tulaj dono s, béľlő stu. ; : .Y. .tĺ .LÁ.d. Đ.a N. p' .s
/ Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad'mértéke: .^./.Ą.

h) A szerués j ogcíme, idej e (a j ogviszony kezdete) : .ułk.ĺĺg ĺ-A S....2ę A -/l

II. Nagy éľtékíÍ ingóságok

1. Gépjármiívek:

a) szemé|ygépkocsi: .....í....... ............... típus

aszerzés ideje, jogcíme: ,..-:'.....'.. ...... típus

aszęrzés ideje jogcíme: ,..Í1...,. .......... típus

aszerzés ideje, jogcíme: ...-.....'..,.. ...... típus

b) tehergépjźrrmíj, autóbusz: .=.....,....,. ... típus

a szerzés ideje, jogcíme: ...... típus

aszerzés ideje, jogcíme: ...... típus

aszęrzés ideje, jogcíme: ..-....:.......... .''... típus

c) motorkerékpáĺ: ...:.-.'..'..'...... ..................trpus

aszęrzés ideje, jogcíme:.-'...'.....'.. ...... típus

aszerzés ideje, jogcíme: 
=............. ...... típus

aszerzés ideje, jogcíme: .=............. ...... típus

2.Yizi vagy Iégi játmu:

a) jellege:

típusa: ;ŕí;...........

a szerzés ideje, jogcíme: .;=............

b) je||ege: .. :ř;í..........

típusa:

a szerzés ideje jogcíme: .--_*.......

3. Védett mĺialkotás, védett gyűjtemény:

a) egyedi alkotások:

aszerzés ideje jogcímę-1a.,......, ...... megnevezés ..... db

aszerzés ideje jogcíme:a.....'.... ...... megnevezés..... db

a szetzés ideje, jogcíme:

b) gyíijtemény: -_....... megnevezés ....' db

aszerzés ideje, jogcíme: ..;;;...'..... .. megnevezés...'. db

aszerzés ideje, jogcíme: .. megnevezés..... db

a szerzés ideje, jogcíme:



4,Egyéb, daľabonként vagy készletenként (gffiteményenként) a mindenkori, a közszoIgáIatí

tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hathavi összegét meghaladó éľtékű

ingóság:

a) megneve'es. 12. .F..e.ę..ud.r.y.t.s....F.*.mI..ę'v.dęg.ro..ł':'.K.*l.?.!.tI.nľn|.l.cd<

aszerzésideje,jogcíme:.A9.?+:I.,.:HA6Y..*..TE)K:'ľ:1E...6vŕ.(tIďs......

b) megĺev"'es' .[ŁSä.EľJHry.ES.'....P..ęr*c.t.i-N.N.....rjr.t*dse.I-Ęl-.........

a szerzésidej e, j o gcíme : .ĺ1. E g á. . t. . . AJ A N.(2 *,*ę.zĺ!.

a szetzésidej e, j ogcíme: .4.38.í r ..n.*A xu*.sp
d) megĺevezés : ........=;;:...'.............

a szerzés ideje, jogcíme: ..-..........

e) megnevezés..'.'...::==

a szerzés ideje jogcíme: ::::=.:.,',..

s. Értokpapírban elhelyezettmeglakantźts vagy egyéb befektetés (részvény,kötvény, részjegy,

nagy értéku biaosítás stb.) :

megnevezés: . :-...........

névéĺték, biztosítási összeg: .:-...........

megnev ezéS ] .=í:i;......

névérték, biztosítási ĺisszeg: 
-............

megnev ezés: =íT;; :......

névéľték, biztosítási összeg:

megnev ezés:-;..........

névérték, biaosítási összeg:

megnev ezés : í............

névérték, biztosítási összeg : . :-.. ;:.........

6. Takaľékbetétben elhelyezett megtakaľítás: ...;_.:... .......Ft

7. A mindenkori, a kozszolgá|ati tiszĺviselőkľől szóló törvény szerinti illetményalap hathavi

összegét meghaladó készpénz: ...:-...... Ft

8. Az ĺisszességében a mindenkoľi, a kozszo|gá|ati tisztviselőkľő| sző|ő törvény szeľinti

illetményalap hathavi összegét meghaladó pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szetződés

aIapj an fennálló pénzkĺivetelés :

a ) p énzintézeti szárr]akövetel é s :

A6-
forintban: ....3.... A I 9... A 99... 

=.... 
k.t-

devizźlban (forintéľtékĐ : .....=..



b) más szerződés a|apjánfennálló pénzkövetelés összege: ...........'.... ...............'..Ft

9. Más, jelentősebb értékii vagyontargyak, ha azok egyĹittes éľtéke a mindenkoľi, a

kozszolgáIati tiszťviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hathavi összegét meghaladja:

megnevezés: ....*1l....

megnevezes: ..............

megnevezés: ...l]......

megnevezés: .].........

megnevezés: ..T.-.......

III. Tartozások

Ebben a rovatban kérjük feltiintetni a końartozás címén, valamint a pénzintézeÍtel vagy

magánszemélyekkel szemben e setl e ge s en fennáll ó tarto zásait

1. Közaľtozás (ađő, vám, illeték, tb-jáľulék stb.): .---.... foĺint

2.Pénzintézettel szembeni :artozás (hitel, kölcscjn stb.): -'.... ...... foľint

3.Magénszemélyekkelszembeni tartozás: --............. foľint

IVJsľéb kiizlendők

B. Rész

JOVEDE L EMI\IYILA TKO Z AT

(a képviselői tiszteletdíjon kíviili adóköteles j övedelmek)

1 . Fo glalko zas a. . ALf. .p. L . G. A'Í<'. .ľ:1. f . sÍ.e R.
Munkahelv.'3ľlP.hľESI.Ee$v.dno.s..u.ill KEÍ?'.'.ľ.er.0dnlyESIE:lš't...tĺl.ľn.TA u

2. Az 1. pontban íľt foglalkozástn kívĺili, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből

adóköteles j övedelme származik:

a) A tevékenység megnevezése: ...-l-...

b) A kifizetó személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktaľtási kĺjtelezettség a|á eső

tevékenységek): .*



ą 
:jövedelem 

rendszeressége (havi, egyéb rendszerességú, eseti vagy időszakos):

d) A ji5veďelem (bruttó) összege: .--........... ............... Ft

a) A tevékenység megpevezése: .Tl......

b) A |<lfizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktaľtási kötelezettség alá eső

tevékenységek) : .-....

ą 
^ 

jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszeľességű, eseti vagy időszakos):

d) Ajovedelem (bruttó) összege: .:-............ ............... Ft

a) A tevékenység megnevezésę: .Í......

b) A kiťlzető szemé|ye (kivéve a jogszabtĺ|yon alapuló titoktaľtási k<jtelezettség alá eső

tevékenységek) : ..))..

c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszeľességti, eseti vagy időszakos):

d) A jovedelem (bruttó) összege: ..-:.'...... ............... Ft

C. Rész

GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGI NYILATK 0.ZAT

Gazdaságí tĺíľsaságban fennálló tisztsége vagy éľdekeltsége:

I.

|. Gazdasági taĺsaság neve: ..T1

2. Gazdasági taľsaság foľmája: ..-.........
3. Az érdekeltség formája (tulajđonos,tésnényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ...-::......'......

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori arénya:.:-.........' ....'..'..'%

5. A tulajdoni éľdekeltség jelenlegi artnya:.:;í........ .....,,......'......''%

6. A gazđasági taľsaságban viselt tisztsége: 
=:.........'

il.

I . Gazdasági taĺsaság neve : ... ]-.... :.................

2. Gazdasági tarsaság formája: .-..........
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos,résményes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ..:-:.............

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

5' A tulajdoni érdekeltség jelenlegi arźnya: ..:-:.,..,.., .........'............%

6. A gazdasági taľsaságban viselt tisztsége: .:;:-;:.....

n.
I . Gazđasági tĺíľsaság neve : .:;=..:...................



2. G azdasági taľsaság fot mája: ..--. .. ... .. ..'

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos,tészvéĺyes, bt. esetén beltag/kültag stb.): .]:t..............'..

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

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi artnya:.=;............ ............,.........%

6. A gazdasági tĺĺrsaságban viselt tisztsége:-::.

IV.

I . G azdasźlgi taľsaság neve : .:.*.... .'' .. .. ...

2. Gazdasági taľsaság formája.. ;=;.............

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

4. A tulajdoni éľdekeltség keletkezésekoľi aftlnya:;=............. ..,........%

5. A fulajdoni éľđekeltség jelenlegiaránya: í;;í;..........' ............,...,..,,.%

6. A gazđasági taľsaságban viselt tisztsége:

V.

I. Gazđasági taľsaság neve: .Í;...........

2, Gazđasźlgi tarsaság foľmája:

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

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

5. A tulajdoni éľdekeltség jelenlegi arźnya:.....-........ ...................''.%

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ..-:...........

Kelt: Budap.,.,2.o.Ę. šłNuNR. 3o

s-^ęfiĄ



Vagyon-, jiiveďelem- és gazdasdgi érdekeltségi nyilatkozat helyi tinkormdnyzati képviselő,

(polgórmester, alpolgdrmester), valamint a vele kiizös hóztartdsban élő hdzas- vagy

élettdrsa és gyeľmeke szómdľa

A nyilatko zatot ađő személye

1. A nyilatkozatotadő:

@ l,elyi önkormányzati képviselő, polgármesteľ, alpolgármester (a továbbiakban együtt:

képviselő)

ó/ a képviselővel kcizĺjs háztartásban éIo házas- vagy élettĺárs (a továbbiakban: hźnas-léIettáĺs)

c) a képviselővel kĺ}zĺis haztaúisbarl é1ő. gyermek (a továbbiakban: gyermek)

2' A képviselő neve : ....Q..,., ..9,A|'*''.'b.,-tnĄ
3. A hźzas4 éIettárs neve: ........

4. A gyermek neve:

A. Rész

VAGYONI NYILATKOZAT
I.Ingatlanok

1.

a) A telepü[és .neve' ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):

,.....,buÄľ{4# l!!.'...... Ą.lČ L
b) Az ingatlan teľületnagy sága: ....|.Ł?.''n.....'....

c) Miivelési ága (vagy a múvelés alól kivett teľület elnevezése):

d) Az épiilet fo rendeltetés szeľinti jellege (|akőhilZ, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület

alapteľiilete:

e) Az ingptlan jogi jellege (tźlrsashźn, szovetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.):
,ł)l"\

.fu\ĺsg.ll' ĺu l.,kÁs

ingatlan fekszik (Budapesten kerĹilet is):

łł

Ą1.



(vagy művęlés aIőI kivett teľĹilet elnevezése):

l,l Á. y..ĺv l 5 n i,ĺs-\v ł u k
szeľinti jellege (Iakőház, tĺdtilő, gazdaságí épület stb.), az épület

L
Í^

e) Az ingatlanjogi jellege (tźrsashźz, szövetkezeti ház, műemlék, banyatelek stb.):

EĐ

keľület is):

lési ása
erJ lrt(-

d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (|akőház, üdülő, gazdaságí épület stb.), az éptilet

alapterülete:

Đ Az ingatlan jogi jellege (ttrsasház, szövetkezeti ház, műemlék, banyatelek stb.):

b) Az ingatlan területnagysága:

c) Művelési ága (vagy művelés alól teľĹilęt elnevezése):

d) Az épiilet fő renđeltetés szeľinti jellege (|akőhtĽz, tidiilő, gazdasági épület stb'), az épület

alapterülete:

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

fl Anyí|atkoző jogá||ása (tulajdonos, bérlő stu.l: .....$. y!n|m.ľ.l.'.....'..'..

g) Kozostulajdon esetén a tulajdoni hanyadmértéke: ,:I/.ł
h) Aszerués jogcíme, ideje (ajog',,'";;;.;;";' .. ..,1x'l( .; I?!.í. . '..'.

4.

a) A település neve' ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerĹilęt is):

lV,



fl Anyi|atkoző jogá||ása (tulajdonos, béľlő stb.): .........

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hźnyađ mértéke:

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

II. Nagy értékil ingóságok

aszerzés ideje jogcíme: .............' .......'.. típus

a szerzés ideje, jogcíme: ...... típus

b) tehergépjáÍmíj, autóbusz: ... típus

aszetzés ideje, jogcíme: ....'. típus

aszerzés ideje, jogcíme: ...... típus

aszerzés ideje, jogcíme: ...... típus

c/ motorkerékpát: .................. típus

aszetzés iđeje, jogcíme: ...... típus

aszetzés ideje, jogcíme: ..'... típus

aszerzés ideje, jogcíme: ...... típus

2.Yízi vagy légi jĺíľmű:

a) jellege

típusa:

a szetzés ideje, jogcíme:

b) jellege:

típusa:

a szerzés ideje jogcíme: ..............

3. Védett mrĺalkotás, védett gyűjtemény:

a) egyedí alkotások: megnevezés ..... db

aszerzés ideje jogcíme: ...........'.. ...'.. megnevezés....' db

aszerzés idejejogcíme:.............. ....'. megnevezés..... db

a szerzés ideje, jogcíme:

b) gyíijtemény: .......... megnevezés ..... db

aszerzés ideje, jogcíme: .. megnevezés..... db

aszetzés ideje, jogcíme: .. megnevezés..... db

a szerzés idej e, j ogcíme:

Ą3



4.Egyéb, darabonként vagy készlętenként (gytijteményenként) a mindenkori, aközszolgáIatí

tisztviselőkĺől szőIő tĺirvény szerinti illetményalap hathavi ĺisszegét meghaladó értékű

mgosag:

a szerzés ideje, jogcíme: .......'/''..

a szerzés ideje, jogcíme:

5 . Eľtékpapíľban elhel y ezett meglakańtáS vagy e gyéb

nagy értékű biztosítás stb.):

(r észv éĺy, kĺĺtvény, ńsi1 e gy,

névérték, biztosítási összeg:

névérték, biztosítási összeg:

névérték, biaosítási összeg:

6. Takarékbetétben el

7. A mindenkori. a i tisztviselőkről szóló törvény szeľinti illetményalap hathavi

<isszegét meghaladó

8. Az a mindenkori, a kozszolgá|ati tisztviselőlaől szóló töľvény szerinti

illetményalap

a|apján fennál

hatíavi összegét meghaladó pénzintézeti szĺímlakövetelés vagy más, szerződés

a) pénzin i számlakövetelés:

pénzkövetelés:

fori

(forintértéken):



b) más szerződés alapjźn fennálló pénzkövetelés összege: ................ .....'..........'.Ft

9. Más, jelentősebb éľtékű vagyontźlrgyak, ha azok együttes értéke a mindenkori, a

kozszo|gáLati tisztviselőkről szóló tĺirvény szeľinti illetményalap hathavi összegét meghaladja:

megnevezés: ..............

megnevezés: ..............

megnevezés: ..........'.'.

megnevezés: ......'.......

megnevezés: .......'......

III. Tartozások

Ebben a rovatbaĺ kéťük felĺintetni a końartozás címén, valamint a pénzintézette| vagy

magánszemélyekkel szemb en e setle ge s en fennál l ó tarto zásait

1' Köztaľtozźs (ađő, vám, illeték' tb-jaľulék stb.): ......... foľint

2.Pénzintézette| szembeni tartozás (hitel, kölcsön stb.): ....-..'...........;..''.. ...... forintf ,{
3 ' Magźnszemélyekkel szembeni tartozźls: '.....iä...Ł.ť'(ĺiĺ)........... forint

IV. Egyéb közlendők

B. Rész

JOVEDELEMNYILATKOZAT
(a képviselői tiszteletdíj on kívĹili adóköteles jövedelmek)

1' Foglalko zasa:'..... h{Ą.ł:Ý)^...'....

Munkahelye: ..............

Szünetelteti-e foglalko zását: igen/ nem

Foglalkozásábólszárm azőhaviadókĺjteles (bruttó) jövedelme , ...,.....,.....Q..r].............pt
I

2, Az 1. pontban íľt foglalkozásźn kívÍ'ili, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből

adókötel es j <ivedelme szárnazik:

a) A tevékenység megnevezése: ............

b) A kiťlzętó személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktaľtási kötelezettség alá eső

tevékenységeĐ: ........
l

:::.

Á|5



c) A jövedelem rendszeľessége egyéb ľendszerességű, vagy időszakos):

d) A jovedelem (bruttó) <isszege:

a) A tevékenység megnevezése: ..'.........

b) A kíťĺzető személye (kivéve a jogszabźiyon alapuló titoktartási k

tevékenységĐ: .........

ą A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb ľendszerességrĺ, eset agy időszakos):

d) A jovedelem (bruttó) összege:

a) A tevékenység megnevezése: ............

b) A kiťtzető személye (kivéve a jogszabályon alapuló

tevékenységek): .........

c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendsze

kötelezettség alá eső

vagy időszakos):

d) A jovedelem (bruttó) összege:

C. Rész

GAZDASAGI ERDEKEL I NYILATKOZAT
Gazdasági tarsaságbaĺr fennálló tisztsége vagy ltsége:

I.

2, Gazdasźlgi tarsaság formáj a: ....,'.....,../'.

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

4' A tulajdoni érdekeltség

5. A tulajdoni éľdekeltség

6. A gazđasági taľsaságban

il.

1. Gazdasági taľsaság

2, Gazdasélgi tfu saságformźlj a:

3. Az érdekeltség fýrmája (tulajdonos,tésményes, bt. esetén beltag/kültag stb.):

4. A tulajdoni ltség keletkezésekori artnya: ..,.,..,...%

6.4 i társasásban viselt tisztsése:

u.

eseti

eseti

1. gl tarsasag neve: ........



2. Gazdasági tarsaság formája:

3. Az éľdekeltség formája (tulajdonos, részvényes,

4. A fulajdoni érdekeltség keletkezésekoľi aráĺya:

5. A tulaj doni érdekeltség j elenle gi arénya:

6. A gazđasági taľsaságban viselt tisztsége:

IV.

l' Gazdasétgi taľsaság neve: ..'.....

3. Az érdekeltség fotmája (tulajdonos, részvényes

5. A tulajdoni éľdekeltség jelenlegi ańnya..

6. A gazdasági taľsaságban viselt tisztsége:

V.

I. Gazdasétgi taľsaság neve: ........

2. Gazdasági tĺíľsaság formźĄa:

3. Az érdekeltség foľmája (tulaj ľészvényes, bt' esetén beltag/ktĺltag stb.):

4. A tulajdoni érdekeltség

5. A tulajdoni érdekeltsé

6. A gazđasági viselt tisztsége:

Kelt: Budapest, 1r,4+.04,1

a|áítás



Vagyon-, jövedelem- és gazdasdgi érdekeltségi nyilatkozat helyi iinkormdnyzati képviselő,

(polgdrmester, alpolgdrmester), valamint a vele közös hdztartdsban élő hltzus. vagy

élettórsa és gyermeke számóra

A nyilatkozatot adó személye

1. A nyilatkozatot adő:

a) helyi önkoľmanyz4tj-Eqyiselą. polgĺíľmesteľ, alpolgármester (a továbbiakban egyĹitt:

képviselő)

b) aképviselővel kĺjzös httnaĺtásbanéIőhtnas- vagy éIettáts (a továbbiakban: hźuas-léIettárs)

c/ a képviselővelkĺjzös hánarásban élő gyermek (a továbbiakban: gyermek)
łcf.l...^

2. A képviselő neve: .2'ĺ.,ĺu.ę,4 b,.( .h rą t. /ĺ , /
3. A hźnas-l é|ettáĺs neve: ........

4. A gyeľmek neve:

A. Rész

VAGYONI NYILATKOZAT
I.Ingatlanok

1.

c) Művelési ága (vagy a múve1és alól kivett teľĺĺlet elnevezése):

d) Az épület fo rendeltetés szerinti jellege (|akőhźLz, üdtilő, gazdasági

alapterülete: , '.| /ą 1

épület stb.), az épület

alrctPLUr urvLv.

/? c kn'
e) Az ingatlan jogi jetlege (tźrsasház, szovetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.):

...t.h.., . a ,?

fl Anyi|atkoző jogáIiása (tulajdonos, bérlő stb.): ......... t/kű.flá^
g) Kozostulajdon esetén a tulajdoni hrányad méĺtéke: ; .rű.,,b..
h) Aszerzés jogcíme, ideje (ajogviszony kezdete): ......'.'i.P-Ż.T. ťľ,i'v...,......,........

2.

a) A település neve' ahol aZ ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):



c) Mtivelési aga (vagy művęlés alól kivett teľĹilet elnevezése):

épület stb.), az épületd) Az épület

alapterülete:

fő ľendęltetés szerinti jellege (Iakőház, tidülő, gazdasági

/ -t \ / ,) ą .a-LAkuke\ t)k
ą Az ingatlanjogi jellege (tźrsasház, szĺlvetkezeti ház, múemlék, banyatelek stb.):

{" 4>{=
g/ Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadmértéke: F'ało
h) Aszerués ioscíme. ideie (a ionuĺ.,o* kezdete): ..'. . .,I,4ł./ł.s.,.. .'Z.?..9..ť..

3.

a) ,+ tglepülés neve' ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keľület is):
!I.uďave.t....'.'.'.

b) Azingatlan teľĺiletnagy sága: ..,..'........ 9..'.'l.,

ą Művelési ź,ga (vagy a múvelés alól kivett teľület elnevezése):

d) Az épület fő rendęltetés szeľinti jellege (|akőház, üdtilő, gazdasági épület stb.), az épület

alapteľülete. 
(\ u-

ą Az ingątlan jogi jellege (tźtrsasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.):
. -!t,.ąa* / n ,

irlőstb.): tr-h&,
ŕ-\ p.

g)Közöstulajdon esetén a tulajdoni hźnyad'méĺtéke: .....,..,,,.2..p.'I.:.,.',.,..,..

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): .....'..ť,a/,ó

4.

a) A telepĺilés neve' ahol aZ ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):

b) Az ingatlan területnagysága: ........

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

d) Az épület fő rendeltetés

alapteľülete:

üdĺilő, gazdasági épület stb.), az épület

jellege (térsashéz, szövetkezeti héz, műemlék, bĺányatelek stb.):



fl Anyi|atkoző jogáIlása (tulajdonos, béľlő stb.L*á,
g) Kozos tulajdon esetén atu\g1Äerrffinyad mértéke: ................

aszerzés ideje, jogcíme: ....,ý{'.'. ...... típus

aszerzés ideje, jogcíme: ,.....,..ń .''.... típus

3. Védett műalkotás, védett gyűjtemén

a) egyeďi alkotások:

a szerzés ideje jogcíme: ..............

a szetzés iđeje jogcíme:'..'.'....'...

jogcíme: .. megnevezés .,.,. db



4.Egyéb, daľabonként vagy készletenként (gytĺjteményenként) a mindenkori' akozszo|gáIatí

tisztviselőkĺől szőLő töľvény szeľinti illetményalap hathavi összegét meghaladó

a szerzés ideje, jogcíme:

d) megnevezés.. ......,...,'.........'

a szerzés ideje' j

e) megnevezés: ...,"1,..

rban elhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvérry, kötvény

értékiĺ biztosítás stb.) :

névérték, biztosítási összeg:

7. A mindenkoľi, a

cisszegét meghaladó

IgáIati tisztvíselőkrőI szőIő törvény szeľinti illetményalap hathavi

8. Az a mindenkori, a kozszo|gźtlati tisztviselőlaől szóló törvény szerinti

ille hathavi összegét meghaladó péĺuintézeti számlakövetelés vagy más, szerződés

a|apj an ftnrlál ló pénzkövete lé s :

rintban:



b) más szerződés alapjan fennálló pénzk<ivetelés összege: ................ ..................Ft

9. Más, jelentősebb értékú vagyontargyak, ha azok együttes éľtéke a mindenkori, a

kozszo|gtůati tisztviselőlffől szóló törvény szerinti illetményalap hathavi összegét meghaladja:

megnevezés: ..............

megnevezés: ..............

megĺevezés: ...........'..

mégnevezés: ..............

megnevezés: ..............

III. Tartozások

Ebben a rovatban kéťük feltüntetni a koztartozás címén, valamint a pénzintézette| vagy

magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásait ^-/H
I.Koztartozás (ađő, vám, illeték, tb-jáľulék stb.): ......... ..ń.I/..-..,. forint

f.Pénzintézętte| szembenitartozás (hitel, kĺjlcsön stb.): .....'... . Í.,'.r ...ĺyĺ..ł.ĺ..... forint,(V
3.Magźnszemélyekkel szembeni tartozás: ,u, foľint

IV. Egyéb ktizlendők

B. Rész

JOVEDELEMNYILATKOZAT

-n

1 . Fog1alko zása: ...,,.'..'..'.'.'...''[fuMł'

(a képviselői tiszteletdíi on kívüli adókoteles i ĺjvedęlmek

... - r-,ł4.łii,''"'i .......{*łĺ.ł..r'.i.'s.d.{.........

íj on kívüli adókoteles j ĺivedplmek)

es (bruttó) j övedelme . ....?. p-ę.,:9,?Q.. :..'.'..'rt

kívĹĺli' valamennyi olyan tevékenysége, amelyből

Munkahelye: .............. ............. /il. t,
Sztinetelteti-e foglalko zźsát: igeďnem

F o glalkozá sáb őI szźlrmaző hav í adókĺitel

2. Az 1. pontban íľt foglalkozásán

adóköteles j övedelme származIk:

b) A kiťlzető személ

tevékenység

a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső



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

d) A joveđelem (bruttó) összege:

a) A tevékenység megnevezése :

b) Ä kíťlzető személye (kivéve a jogszabźiyon alapuló kÓtelezettség aIá eső

c) A jövedelem rendszeľessége (havi, egyéb rességű, eseti vagy

d) A jöveđelem (bľuttó) összege:

a) A tevékenység megnevezése: ........

b) A kiťlzető személye (ki á jogszabályon alapuló kötelezettség alá eso

tevékenységek): ..............'

c) A jcĺvedelem ressége (havi, egyéb rendszeľességű' eseti vagy időszakos):

d) Aj
C. Rész

GAZDASÁGI ERDEKELTSÉGI NYILATKoZA
Gazdasági taľsaságban ferľrálló tisztsége vagy érdekeltsége:

I.

f. Gazdasági tarsaság fotmája: . ./,
3 ' Az érdekeltség formája (tulajdonos , részvényý, bt. esetén beltag/kültag stb.):

4. A tulajdoni éľdękeltség keletkezésekori as,{nya ....,,,,...%

5' A tulajdoni éľdekeltség jelenlegi ............%

6. A gazdasági taľsaságban viselt ti

il.

I. Gazđasági társaság nevý...'.'.

2. Gazdasági taľsaság

3. Az éľdekeltség ffimája(tulajdonos,részvényes, bt. esetén beltaýkültag stb.):

6.4 i taľsaságban viselt tisztsége:



2' Gazđasági tarsaság foľmája:

3 . Az érdekeltsé g fotmáj a (tulaj dono s, ľészvényes,

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya

6. A gazdasági taľsaságban viselt tisztsége

IV.

aranva:

2. Gazdasági tarsaság formája:

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

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori atánya: / o/n

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya %

6' A gazđasági társaságban viselt tisztsé

V.

2. Gazdasági taľsaság formtý

3. Az érdekeltség formpj (tulaj donos, részv ény es, bt. esetén beltag/kültag stb.) :

4. A tulajdoni

5. A tulajdoni

oatség keletkezésekoľi aránya,. .'.'....... /o

6.A

Kelt: Budap 
"ý, 

.2.?-/.l..'.€l...'!.'0 "



Vagyon-, jövedelem- és gazdasdgi érdekeltségi nyilatkozat ltelyi tinkormúnyzati képviselő'

(polgúrmester, alpolgármester), valamint a vele kiizijs llúztartdsban élő házas- vagy

élettúrsa és gyermeke szúmára

A nyilatkozatot adó személye

1. A nyilatkozatotadő:

a) he|yi önkormanyzati képviselő, polgármester, alpolgármester (a továbbiakban egyĹitt:

képviselő)

ó) a képviselővel kĺjzös hźIńaÍtásbaľéIőhtzas- vagy éIettáts (a továbbiakban: házas-léIetttns)

c/aképviselővelközĺ jshánartäsĘné|ogýeqekla^t9výbfuW,u",.gyermek)

2. A képviselő neve: .\..oc.J ,.(/4{...Ś..\M......................

3. A házas-l é|ettársneve: ........

4. A gyeľmek neve: 
=........ 

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

A. Rész

VAGYONI I\TYILATKOZAT

I.Ingatlanok

1.

a) A tęleqtĺlps- negę'-- ahol az

ĺĺ .lĹ\A p e \-| Vt/ĺ
.,i tĄ,J. ll. t . :.... ..' ... .. .. .. . .. . í..-fu--.

ingatlan fekszik (Budapesten kerĹilet is):

b) Az ingatlan teľületnagysága:

c) Mtĺvelési ága (vagy múvelés alól kivett

fő rendeltetés szerinti jellege (|akőház, tidülő, gazđasági épület

elnevezése):

stb.), az épületd) Az épület

alapterĹilete: -ą 
L-

'-f L :ľ'A

ą Az ingatlan jogi jelIege (tarsashaz, szövetkezeti háZ, múemlék, banyatelek stb.):

gt eäf8t Üffil 
ahol az ingatlan

JS
fekszik

;t-b) Az ingatlan terĹiletnagysága:

(Budapesten kęľület is):



Művelési ága (vagy miĺvelés alól kivett teľület elnęvezése):

d) Az épület fo rendeltetés szerinti jellege (Fé üdiilő, gazdasági épület stb.), az épiilet

alaptertilete:

e) Az ingatlanjogi jellege (ty:pa,,, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.):

3.

a) A település neve' ahol az ingatlan
^ Ą f r +

lĹ\tpA ť ú..-S| t({Ś€ €v .
"'llv.-..'...... -rd
b) Azingatlan területnagysága: .....................)..)...ľ

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

épület stb.), az épiiletd) Az épület fo rendeltetés szerinti jellege (|akőház, üdülő, gazđasági

alapterülete:

e) Az ingatlan jogi jellege múemlék, banyatelek stb.):

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

b) Az ingatlan terĺiletnagysága:

c) Mtĺvelési ága (vagy művelés a|őI kivett terület elnevezése):

d) Az éptilet fő rendeltetés szerinti jellege (|akőháZ, iidülő, gazđaságí épület stb.), az épiilet

alapterülete:

fekszik (Budapesten kerÍilet is):

)t

ą Az ingatlan jogi jellege (társashźn' szovetkezeti ház,



fl AĺylIatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.):

g) Közos tulajdon esetén a tulajdoni hányad méľtéke:

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

II. Nagy értékű ingóságok

1. Gépjáľmúvek:

a) szeméIygépkocsi: ............... típus

aszerzés ideje, jogcíme: ...... típus

aszerzés ideje jogcíme: .............. .......... típus

aszerzés ideje, jogcíme: ...... típus

b) teheryépjáÍmíi, autóbusz: ... típus

aszerzés ideje, jogcíme: ...... típus

aszetzés ideje, jogcíme: ...... típus

a szerzés ideje, jogcíme:
i

/ .. típus

aszerzés ideje, jogcíme: ....i......'...... ...... típus
i

a szerzés ideje, jogcíme: ':i . . ...... típus

aszerzésideje, jogcíme: ............'....ij................. ....... típus

2.Yizi vagy légi jarm-ő:

a) jellege:

típusa:

a szerzés ideje, jogcíme:

b) jelLege:

3. Védett műalkotás, védett gýj
a) egyedi alkotások:

a szerzés ideje jogcíme: .........

a szetzés ideje, jogcíme:

b) gyujtemény: .......... megnevezés..... db

aszetzés ideje, jogcíme: .. megnevezés..... db

aszetzés ideje, jogcíme:........... ......'.. megnevezés..... db

a szerzés ideje, jogcíme:



4.Egyéb, daľabonként vagy kész|etenként (gffiteményenként) a mindenkori, akozszolgáIati

tisztviselőkľől szóló tĺjrvény szerinti illetményalap hathavi összegét meghaladó értékű

ingóság:

a) megnevezés: .........

a szetzés ideje, jogcíme:

b) megnevezés: ..........

a szerzés ideje, jogcíme:

c/ megnevezés.. ..........

a szęrzés ideje, jogcíme: ..,:;..............

d) megnevęzés.. '........ .../.............

5 . Ertékpap írb an e lhe 1 y ezett me glakar ítás vagy e gyéb

nagy értékii biztosítás stb.):

(részvény, kötvény, részjegy,

névérték, biztosítási összeg:

névéľték, biztosítási összeg:

megnevezes: ..............

névéľték, bizosítási ĺisszeg:

megnevezés: ..............

névérték, biztosítási ĺĺsszeg:

-6. Takaľékbetétben elhelyezett megtakarítás: ............ .......Ft

7. A mindenkori, a kozszo|gáIati tisztviselőkĺől szóló t<jrvény szerinti illetményalap hathavi

összegét meghaladó készpénz: ...,a-....... r,
8. Az összességében a mindęnkori, a közszo|gźiati tisztviselőkľő| sző|ő törvény szeľinti

a) p énzintézeti számlakövetelés :

illetményalap hathavi összegét meghaladó pfnzintézeti szĺĺmlakövetelés vagy más, szerződés

a|apjźnfennállópénzkövetelés: .*-k
.t^t-x--^.^ĺ:^. . \ 

|

.{ó.99tM' 
:- T+ ...:...........Q.\q .M



b) más szerzodés a|apján fennálló pénzkovetelés osszege: ................ .'...........'....Ft

9. Más, jelentősebb értékű vagyontárgyak, ha azok együttes értéke a mindenkori, a

kozszoIsáIati tisztviselőlffől szóló torvénv szerinti illet athavi összegét meghaladj a:

megnevezés:

megnevezés:

megnevezés:

megnevezés:

megnevezés:

III. Taľtozások

Ebben a rovatban kéťük feltĹintetni a koztartozás címén,

magĺínszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásaít

valamint a pénzintézettel vagy

a\l,/
1. Köztartozás (ađő, vám, illeték, tb-járulék stb.): ...... forint

2.PénzintézeÍtę|szembeni tartozás(hitel, kölcsön stb.): ......... 0 .'3 rł ... forint

3.Magánszemélyekkel szembęni tartozás: ...........(-----.-- forint

IV. Egyéb ktizlendők

alapuló titoktaľtási kötelezettség alá eső



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

n n { ) nf\
d) A jtjveđelem (bruttó) összege: ,k.t.?.*y..Y.............. ............'.. Ft

a) A tevékenység megnevezéSe: ............

b) A kifizető személye (kivéve a jogszabttlyon alapuló titoktartási kotelezettség alá eső

tevékenységek): .........

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

d) A jövedelem (bruttó) osszege: ......'........ Ft

b) A klfizető személye (kivéve a jogszabźtl alapuló titoktaÍtási kötelezettség a|á eső

c) A jovedelem rendszeressége (havi, ŕeyéb rendszerességű, vagy időszakos):

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

C. Rész

GAZDASÁGI ERDEKELTSÉGI I\IYILATK o Z AT

Gazdasági tarsaságban fennálló tisztsége vagy éľdekeltsége:

I.

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos , részvényes, bt. esetén

4. A tulajđoni érdekeltség keletkezésekori arźnya: ../............. %

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegiaránya:

6. A gazdasági tźrsaságban viselt tisztsége : .....................,

II.

3 . Az érdekeltség formáj a (tulaj donos, részv én bt. esetén beltaglkültag stb.):

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori arźnýa:

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi artnya: .../.............

6. A gazdasági tarsaságban viselt tisztsége:

n.

eseti

%

%



IV.

2. Gazdasági társaság foľmája:

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

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

5. A tulaidoni érdekeltségielenlegi aránya: ................-. ..'...................y;o

6. A gazdasági tarsaságban viselt tisztsége:

3 . Az érdekeltség formája (tulaj donos, részv é . esetén beltag/kültag stb.):

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekorr aľán

6. A gazđasági taľsaságban viselt tisztsége:

V.

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

4. A tulajdoni érđekeltség keletkezésekori aránya: ........,..%

5. A tulajđoni érdekeltség jelenlegi aránya: ......................%

6. A gazdasági taľsaságban viselt tisztsége:

7nl\ĺ/
Kelt: Budapest,



Vagyon-, jövedelem- és gazdasúgi érdekeltségi nyilatkozat helyi iinkormányzati képviselő,

(polgúrmester, alpolgármester), valamint a vele kiizös hdztartásban élő hózas- vagy

éIettúrsa és gyermeke szdmára

A nyilatkozatot adó személye

1. A nvilatkozatot adő:

G|$elvi cĺnkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester (a továbbiakban egytitt:
\:-/
képviselő)

ó/ a képviselővel kcizĺjs háztartásban é|őhazas- vagy é|ettźlrs (a továbbiakban: hźnas-lé|ettárs)

c) a képviselővelközös hźztartásban élő gyermek (a továbbiakban: gyermek)

2. A képviselő neve: ....... d]^..... Si^Ĺą'..'......Dę'-.*e'śę.o-

3. A htzas- / é|etíárs neve: ........

4. A gyermek neve:

A. Rész

VAGYONI NYILATKOZAT
I.Ingatlanok

1.

a) telepĹilés neve' ahol az (Budapesten

b) Azingatlan nagysaga:

c) Művelési (vagy a művelés alól kivet,!/ terület

d) Az épület fő rendeltetés

alapteľülete:

e) Az ingatlan jellege (taľsas í ház, múemlék, bányatelek stb.):

fl AĺyĹIatkozó jogállása (

ý Ktizös tulajdon esetén a

h) Aszetzés jogcíme, idej

2.

a) A tel neve' ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):

teľĹiletnagysága: .........

ť^'

b) Az)



Művelési aga (vagy művelés alól kivett terület elnevezése):

d) Az let fo rendeltetés szerinti jellege (|akőház, üdtilő, gazđastryi épület stb.), az épület

alapterü

\

e) Az ingatlan}pgi jellege (táĺsasház, szövetkezeti ház, miĺemlék, bany stb.):

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

a
J.

a) A település

\
\

neve' Ąl az ingatlan

''ľű

\
\

b) Az ingatlan teľĹiletnagysága: .........):

ą Mrĺvelési ź,ga (vagy a

d) Az épület fő rendeltetés szerinti j

alapteľiilete:

e) Az ingatlan jogi jellege (

fl A nyiIatkoző jogá|Iása (

g)Közos fulajdon esetén a

h) A szerués jogcíme, idej

(Budapesten keľĹilet is):

alól kivett teriilet elnevezése):

óhĺŁ, üdülő, gazdasági épület stb.), az éptilet

műemlék, bĺĺnyatelek stb.):

\
\

\
bérlő stb.): .............\...

4.

a) A település

(a jogviszony kezdete):

ahol az ingatlan fekszik

b) Az ingatlan

ága (vagy a művelés alól kivett

et fo ľendeltetés szerinti jellege (lakőház, ĺidülő, gazdasági stb.), az épület

ete:

Äz ingatlan jogi jellege (térsashtz, szĺjvętkezeti háZ, műemlék, banyatelek stb.):

r
Ą



fl AnyĹlatkoző jogá||ása (tulajdonos, bérlő stb.): .........

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad méĺtéke:

h) A szerzés J\gcíme, ideje (a jogviszony kezdete): .......',ź......

II. Nagy értékd ingĺóságok

1. Gépjárművek:

a) szemé|ygépkocsi\,. típus

típus

típus

aszerzésideje, jogcíme: \ /: ...... típus

a szerzés ideje, jogcíme:

f.Yizi vagy légi jármu:

b) jellege:

a szerzés ideje jogcíme:

3. Védett miĺalkotas.

a) egyeđi alkotások: .

aszerzés ideje j

aszerzés ideje j

ĺ..

ideje, jogcíme: .. mégngvezés..... db

ideje, jogcíme: .. megĄevezés..... db
\ideje,jogcíme: .... ..\



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

tisztviselőkľol szóló törvény szerinti illetményalap hathavi összegét meghaladó értékű

ingóság:

a) megnevezés:'.'......

a szerzés ideje, jogcíme:

b) megnevezés.. ..........

a szerzés ideje, jogcíme:

c) megnevezés: ..........

a szerzés ideje, j ogcíme :

d) megnevezés: .........

a szerzés ideje, jogcíme:

e/ megnevezés., .,..'.....

a szerzés ideje jogcíme: ..............

5. Értékpapírban elhelyezettmegtakarítás vagy egyéb befektetés (tészvény, ktiwény, részjegy,

nagy értékíi biztosítás stb.) :

Í ̂ ^. ^

megnevezé.. ...........4'. Ł(..*-.2..#n.ĺ- 1.........ö.............../
névérték, biztosítási összeg: ..............!!''.78.?...,..e.ę.Q......,.....

megnevezés: ..............

névérték, biztosítási összeg:

megnevezés: ..............

névérték, biĺosítási összeg:

megnevezéS: ..............

névérték, biĺosítási összeg:

megnevezés: ...........'..

névéľték, bizosítási összeg:
Ô lt.oe 

..............Ft6. Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás: .............S..:....Y......

7. A mindenkori, a közszolgáIati tisztviselőkĺől szóló töľvény szeľinti illetményalap hathavi

összegét meghaladó készpénz.. ............... Ft

8. összességében a mindenkorí, a kozszolgálati tisztviselőkľő| sző|ő

illetményalapHtav(1sszegétmeghaladópéĺuíntézetiszáml vagy más, szęrzóďés

a) p énzintézeti számIakĺivetel9gl

/l

h



b) más szerzőđés a|apjánfennálló pénzkövetelés összege: ................ ................'.Ft

9. Más, jelentősebb értékű vagyontĺírgyak, ha azok együttes értéke a mindenkori, a

közszolgá|ati tisztviselőkről szóló törvény szeľinti illetményalap hathavi összegét meghaIadja:

megnevezés: ..............

megnevezés: ..............

megnevezés: ..............

megnevezés: ..............................'.

megnevezéS: ..............

III. Taľtozások

Ebben a ľovatban kéťük felttintetni a końaĺtozás címén, valamint a pénziĺtézetÍel vagy

magánszemé lyekkel s ze mben e setle ge s en fennálló 1artozásait

1. Köztarto zás (ađő, vám, illeték, tb-jáľulék stb.): ...... forint
,,. . ^ í

2.Pénzíĺtézette| szembenítartozás (hitel, kölcsön stb.): .LJ.lb.?.'.|(..}t*.... .:..kęp,.C2...*.... forint
U-

3.Magźnszemélyekkelszęmbeni tartozźls.. foľint

IV. Egyéb közlendők

B. Rész

JOVEDELEMI\IYILATKOZAT

(a képviselői tiszteletdíjon kívüli adókĺjteles j övedelmek)

1 . Fo glalko zása: ,.'.....W&..Łi... . ...... ĺ.}e>s.,Jł...........

Munkahely"' .......fr.0ĺf ... .Ax"ę.JoJ.' ....].....z+':.................

SztineteltetĹe foglalko zt.sát: igeďnem

Fog|a1kozásából szárm azőhaviadók<jteles (bruttó) jövedelme. ...(Í'/.Q..€9P...'.......pt

2. Az 1. pontban írt foglalkozásán kíviili, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből

adókĺjteles j övedelme szátmazlk:

a) A tevékenység megnevezése: ............

b) A kiťĺzető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kĺitęIezettség aIá eső

tevékenységek): ........



c)A lem ľendszeressége egyéb rendszeľességu,

d) A jovedelem ) összege:

a) Atevékenység me

b) A kiťlzető személye oktartási kötelezettsés alá eső

tevékenységek): .....................\.}

c) A jövedelem ľendszeľessége rendszerességű, eseti vagy

d) A jovedelem (bruttó) összege: ..

a) Atevékenység me

b) A kiťlzető szemé (kivéve a jogszabtiyon alapuló Kš ási kötelezettség alá eső

tevékenységek);

c)Aj ľendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, időszakos):

Á jĺivedelem (bruttó) összege: .......;....... Ft

C. Rész

GAZDASÁGI ERDEKELTSEGI NYILATK oZ 
^T

Gazdasági

I.

fęnnálló tisztsége vagy érdekeltsége:

,/Ve: ............ .......'ir......../
2. Gazdastlgi taÍsaság

eseti ,"ý**>.

Ft

eseti

4. A tulajdoni érdekeltség

il.

3. Az érdekeltség
. ,/. , ., 1' ĺ ĺ
iý(ulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.) :

3. Az érđekeltség formája (

4. A tulajdoni

5. A tulajdoni

,/'

nos, részvényes, bt. esetén lelÍáglkültag stb.) :

6.4
ilI.

^

1.

\t\
i taĺsaság neve: ........ ....................\



2. Gędasági társaság formája:
'\

3. AzĘdekeltség formája (tulajdonos,tészvényes, bt. esetén bettag/kültag stb.):\"
a. A tula\oni érdekeltség keletkezésekori aĺánya: ...,',......'%o

5. A tulai

6. A gazdasági

IV.

I. Gazdasźlgi taľsaság ne

3. Az érdekeltség formája (tulajdbnps, ľészvényes, bt. espťén beltaglkültag stb.):
t', 

,/

4. A tulajdoni éľdekeltség keletkezésěkori aránya.. / ............%

5. A tulajdoni éľdekeltség jelenlegi aľanyä':.. ..,/-.......... .....................%

6. A gazđasági társaságban viselt tisztségu!....;..:l

V. ,'/
I. Gazdasźlgi tĺársaság neve: ...

2. Gazđasági társaság

3. Az érdekeltsés

4. A tulaidoni

5.4
6.

Kelt: Budap 
",t, 

..?4.ĺ.,9.!.K.,......

[,ľ^ľ
alźirás



@ he|yi cinkormányzati képviselo, polgármester, alpolgármesteľ (a továbbiakban együtt:

képviselő)

ó/ a képviselővel közös hćĺztartásban é|őhtzas- vagy éIettárs (a továbbiakban: hźzas-léIettárs)

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

\ľo ít.*,.Ô

Vagyon-, jiivedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő,

(polgdrmester, alpolgórmesteľ), valamint a vele kijzi)s ltlÍztartásban élő hdzas- vagy

éIettdrsa és g1lermeke szdmdra

A nyilatkozatot adó személye

1. A nyilatkozatot ađő..

3. A hźzas-/ é|etĺárs neve: ........

4. A gyermek neve:

A. Rész

VAGYONI NYILATKOZAT
Ingatlanok

A település neve' ahol az ingatlan fekszik (Budapesten

b) Az ingatlan teľĹiletnagysága: .........

c) Művelési tĘa (vagy a művelés alól teľület elnevezése):

d) Az épiilet fo rendeltetés szerinti jellege

alapteľülete:

(lakóh ĺidülő, gazđasági épiilet stb.), az

e) Az ingatlan szövetkezeti ház. műemlék. bányatelęk

fl A nyi|atkozó j ogáll ása (ýaj

g) Kozös tulajdon a tulajdoni hanyad mértéke:

h) Aszerzés jogcíýe, ideje (ajogviszony kezdete):

2.

a)A élepülés neve' ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

I.

1.

a)

,^rl,-



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

d) Az épület fő ľendeltetés szerinti jellege (|akőhźn, tidülő, gazdasági épület stb.), az éptilet

alapterĹilete:

e) Az ingatlanjogi jellege (tĺáĺsasház, szovetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.):

fl Aĺyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): .........

g) Kijzos tulajđon esetén a tulajdoni hźnyađmértéke:

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

3.

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Buda kerület is):

b) Az ingatlan területnagysága: ........

ą Múvelési t,ga (vagy a művelés alól terület elnevezése):

d) Az éptilet fo rendeltetés szeľinti jellege (Iakőhźz, Iő, gazdasági épület stb'), az épület

alapterülete:

e) Az ingatlan jogi jellege (társashźz, hilz, múemlék, banyatelek stb.):

fl Anyi|atkoző jogáI|ása (tulajdonos, bérlő stb.): .........

g/ Közos tulajdon esetén a tulajdogi

h) A szerzés jogcíme, iđeje (a jg{viszony kezdete):

4.

a) A település ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keľület is):

b) Azingatlan

c) Művelési aga (vagy mrĺvelés alól kivett teľiilet elnevezése):

stb.), az épületd) Az fő ľendeltetés szerinti jellege (|akőház, üdülő, gazđasági épület

a

jogi jellege (táĺsashźz, szovetkezeti ház, műemlék, banyatelek stb.):e)

\ ĺ /.J\v-- )-



fl AnyíIatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.):

g/ Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad

h) Aszerzés jogcíme, ideje (ajogvi

a

ą
a

II. Nagy értékÍÍ ingóságok

aszetzés ideje, jogcíme: ...... típus

b) tehergépjármll, autóbusz: ... típus

a szetzés ideje, jogcíme:

a szerzés ideje, jogcíme:

szerzés idej e, j ogcíme :

szerzés idej e, j ogcíme :

a szerzés ideje, jogcíme:

a szerzés iđeje, jogcíme:

2.Yízivagy \égijármű:

a) jellege:

a szerzés ideje, jogcĺme: ............... :

b) jellege: ................j

típusa: ........

a szerzés ideje jogcíme:

3. Védett mtĺalkotás, védett gyűjtemény:

a) egyeđialkotások:

a szętzés ideje jogcíme:

a szerzés idej e j ogcĺme:

a szerzés ideje, jogcíme:

megnevezés..... db

b) gyujtemény: ..........................: megnevezés ..... db

a szetzés idej e, j ogcíme : megnevezés ..... db

megĺevezés..... dba szetzés idej e, jo gcjníe:

a szer zé s ideý4/1 o gcíme :

,' Z-l\V* \L-



4.E'gyéb, darabonként vagy készletenként (gyűjteményenként) a mindenkori, akozszolgé|ati

tisztviselőkĺől szóló torvény szeľinti illetményalap hathavi összegét megha értéklĺ

mgosag:

a/ megnevezés: ....'..'.

a szerzés ideje, jogcĺme:

a szerzés ideje, jogcĺme:

a szerzés ideje, jogcíme:

a szetzés ideje, jogcĺme:

5. Értékpapírban elhel y ezett megtakaľítás vagy íb befektetés (részvény, kötvény, részjegy,

nagy értékű biztosítás stb.):

megnevezés: ..............

névérték, biztosítási összeg:

névérték, biztosítási <isszeg: .........

névérték' biztosítási osszfg:

névérték, biztosítasi

6. Takaľékbetét elhelyezett meglakantás: ............ .......Ft

7. A mindenk , a kozszo|gá|ati tisztviselőkľől szóló törvény szerinti illetményalap hathavi

összegét adó készpénz: ............... Ft

8. Az a mindenkori, a kozszo|gá|ati tisztviselőkľől szóló törvény szerinti

iI alap hathavi cisszegét meghaladó pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szeruődés

alapj fennálló pénzkövetelés :

iĺtézeti s zámlakövetel é s :

intban:

a)

\ĺ ŕ--
VA \-



b) más szerződés a|apján fennálló pénzkövetelés összege: ................ ..................Ft

9. Más, jelentősebb értékű vagyontárgyak, ha azok együttes éľtéke a mindenkori,

kozszolgźiati tisztviselőkőlszóló törvény szerinti illetményalap hathavi összegét meghý{Ą

III. Tartozások

Ebben a rovatban kéťük felttintetni a

magánszemélyekkel szemben esetlegesen

bimén, valamint a pénzintézette| vagy

1. Köztartozás (ađő, vám, illeték, tb-j

2, Pénzintézette| szembeni tartozás (ľú

3. Magánszemélyekkel szembeni foľint

IV. Egyéb kłizlendők

B. Rész

JO\rEDELEMNYILATKOZAT
(a képviselői tiszteletdíjon kívĹili adóktiteles j

1. Foglalkozása:

Munkahelyer ...............,

Sztinetelteti-ę lkozásat: igeďnem

Fog|alkozásából származő havi adókĺjteles (bruttó) jövedelme: .......................................Ft

2. Az 1. pontban írt foglalkozástn kíviili, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből

tartozásait

adókĺjtelesjövedelmeszármazlk: ( t ,

a)Atevékenységmegnevezé"",....Ĺ,6.lsiZđt.rp.s*.sł'..ĺłCĄ.+

b) A kifizető személye (kivéve a j^ogszabályon alapuló titoktartási kĺitelezettség aIá eső

tevékenység.ľ), .....D .Ít..V...'.z .r.r,,,.....

i,
ä

:")
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c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy

b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon kĺjtelezettség alá eső

c) A j<ivedelem rendszeľessége (havi, rendszerességű, eseti vagy

d) A jovedelem (bruttó) összege:

a) A tev ékenység megnev eý
Đ A kiťĺzető sze (kivéve a jogszabályon alapuló titoktaľtási k<itelezettség alá eső

tevékenységek): .

c)Aj rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, vagy időszakos):

jĺivedelem (bruttó) összege: ............... Ft

C. Rész

Gazdasági.*,",u,bľ,:ä:li:*".ľ1ľ'ä#.',ľ"^TK'ZAT
I.

I . Gazdasági társaság n..,,"' ...... 1li*.Ą.tĺcgtľ.t (.A..... K.FT...........
I / .r---r

2. Gazdasźtgi tarsaság formáj a: ............\h. L.. ]...............

3. Azérdekeltség foľmája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/ktiltag stb.): ..ív.Lĺttfu V6
4. A tulajđoni érdekeltség keletkezésekori aúnya: .............5.C .........%

Ča

5. A tulajdoni érdekeltség jelenleg i arźnya: ......x/..... ..,....'...........',.%

6. A gazdasági taĺsaságban viselt tisztsége: ..........::-
il.

|. Gazdasági taľsaság n..l,"' ....$.l:1f..qi....QĹ !.V.a.....K.ľj............

2. Gazdasági taĺsaság formáj a: .............K..r.T ........

3. Azéľdekeltség formája(tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltaglkültag stb.): .T"-9...4.0.D.oVoS
ť^

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori artnya: '.............ya ...,....%
E^

5. A fulajdoni érdekeltség jelenle gi atánya:................:.......P.9'........|t............. '.....................%
ť,.,,q, /,

6. A gazdasági tarsaságban viselt tisztsége : . . .. .. .. . . ... .V.ę w..ą= ęÍ -b.

m.

1. Gazdasági taĺsaság neve:

\,{1:



f. Gazdasági társaság formája: ....1.........

3. Az érđekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén Itag stb.):

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori artnya: ..... ..... ./.
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: .......'..........:

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ............./,

IV.

2. Gazđasági tarsaság foľmája: /
3. Az érdekeltség formája (tulaj részvényes, bt. esetén beltaglktiltag stb.):

4. A tulajdoni éľdekeltség .....................%

5. A tulajdoni érdekeltség je|4ń|egi arźnya: .....,................%

6. A gazđasági taľsaságb/viselt tisztsége:

V.

I. Gazđasági

f. Gazđasági

3. Az érdek g formája (tulajdonos,részvéĺyes, bt. esetén beltag/kültag stb.):

4. A tulaj i érdekeltsés kęletkezésekori aránya: ...........%

5. A tul doni érdekeltség jelenlegi arźnya: ................ ......%

asági tarsas ágban visęlt tisztsége :

Kelt: Budap est, fůÁ2'..Ą Iś4/i.g_..:L.3
\ ĺíí-\/t,
V-.......[. -.)

aláitás

.....,ć.......... ................,'.%

/ 
'..........'..........,%



Vagyon-, jövedelem- és gazdasdgi érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormdnyzati képviselő,

(polgórmester, alpolgármester), valamint a vele köziis htÍztartdsban élő húzas- v&gy

élettdrsa és gyermeke szúmúra

A nyilatkozatot adő személye

1. A nyilatkozatot adő:

a) helyi önkormĺínyzati képviselő, polgármester, alpolgármester (a továbbiakban egyĹitt:

képviselő)

b) aképviselővęl közös hźztartásban éIó hźnas- vagy élettars (a továbbiakban: házas-léIettárs)

c) aképviselővelközös hźlztaÍttlsbaľ. élő gyermek (a továbbíakban: gyermek)

2' A képviselő neve: .,..Z..Ě,.y.T.Ł,i....'.ł.ĺ.. L'Í.I,^,K.,......

3 . A házas- l éIettár s,,".r,"' . . . .& .t',},, :. .,, .., Q. !ł.s.. Í..+.Y., t,
4. A gyermek neve: .....^.........

A. Rész

VAGYONI NYILATKOZAT
I.Ingatlanok

1. 
\.

a) A település neve' ahol aZ ingatlan fekszik (Budapesten kerĹilet is):

b) Az ingatlĘ területnagysága: ..'...'..

ą Művelési\ ága (,,agy a miívelés aIőI kivett terĹilet elnevezése):

d) Az épület fő

alapterülete:

szerinti j ellege (|akőház, épület stb.), az éptilet

") Az ingatlan jellege ház, műemlék, bĺínyatelek stb.):

fl A nyilatkoző j o gáI|ása (tulaj donos,

g)Kozłls tulajdon esetén a tulajdoni hźnyad

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

2.

a) A település neve' ahol az ingatlan ik (Budapesten kerület is):

1.

-ńz.. L--z.

b) Az ingatlan területnagysága:



Művelési aga (vagy múvelés alól kivett terület elnevezésę):

d) Az fő ľenđeltetés szęrinti jellege (|akőhaz' üdülő, gazdasági épĹĺlet stb'), az épület

alapterülete:

e) Az ingatl gi jellege (tfusasház, szovetkezeti ház, műemlék, banyatelek stb'):

fl Any1latkoző jogá| (tulajdonos, béľlő stb.): .........

a tulajdoni hányađ mértéke:g) Közcis tulajdon

h) Aszerzés jogcíme, i (a jogviszony kezdete) : ..............

J.

a) A telepiilés neve' ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

b) Az ingatlan területnagysága: ...l

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

d) Az épület fo rendeltetés szerinti jel

alapterülete:

(|akőhaz' iidtĺlő, gazđasźryi épület stb.), az épület

e) Az ingatlan jogi jellege (társashtz, vetkezeti ház, műemlék, banyatelek stb.):

fl Anyllatkoző jogá|Iása (tulajdonos, béľlő stb.):

g/ Közös tulajdon esetén a tulajdoni hźnyađ mértéke:

h) Aszerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ..'....

4.

a) A település neve' ahol az ingatlan fekszi (Budapesten kerület is):

b) Az ingatlan területnagysága: ......... ....'....)

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

d) Az épĹilet fő rendeltetés szęľinti jellege (|akőhtz, üdülő, gazdasági

alaptertilete:

az épilet

stb.):

2

ć-L

Đ Az ingatlan jogi jellege (tźnsashźtz, szövetkezeti ház, műemlék,



fl Aĺyilatkoző jogźilźlsą (tulajdonos, béľlő stb.): .........

g) Közös tulajdon esetén a ň.léidoni hányad mértéke:
\

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

II. Nagy éľtékű ingóságok

1. Gépjárművek:

a) sżeryé|ygépkocsi: ........:---'.. ............... típus

a szetzés iděj'ę jogcíme:

a szerzés ideje, jbgcíme:

b) tehergépjármu,

a szetzés ideje, jogcíme:

a szerzés ideje, jogcíme:

a szetzés ideje, jogcíme:

a szerzés ideje, jogcíme: ..........)

aszetzés ideje, jogcíme: ....'. típus

2.Yízi 
1agy 

légi jármii:
\

ą JeIIege: \...'.............

típusa: ..............]

a szerzés ideje, jogc

a szerzés ideje jogcíme: .'...'........

3. Védett műalkotás, védett gyĹĺjtemény:

a) egýe$i alkotások: megnevezés ....' db

a szerzés ideje j

a szetzés idej e, j o gcíme :

a szetzés idej e, j ogcíme :

a szerzés ideje, jogcíme:

a szerzés idej e, j ogcíme :

'db

3
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4.Egyéb, daľabonként

tisztviselőkĺől szőIő

v agy kész|etenként (gyűjteményenként)

törvény szerinti illetményalap hathavi

a mindenk ori' a kozszolgtlaĹi

összegét meghaladó értékú

ingóság:

a) megnevezés : .......\

a szerzés ideje, jogcÍme:

a szerzés ideje, jogcĺme: .........}

5. Ertékpapíľban elhelyezelt.meglakańtás vagy egyéb befektetés (részvény, kötvény, ńszjegy,

nagy értékű biztosítás stb.):

megnevezés: ..............

név érték, biztosítási összeg :

megnevezés: ..............

névérték, biztosítási összeg:

megnevezés: ..............

névéľték, biztosítási cisszeg:

megnevezés: ..............

névérték, biztosítási összeg:

megĺevezés: ...'.......'..

névérték, biaosítási ĺisszeg:

6. Takaľékbetétben elhelyezett megtakarítás: ..........'. .......Ft

7. A mindenkoľi, a kozszolgáIati tisztyiselőkĺĺíl szóló törvény szeľinti illetményalap hathavi

összegét meghaladó készpénz.. ....11....... r.t

8. Az összességében a mindenkoľi, a kozszolgálati tisztviselőkľől szóló törvény szerinti

illetményalap hathavi összegét meghaladó pénzintézeti számlak<jvetelés vagy más, szetződés

a|apján fennálló pénzkĺivetelés :

a) pénziĺtézeti szám|akövetelés :

z)
forintban: ....'.,1, !..,.*,.. ľ',ś.T...

dęvizábaĺ (forintéľtéken) : ........'....:-..........

_ú,Ł. L,(-.-.



b) más szerzódés alapján fennálló pénzkovetelés összege: ........ll: ...................Ft

jelentősebb értékű vagyontárgyak, ha azok egyiittes éľtéke a mindenkoľi, a

i'liszťviselőkről szóIó tĺirvény szeľinti illetményalap hathavi összegét meghaladja:

,\megnevezes: ........................

megnevezes:

megnevezes:

III. Tartozások

Ebben a ro kéľjiik feltiintetni a köztartozás címén, valamint a pénziĺtézette|vagy

magánszemélyekke esetlegesen fennálló tartozásait

| . Konartozás (adő' v ttm) foľint

foľint

foľint

2. P énzintézette| szembeni taľt

3 . Magźnszemélyekkel szembeni

IV. Egyéb kiizlendők

x.....................

'............\.........
\ \......................\

B. Rész

JOVEDELEMI\TYILA TKO Z AT
(a képviselői tiszteletdíj on kívüli adókĺjteles j övedelmek)

1. Foglalko zása: ..'..ľ.!.t.ľ,.žl.!..,..y,:.Ę.Í.t.ł:l.... .Kł.e...:.:.!..*I,:..q.(......

Munkahely e. ...'.ĺt. ĺ,ł'.l,ĺ... . . š 4.T.... . .

Sziinetelteti-e foglalko zását: igeďneu

Foglalkozásából szárm aző haviadókĺjteles (bruttó) jövedelme: ...{.(ŕ-,.d.q.{a.a.'''.'..'..Ft

2. Az 1. pontban íľt foglalkozásźn kíviili, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből

adóköteles i övedelme származik:

b) A kiťlzetó személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kcitelezettség alá eső

tevékenységek) : .......J . 6-.r.....k r.J...............

-á"z.4



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

.fr.A.V.(......

d) A ji>vedelem (bruttó) összege:

a) A tev ékenység megnevezése:

b) A kifizető személye (kivéve a.j.ogszabályon alapuló si kötelezettség alá eső

eseti vagy időszakos):c) A jövedelem rendszeľessége (havi, rendszerességrĺ,

b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló

tevékenységek): .........

i kötelezettség alá eső

ą A jtivedelem rendszeressége (havi, egyéb ľendszerességű, vagy időszakos):

d) A jovedelem (bruttó) összege:

C. Rész

GAZDASÁGI ÉRDEKELTSEGI NYILATK DZAT

G azdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsé ge :

I' 
't'"

3. Az érdekeltsEg formája (tulajdonos,részvényes, bt. esetén beltaglkültag stb.):

4. A tulajđoni oatsés keletkezésekoľi arźnya: ,...,..,... /v

5. A tulajdoni éľdekeltNąjelenlegi aránya: ......................%

6. A gazdasági társaságban\Ęelt tisztsége:

il.

|. Gazdasági társaság neve: ....'... \

3, Az érdekeltség formája (tulajdonos, ' esetén beltaglkültag stb.):

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

5. A tulajdoni éľdekeltség jelenlegiatánya: ...'.....'

-a--// cą



2.

3.

4.

5.

A tulajdoni

A tulajdoni

i tarsaság formája:

tség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.):

6' A gazdasági

IV.

viselt tisztsége:

I. Gazdasági tarsaság neve\....'..

2. Gazdasági taľsaság formája:

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

4. A tulajdoni érdekeltség kel

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi arźn

V.

3. Az éľdekeltség formája (tulajdonos,részvényes, bt. esetén Itaglknhag stb.): .........

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekoľi aránya...'.....'.........'...'....

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegiaránya:

6. A gazdasági tĺĺľsaságban viselt tisztsége: .............)

Kelt: Budap ęst, L 8'!l..Í.. ł. 1.,. L?.,.

%
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