
2, melléklet a 201 J. évi CLXXXJX. törvén )'he_ 

Vagyon-,jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati 
képviselő' (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő 

házas- vagy élettársa és gyermeke számára 

A nyilatkozatot adó személye 
1. A nyilatkozatot adó: 
a) helyi önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester (a továbbiakban együtt: képviselő) 
b) a képviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettárs (a továbbiakban: házas-/élettárs) 

f. ~ k::pv~~:~~;~~~:~~ ~~~rt~!B!;t .. Y'.:~~~.~.i?.t.~tt .~i.~~~'.-.1~~.~~ ~ ••••••• •. ••• •• •••• •• •• 

3. A házas-/élettárs neve: .. ....... ........ .. ..... ...... .. .. .. ............ ....... ......... .... ........ .. ...... ......... ......... . . 
4. A gy ennek neve: .. .. .......... .. .. ... .. .. .... ... .... ... ... .. .. ..... .... ... ..... .. .. .. .. .... .. ....... ...... ... .. .... .. ......... .. 

· A. Rész 

VAGYON! NYILATKOZAT 

I. Ingatlanok 

1. - .. 
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerüle t is):31'-!. ... ~?:9.fT .. X.: .. ~~~C --'T 
b) Az ingatlan területnagysága: .... .. .. ........ ... ...... .... ...... ...... ... .... .. -13 .. '.1':1 .. ..... .. .. .. .... ... .... .. .. ...... .... .. .. .. 
e) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): ......... ............... .. ............ .... ... ..... .. . 
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (r kóhá~, Ud qlö, gazdasági épület stb.), az épület alap-

területe: ........ .... ..... .. .. .. .. .... ... .. ...... ..... .. ......... .... /1:-. .~.~ .k~.b .... .. .... ........... .... ..... .... .......... ....... .. .. ..... ... , 
·1A . ti . .. 11 (t ' l ' ö tk · 1 · ., l 'k b. t I k tb ) .Sluv'e:Tt l 1 1 i--{A.L e1 z inga an .1 og1 Je ege arsas ,az, sz ve ·eze L1 , az muem e r, anya e e · s . : .. .. .. ... .. .. . ... .... .. 

j) A nyilatkozó jogá ll ása (tu laj donos, bérl ő stb.): ..... .. .. ....... .... TtJ.l,-:f:.~ ... .... ::F. .. ... ~Ü ......... ......... . 
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ....... ....... .. ... .. . , .... .. ..... ........ .. .... .. .. i". .. .. .. .... .. .. 

h·1 A ' . ' .d. ( . . k d ) ,-....Ll ~'J T - :2. '< 'I szerzes Jogc1me, 1 eJe a Jogviszony ez ete : ..... ......... ...... M r.' .... .... .. ... .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . ..... .. .. .. 

2. ~ 
a) A te lepülés neve, ahol az ingatl an fekszik (Budapesten kcrll lel is : .l .... 1,-;--~.~~.~ .... .... .. .... .. . . 
b' 1 A · ti .·· 1 t T • • 1-. 4 u.: '/ · z inga an te1 u e nagysaga . .... ... ....... ... .. .. ..... ..... ....... ..... ... ... .. .. .. .... .. ... ..... .:.., .. ,1, .......... ... . .. .. .. . ...... .. 

e) Művel és i ága (vagy a műve l és a ló l kivett terület el nevezése): ...... .. .... ...... w.?.T. ... ........... ...... ... .. 
d) Az épület fö rende ltetés szerinti j e ll ege lakóház, Ud ü) ő gazdpsági épüleL s tb. , az épül t alap-

területe: ...... ....... .. ....................................... ... .. .0. ... 7:-:~ ... f-iJ. .f?, .. 1 ... .. ~9.~.T .. .. : ... .. .. Y!'.1.~ ... ........ ... .. . 
')A . 1 ... 11 (' h' .. k .h, " l ' k b' 1 k b) -r,..!l)..Tll...BitT e z mgat anJog1 Je ege tarsas az, szovet ezet1 az, muem e , anyate e st . : ·"" ·: ........ .. ..... . 

J) A ny ilatkozó jogállása (tul aj do nos bér l ő stb.): ........ .. ...... .. .. ... ...... V.0 ·.~~.9. ... ... .-L ... ~!:f. .... ... . 
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: .. .... .... ...... ... ( .. .. ... . ·= .. .. .. .. .. ........ .... .... .. ...... . 
h,1 A , · · ·d · ( · · k d )· t)1)tf- SUe- 1 5L ll , ,J?:, 'I szerzesJogc1me, 1 eJe aJogv1szony ez ete . .............. .............. ................. .. r. .. "><. . :c .. ... ........ . 

3. 
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapes n kerület is) : .. .... ..... .................. .. .. ........ .. 
b) Az ingatlan területnagysága: ................ ... ... .. .. .. .. 

1 
.... ............. .. .... .. ....... .. .. ..... ... ........ .... ............ .. 

e) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett te rül e elnevezése): .... ... .... ... ... ....... ... ........ ...... ...... ... .. 
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakói z üdülő, gazdasági épület stb.), az épület alap-
területe: ... .... ......... .. ... ... .... ... .. ..... ....... ......... ... .... ..... .. ... ...... ... .. .. ..... ...... ..... ...... .. ............ .. .. ..... .. ....... .. 
e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövet ezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): ...... .. .... .. ..... .. 
j) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérl é' stb.): ... .. ...... ..... ... ... ......... .... ..... .... ... ........... ... ... .. .. ..... .. 
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hán ad mértéke : .. ... .. .......... ..... ........ .... .... .. .. .. .. ... .. ....... .. ... .. ... . . 
h) A szerzés jogcíme, ideje (a j ogv iszo y kezdete) : .... ...... ..... ... ... .. .. ... ... .... .... ...... .. ... .... .. ......... ... .. .. 



/ 
4. 
aJ A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): ................. .................. ........ .. 
bJ Az ingatlan területnagysága: .......... -...................... ..... ...... .. .. , ...................... ........ ...... ........ ........ .... . 
cJ Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): .................. ............ ..... ............. .. .. . 
dJ Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület alap-

területe: ................... . ..................................................................... ... ................. . 
eJ Az ingatlanjogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): ...................... . 
j) A nyilatkozó jogállása (tulaj'donos, bérlő stb.): ..... .................................. .... ........................ ........ .. 
g) Közös tulajdon esetén a tµ1ajdoni hányad mértéke: .............. .. .. ..... .. ...... ......... ....... ........... .. .... .... .. 
hJ A szerzés jogcíme, idejl(a jogviszony kezdete): ........ ...... .... ..... .. ..... ...... ............ ...... .... ....... ... .... . 

/ 

/ II. Nagy értékű ingóságok 

1. Gépj árművek: .1( 
aJ személygép kocs i: ....... ... ............ : ..... :t;:,_ .. ~ ...... . \y..f ... tfb ... ...... ............................. ..... típus 

, . d . . , 17 ·----- !(-:? Ll. ,=;-L- , a szerzes I e,1e Jogc11ne: ... ..... ....... ~ .: ..... ... :-:r ............ ..... v.: ... .. .............................. t1pus 
a szerzés ideje jogcíme: ...... ................ ............ , ...... ... ........ ..................... .. ............... ...... típus 
a szerzés ideje, jogcín1e: .... ......... .. .................... / ................................. ..................... ..... típus 
bJ tehergépjármű, autóbusz: .................... t ..... ............................................................ ... típus 

, . . . , , 
a szerzes tdeJe, Jogc1me: ............................ .... .................. .. .. ...... ..... ............ ...... .. .... ...... tipus 
a szerzés ideje,jogcíme: .. ...... .... .. ......... ............ ............. .... ...... ...... .. ....... , ....... .. .. .......... típus 
a szerzés ideje, jogcíme: ... .. ........... ... :::/ ............. .. .......... .. ......... .................................. típus 
cJ motorkerékpár: ......... ....... ~ ... .. ........ / .'.'.· .................... ...................................... .. .......... típus 
a szerzés ideje,jogcíme: .......... ... ..... ......................... ......... .. .............. ...... ....... ........ ...... típus 
a szerzés ideje, jogcíme: ..... .......................... ..... ,. ... ,, ...... ... ..... ,. ....................................... típus 
a szerzés ideje, jogcíme: ........ .. ..... .. .............. ............................... ... ......... ...... .............. típus 

2. Vízi vagy légi jármű: 
aJ jellege: ...... , ............................ ....... ......................... ..... .. ........... ......... .... ....... .. ........... ........ .. 

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

bJ jellege: ... .. .. .......... .... .. ........................................................................................................ .. 
típusa: .... ...... ........ ... ................. .... ... .......... ....... ........ ... ...... .... ........... .... .. .. .. ... ..... .... ........ . 

, .d . . , 
a szerzes I eJe JOgc1me: ... i ................ ........... ..... ............................................. · ................. . 

!j ~::;~~ ;i~~~;~:f' .~~.~.~~.t .. ~.~.~~.~~·~·~·~:.i ......................... / ...... .. ... ... ..... .. megnevez~s .... . db 
a szerzes tdeJe Jogc1me: .... ..... .... .................................. / . .'.' .·.·~ .. .. ..... .. ......... megnevezes ..... db 
a szerz~s !dde~e j?gcí;11e: ....... ........ ........ ......... . z ......... .. .. .. ..... ........... .......... megnevezés ..... db 
a szerzes I eJe,Jogc1me: .... .. .. .. .. ........ .. .. .......... ... .. ....................... .. ............................... .. .. ...... . 
bJ gyűjtemény : .................................................. ........................................ megnevezés ..... db 

a szerzés ideje, jogcíme: ................................ ...... ....... ... ............. .. .... megnevezés ..... db 
, .d .. ' 7 , db a szerzes I eJe, Jogc1me: .................... .. ....................................... ....... megnevezes .... . 

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

4. Egyéb, darabonként vagy készletenként ü,,ryj\jteményenként) a mindenkori, a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap (athavi összegét meghaladó értékű ingóság: 

aJ megnevezés: ............. ....... ........ .... ....... ........ ...... .. .... .. ...... , .. ... ... ............ ............................ . . 
a szerzés ideje,jogcíme: ................................. ........... ............................................. ....... ...... . . 
bJ megnevezés: ............................ ............... ,. .......... ...... ,., ....... , ..... . , ... , .. ... ...... ... ...... .... .......... .. 
a szerzés ideje, jogchne: ...... ........ ............ !. ............. .......................... ....... ................ ............. . 
cJ megnevezés: ........... ............................ .. .. ... .... ......... ..... ..... ..................... ..... ... ...... .. .. . , ..... , .. 
a szerzés ideje, jogcíme: ................ .. ........ .... ...... ..... .... .......... .. .. .. .. ..... ..... ................ ............. .. 
dJ megnevezés: ..... ................................... .. .. ... ........ .... ......... .. .. ........................ ........... ........ . . 
a szerzés ideje,jogcíme: .............. ;- ..... , ..... ..... ..... ..... .... ................. ......... ...... ..... ... .... ............. .. 
eJ megnevezés: ..... .............. ........ ....... .... .. .. ........... ................................. ...... ... ........ ...... ........ . 
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a szerzés ideje jogcíme: .... ...... .. ........... ... ................................ ... ...................... ... ....... ....... .. .. . 

5. Értékpapírban elhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény, kötvény, részjegy, nagy 

értékű biztos!t~s stb·.): 1'---l.A A tL i--\ LL A \l)n-1) (. l,L P ~ 
megnevezes .. ..... .... ................. .. .. .. .......... ~ ..... ..... ..... ... .... ...... .................. ... ............ .... ... ....... . . 
névétték, biztosítási összeg: ..... ..... .. ............ .... ..... 

1 
... :.9..~ .. \.?: ................. . ::F.~ .. : .. ........... .... .. .. .. 

megnevezés: ....................... ............................. .. .................... ....................... ...... .. .. .. .......... . , ... . 
névérték, biztosítási összeg: ......... .. .... ......... ..... .... ... ........ ..... ... ................ .... .. .......... .... ............ . 
megnevezés: ... .... ........... ............................. ........ .......... .... ..... .... ............................... ... ............ .. 
névérték, biztosítási összeg: .......... .......................... ............. .. ... ........ ..... ...... /. ..... ....... .......... . .. 

' / megnevezes: ..................... .. ................... ....... ......... .... .. ........ ....................... ... ............ ........ .. .. .. 
névérték, biztosítási összeg: .. .. .. .. . .. .. .. . ... .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. . . .. .. .. . . . . . .. . ...... ... ...... .................. . 
megnevezés: ... ........... ...... ........... .. ................. .. .......................... ....... .... ....... ........... ........ .. ...... .. 
névérték, biztosítási összeg: ................................................................................................... . 

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

„ 7. A, mindenko:i, ,a k?zszolgálati tisztviselőkr/ől zóló törvény szerinti illetményalap hathavi 
osszeget meghalado keszpenz: ............... Ft 

/ 
8. Az összességében a mindenkori, a közszolgálati tisztviselőkröl -ióló törvény szerinti 

illetményalap hathavi összegét meghaladó pénzintézeti számlakövetelés va más, szerződés alapján 
fennálló pénzkövetelés: 

a) pénzintézeti számlakövetelés: 
forintban : .. .............. ........ ... .................. ..................................................... ......... .............. .. . 
devizában (forintértéken): ................ .. .. ............................... ...... .......... .... ... ...... .. .. ....... .... .. 
b,i ' "d' 1 ., fi '11' ' k„ t l' .. / Ft '/ mas szerzo es a apJan enna o penz ove e es osszege: ........ ..... .. ....................... ......... . 

9. Más, jelentősebb értékű vagyontárgyak, ha azok együ l •s értéke a mindenkori, a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hathavi ·sszegét meghaladja: 

megnevezés : ...... ....... ....................... .. .................... ............... .......... ......... ... .... ............. ......... .. 
megnevezés: .......... ....... .. ... ............. ... ... ................ .............. .. ...... ....................................... ... . 
megnevezés: ..... ..... ........ .. .. ... ........ ........................................................................... ..... ... .... .. . 
megnevezés: ...... ... .. .................................... .................. ........ ........................... .. ................. .. . 
megnevezés : ....... ..... ...... .................... ................ ............ .... ........ ................. .............. ............. . 

I . Tartozások I 
Ebben a rovatban kérjük feltüntetni a köztartozás címén, valamint a pénzintézettel vagy 

magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásait 
1. Köztartozás (adó, vám, illeték, tb-járulék stb.): .............. / ..... ........................ ............... forint 
2. Pénzintézettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön stb.): .:: ............................................... forint 
3. Magánszemélyekkel szembeni tmtozás: ................... ..... ... .......... .......... .. ................... .... forint 

I 

IV. Egyéb/közlendők 
// 

::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::7 :::.:::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::: 
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B. Rész 

JÖVEDELEMNYILATKOZAT 
(a képviselői tiszteletdíjon kívüli adóköteles jövedelmek) 

I . Foglalkozása: ... ... .. ............. ..... ... . ;t9 .. 0..0:~.bc. .. ... ............... :i:··· ·· ··········· ·········· ······ ····· 
Munkahelye: ..................... ............ ... ,S.f.Y:t.9 .. \l:-JJtr. .M.0: .\J.~ ...... IT.C .......... .......... . 
Szünetelteti-e foglalkozását: igen ~--
Foglalkozásából származó havi adóköteles (bruttó) jövedelme: .... ~.G.9.: .. .999 ........... Ft 
2. Az 1. pontban írt foglalkozásán kívüli, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből adóköteles 

jövedelme származik: 
a) A tevékenység megnevezése: ....................... ~ .... ~ .(,.,,.V...Q .t, ............................. .. . 
b) A kifizető s1e1nélye lfivéve a jo szab~lyon alapul ó titoktartási kötelezettség alá eső 

tevékenységek): .. . ":?.i J ~:'ff?:..\!• .. ~ .......... ~ ... ..... ~~ .. L.T. .. t-Pr . 
e) A jövedelem rendszeresség (havi , egyéb rendszere7,.ségü eseti vagy időszakos): .. b.CU . .l.l 
d) A jövedelem (bruttó) összege: .. ........ ...... ..... ..... ...... :f.Q .. :: . .Q. . ... ......... ...... .......... ..... .... . Ft 
a) A tevékenység megnevezése: .......................................................................................... . 
b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső 

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

tevékenységek): ......................... .... .... .. ...... ... .............. ... . 
e) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos): ..... ...... . 
d) A jövedelem (bruttó) összege: ... ........... ..... ..... ... ...... .............. ...... ....... .... ........ ........... .... Ft 

C. Rész 

GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGI NYILATKOZAT 

Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége: 

I. \ 
1. Gazdasági társaság neve: ........................... ($.f"..'. .9.P.-:-.~:~.V..0:~:9. .............................. . 
2 G d ' . ' · fi · · k.TT . az asag1 tarsasag ormaJa: ................................................................... .... ... ....................... . 
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kü ltag stb .):7\>.0 .. ... '??5 oS 
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: ... ... ........ .......... .-,'f.1. .... ..... ...... .. ... ... ...... ... .. % 
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ............... ... ....... ..... , ... . S.t ........... ,. ............. .... ... % 
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ... ... ..... .............. .... U:G.YY.~t2.' ..... .................... . 

II. 
1. Gazdasági társaság neve : ... .... ... ... .... .. ..................... ..... .. . ......... ...... ... ...... .......... ..... .......... ... . 
2. Gazdasági társaság formája: ...................................... .. ...... ... .. .......... ............ ..... ... ............ .. .. 
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. setén beltag/kültag stb.): .......... ....... .. 
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: .. ... ........ .. .. .. .............. ... .................... ... ..... % 
S. A tulajdoni érdekeltségjelenlegi aránya: .... .. t·· ....................... .. ... ....... .. .... .............. ...... ..... % 
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ... ......... .. ....... ........... ................. .. ........ ... ........ ... ... . 

III. 
1. Gazdasági társaság neve: ................. ... .. .. ... ..... ..... .... .. ... ............... .. ... .... ................ .... ........ .. . 
2. Gazdasági társaság formája: ...... .. .. .......... ...... ............. , .... .. ....... ..... ........... ... ................. .... ... . 
3. Az érdekeltség formája (tulajd os, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ..... ....... ..... . . 

4 



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

IV. 
1. Gazdasági társaság neve: .................................... .. ...... ..... .. ..... ., ......... ........ ........... .... ........... . 
2. Gazdasági társaság formája: .......... .............. ........ ........ ..... .. ... ... ....... ..... .. ..... ... .. ..... .. ........ ..... . 
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén be ltag/kültag stb .): ... ... ... ......... . 
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: .... ... .. ... .... ... .............. .. ............. ............... .. % 
5. A tulajdoni érdekeltségjelenlegi aránya: ......... .. ....... .. .. ........... .. .. ..... ... .... .......... ........ ..... .. .. % 
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ..... ... ...... .. .... ...... ....................... ............. ............ ... . 

V. / 
1. Gazdasági társaság neve: ..... ..... .... .... .... ..... 

7 
.... ~ .................... ................... .... .. ... ..................... . 

2. Gazdasági társaság formája: ... ... ............... ..... .... .... ..... ..... ..... .. ... .............. .. ...... .... .... .. ... .... .. . 
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, rés~ényes bt. esetén beltag/kültag stb.) : ................. .. 
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekq.11( aránya: ... .. ............... .. .. .... .... .... .... .... ......... .. ...... .... % 
5. A tulajdoni érdekeltségjelenlegi ar~nya: ...................... ..................................... .. .. ............. % 
6. A gazdasági társaságban viselt tiszfsége: .. .... .. ........ ....... ... .. ..... .... .. ............. ............ ............ .. 
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