
2. melléklet a 20! J. évi CLXXXIX. törvénvhez 

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,, 'tE n_.c:-f'J l1 ~ fZ --ao' i.--~ é"'F-
1. A nyilatkozatot adó: \,\.J ov, 
aJ helyi önkormányzati képviselő, polgármester al polgármester (a továbbiakban együtt: képviselő) 
bJ a képviselővel közös háztartá ban élő házas- vagy élettárs (a továbbiakban: házas-/élettárs) 
cJ a képviselővel közös háztartásban élő gyermek (a továbbiakban: gyermek) 
2. A képviselő neve: .............................................................................................................. . 
3. A házas-/élettárs neve: ............... .. ... ... .... ................... ...... .. .. ... .. ........... ..... .. ............. ......... . .. 
4. A gyermek neve: ............... .... .......................... ........ ................ ... ............ .... .. ........ .......... ... . 

A. Rész 

VAGYON! NYILATKOZAT 

I. Ingatlanok 

!j A település neve ahol az inga tl an fekszi k (Budag.~~en k<;.i:ülel itl: ·~-i..:")~::.~ .: ............... . 
bJ A~. ing?t!an terü letnagy~~ga:_ ... ... : ... .. _. .. .. .... ... ::· .... ITI? .. .. ~ ........ CQ.~ ... -.~~~·-.......... .. 
e) Muveles1 ága (vagy a muvel es alol k1vettteru let elnevezese): .... .... ... ....... .. ......... ... .................... . 

te~~ l ~~:~~~~-~~~~~ .. ~:?, '~~1-~~~.r,;~~~~-~ih~~-~~~~-~~~~.
1

.~~- -~~~:~~-~~=:~ 
e) Az 11~ga:lan :'~g1 ~el!ege (ta1 ~ashaz s~~~.etkez~t1 haz mueE1kék~ ek tb.) . .. .............. .. .. .. . 
f) A ~:.'.latko~o Joga lla~a (tula.1~0110~, be1 lo stb), ........... .. .. ~ .... .. ....... ... ....... ... ............ ..... ... .... . 
g) Kozos tula.1doo eseten a tulaJdo111 hányad merieke . .. ........... f.'. .. ... ...... -r:·oiJ ·:J·· .... , .. ;.~·.:.:,.:. " ' ""··----
J,1 A - ' · · 'd · · · • k · d )· ?...ó IX -'i !" · ~ t:.. "'""'I!,;.~""-:> 
1/ sze1zesJogc11ne I eJe a Jog iszony ez ete. i~~·;·~~.Jl>!{~.::~ ----~A . ~ -
2. ~ 
a) A telepü lés neve aho l az in gatlan fekszik (Budapesten kerü let is): .......... ...... '.~ .. .... ...... ...... .. . 
b) Az in gatlan területnagysága: ......... ........... ... ... ............... ........ ... ... ..... ..... .... ....... ... ... ...... ....... ... ... .. 
cJ Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): .......................... .... ... .......... .. ..... .. 
dJ Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, g dasági épület stb.), az épület alap-

területe: .. ... .. .. .............. .. .... ................... .................. ... ....... .. ........... ............................ .. .... .......... .... .... . 
eJ Az ingatlanjogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, 1 · emlék, bányatelek stb.): ........ ............ .. 

.fJ A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.) : ... ..... .......... ........ ............................ .... ........ ....... . 
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mé1ték ............................................ .. ............... ... ... .. 
hJ A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete . ...... ............................... .. .. ... ... .. ............ .. .. .. ... . 

3. 
a) A település neve, ahol az ingatlan feksz i (Budapesten kerület is): .. ...... .. .. ............... .. ...... ....... . 
bJ Az ingatlan területnagysága: ........... .... .... ..... ......... ... ................... ... .... ...... ..... .... .... ................... . 
cJ Művelési ága (vagy a művelés alól ki ett terület elnevezése): ...... ...... ... ................................... .. 
dJ Az épület fő rendeltetés szerinti jel ge (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület alap-
területe: ......... ............ .. .. ..... ......... ... ...... ....... .... ........ ... ..... ....... ..... ............... .............. .. .. ............... .... . 
eJ Az ingatlan jogi jellege (társash · , szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): ............. .. .. ... . 
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdo os bérlő stb.): ........ .. ............... .... ........ ............ .......... .. .... ........ .. 
g) K .. .. t l .d t' t 1 . o . h' d 'rt 'k ozos u aJ on ese en a u aJ 111 anya me e e: ...... .... .... .... ..... ...... ... ..... .. ... ............. ... ...... ... .. 
hJ A szerzés jogcíme, ideje (a· gviszony kezdete): ............................ ......... ....... .......... ...... ....... .. . .. 

~~A 
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4. 
aJ A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): ............................................ . 
bJ Az ingatlan területnagysága: ........................................................................................................ . 
•1 M"vele's· a'ga( ag " J' l'I k. ttt "l t l ' ) e/ u I v y a muve es a o 1ve eru e e nevezese : .................................................... . 

dJ Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület alap-
területe: .. .... ... ....... ...... ....... .. ............... .... . .. ..... .... ... . ..... . . ......... . . .. ................... ... .. 

eJ Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): .. ... ........ .. ... .. . .. 
j) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): ........... .................. ........ ....................................... . 
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ................ ... ...... ... .. .... ........... ... ... .......... ..... ... . 
hJ A szerzés jogcíme, ideje (ajogviszony kezdete): ...... ... ........ .. .. ...... .... ... .... ...... .......... ... ........ .. .... .. 

II. Nagy értékű ingóságok 

~j ~z~~~l;::;:~csi: ....... ....... ... ...... .. ... .... ............ !f.. ............ ....................... ........... ... .. típus 
a szerzés ideje, jogcíme: ...................................... .. ....... ..... ........ .. ................................. . típus 
a szerzés ideje jogcíme: ...................................... .................................. .. ....................... típus 
a szerzés ideje, jogcíme: ......................................... ... ....... .... .... .................. .. ..... ...... ...... típus 
b,I h ' ., " 'b , '/ te ergepJarmu, auto usz: ............................... .............................................. ........... .. tlpus 
a szerzés ideje, jogcíme: ..................................... .................................................... ....... típus 
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. yízi vagy légi jármű: ~ 
aJ Jellege: ............................. .... , .. ,-............................................................................................ . 

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

bJ jellege: ...................................... ...................... ......... ... ....... .................. ... .. ........ .... ....... ........ . 
típusa: ................................... ... ............ ............... .... ... ................................ .................. ...... . 
a szerzés ideje jogcíme: ........ ............. ...................... ........................ .. ............................. . . 

!j ~:::1 ~t~::;::· védett gyüjtemé":: g( megnevezés ..... db 

a szerzés ideje jogcíme: ........ .......... ..... .. .. ................ ..... ........... .... ..... .. ....... megnevezés .. .. . db 
a szerzés ideje jogcíme: ....... .. ....... .. ..... .. ... ..... ... .. .. ..... .... ............................ megnevezés ..... db 
a szerzés ideje, jogcíme: ........ ......... ............... .... ... ................... ....... .. ..... ........ ........ ....... .. ..... ... .. 
bJ gyűjtemény: .. .. ... .. ...... .. .................. ... .......................................... .. ... ..... . megnevezés ..... db 

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

4. Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyűj temér enként) a mindenkori, a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hathav· összegét meghaladó értékű ingóság: 

aJ megnevezés: ............. ..... ....... .................. ....... ... .... .. .... ...... ..... .. ............. ................... .. ....... . 
a szerzés ideje,jogcíme: .................................. .. .. ..... ... ........ .. .. ... ................. .... ...... .. ...... ...... .. 
bJ megnevezés: ................................................ ...... ....... ....... .. ... ... .. ......... .... ... ................. .. ... .. 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................. ... .. .. ... .. ........ ............ .. ... .. ....... .... .. .. ............... . 
cJ megnevezés: ... ........ ..... ... ..... .. .. .. ............ ...... .................................................. .......... ........ .. 
a szerzés ideje,jogcíme: ................ .... ..... .. . .. ... .. ... ... ... .... ....................................................... . 
dJ megnevezés: ..................... ... ...... .... ... .. ....... ... .................. ..... ...... ... ... .. .. ........ ... ...... ........ ..... . 
a szerzés ideje, jogcíme: ............ .............. .. .. ... .............. .... ......... ............ ...... ...... .............. .... .. 
eJ megnevezés: ......................... ... .......... ...... .. ........ .. ..... .... ... .... ... ....... ........ ....... .... ............ .... . 



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

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

megnevezés: .. ............. .......... .... .... ..... ... ..... .... ... ....... ... ... ... .... ... ... .. ... .. . ........... ..... .. ............ .. ... .. 
névérték, biztosítási összeg: . ....... ..... .. ..... .. ..... ... .. .... ......... .. ... . ....... .. .... ...... _ ................. .. ....... .. 
megnevezés : ... ...... .... ..... ... ............ ... ....................... .. ..... .. ........ .. . , .... .... ......... .. .. .. ... ................. . 
névérték, biztosítási összeg: .... .... .. .. ............. .. ..... .... ..... ... ... .. .. .. ...... ... .. ... ..... .... ...... ...... .. .... .. .. .. 
megnevezés: .. .. .. ..... ...... ... ... ... ....... ..... ... ..... .... .... ........... ... ...... ..................... .... .. ...... ... ...... .... ... . 
névérték, biztosítási összeg: ..... .. .. .... .. ... ..... ...... ..... ... .... ....... .. .. ...... .. ............ ... ........ ..... .. .. ...... .. 
megnevezés: ................ .. .. .... ....... ...... ........ ...... .. ... .. ............... ..... .. .. .. .......... .... .... ....... .. .... ... ..... . 
névérték, biztosítási összeg: .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . ... . .. .. .. .. ... .... ... .. ..... .. ........ ... .. .... ......... ........... .. 
megnevezés: ........... .... ...... .. ............ ... .... ...... ..... .. ... . ..... .... .... ..... .. .......... .. ......... ............ ....... .... . 
névérték, biztosítási összeg: ... ..... ....... .. ... ..... .. ..... .... .... ....... .. ... ......... .... .... ..... .. .... .. .............. .... 1 

, ' , ' cf2_$1b ~~t _1\0_0t).Q1~ 
6. Takarekbetetben elhelyezett megtakantas: .... .... ........... ... ...... .. ... ..... .... ............. ..... .. .. .. ... .. .. Ft 

7. A mindenkori, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hathavi 
összegét meghaladó készpénz: ... .. . 1,. .M .. Ft 

8. Az összességében a mindenkori, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti 
illetményalap hathavi összegét meghaladó pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szerződés alapján 
fennálló pénzkövetelés: 

a) pénzintézeti számlakövetelés: 
forintban: ........ ........ .... ............................... .. . :':'. ........ .. ......... ..... ........... ............................ ... . . 
d . 'b (fi . , 'k ) --ev1za an onnterte en : ........................ .... .... ..................................................... ... , .. ... .... . 
b,I ' "d' 1 ., fi '11' 'k" )'.. J...D() 00.0 Ft / mas szerzo es a apJan enna o penz ovete es osszege: ......... .. ........ .. : .. .. .. .... ...... ... ... .. . .. 

9. Más, jelentősebb értékű vagyontárgyak, ha azok együttes értéke a mindenkori, a közszolgálati 

tisztviselőkr~l szóló ~~l szecii'.1t~ ny~~~vi ~ ghaladja: 
megnevez:s: ······ ·~~ ..... .. ...... .. ~ ...... .. .. ..... .... , ... ...... ....... ... ... ............... ... ... ........... . . 
megnevez:s: .. ....... ~ .. .. ... .... ~ ....... .... .... ....... ...... _. .. . ~~ ..... .... ............ ................ ........... . . 

megnevez:s: ... ... Ö~····~ ·· . ... .. . J:1..~··ÖŐ ·· · 'J:fi:. · ··· · · ····· · ·········· ·· ········· ·· ·· · ·· · ···· · · ·· · ·· 
megnevezes: ....... ..... ; .... . .. ... .... .. . .. ~ ... :~ .... ~ .... 'if ·~ ·~ ::· · .. .... .... ... ... ... .. .. 
megnevezés: ...... ..... .. . ~ .... t. ...... .. . :~.P( .... .... . , ...... ... .. ................ . ...C~l.e.) .. ..... ... . . 

III. Tartozások 

Ebben a rovatban kérjük feltüntetni a köztartozás címén, valamint a pénzintézettel vagy 

magán~zemély~kkel ~ze~be~ es~tleges.~n fe_nnálló ~artozásait ff .. · . 
1. Koztartozas (ado, vam, illetek, tb-Jarulek stb.) . .. .... ..... ......... .. M"l'ftrn"V.H~ ·o·\. ........ to11.nt l H ~~- t ·'· 
2. Pénzintézette l szembeni tartozás (hitel, kölcsön stb. ): ... i .~~ ...... ~ ...... .. .. ~J. .. .. .... fonnt '+ ~u 

3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás : ............ ..2.. .M ............................................... ... fo rint -i0hi -

IV. Egyéb közlendők 



B. Rész 

JÖVEDELEMNYILATKOZAT 
(a képviselői tiszteletdíjon kívüli adóköteles jövedelmek) 

! . Foglalkozása: ··•ic···j(·~~~;;·.~;;~·'1-·· ····· ·· ··· ········ ·· ······· ··· ··· 
Munkahelye . ...... ... '?.p. .. : .. ..... ........ .. .. ·.~ .... .... ..... ..... ... .".':":6,~ ·~ ········ ·· .. .. .... .. ... .. ... ..... . 

Szünetelteti-e foglalkozását: igen ~~~~ 

ne; 1 lk · ' 1. t ' I ' · ' 1 · dók" 1 (b · ·) ·.. d 1 · A f"«> · OOO J - F + ,-ft -5' 5b o -oga ozasa Josza1mazornv1a otees 1utt0Jovee m e . ... .. .............. .. .. .. .. ........ .. . t · l 
2. Az 1. pontban írt foglalkozásán kívüli, valamennyi olyan tevékenysége amelybő l adóköte les 

jövedelme származik: 
aJ A tevékenység megnevezése: ... . .. . ... . .. . . .. . ... . ... . .. .. . .. . . .. . ... ... .. .. .... .. ... ... ...... ... ..... ..... ... ...... . 
bJ A kifizető személye (kivéve a jogszabályon a laP. ó titoktartási kötelezettség alá eső 

tevékenységek) : ...... ... ..... ... ........................... .... ... ........ ... . 
cJ A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszeres ' gü, eseti vagy időszakos): .......... .. 
dJ A jövedelem (bruttó) összege: .. .. ... ..... ... .. .. ..... .. ... .. .... ... .. ... ... .. .. .. .. .. ... ... .. .... .. ....... ....... .. Ft 
aJ A tevékenység megnevezése: .. ....... .. .. ..... .. ............. .. .. .. ..... .. .. .. .. ..... .. ... .... .. ...... .......... ... .. . 
b) A kifizető személye (kivéve a jogszabál n alapuló titoktartási kötelezettség alá eső 

tevékenységek): .... ........... ... .... .. ..... .. ..... .. .. ..... ... .. ... .. .... .. 
e) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb re szerességü eseti vagy időszakos): .......... .. 
d) A jövedelem (bruttó) összege: . .. .... .... .. .. .. . .. .. ... ........ ......... ..... .. .. .. ... .. ... .. ... .. ... ... .... ... .. .. Ft 
aJ A tevékenység megnevezése: ............. ....... .. .... ... ... .......... ..... ...... .. .. ... .. .. .. .. ...... ... ........ ... .. 
bJ A kifizető személye (kivéve a j gszabá lyon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső 

tevékenységek) : ........... ... ... ....... ...... .. .. .. .. ... ..... .. ... ........ .. 
cJ A jövedelem rendszeressége (havi, ryéb rendszerességű, eseti vagy időszakos) : .......... .. 
dJ A jövedelem (bruttó) összege: ...... .. ... .... .. .... .. .... ... .. ... .. .. ..... .... ..... .. .. ....... ... ...... .. .... ... .... Ft 

C. Rész 

GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGI NYILATKOZAT 

Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége: 

~-- Gazdasági társaság neve: .. ...................... .. ... .... .. .. ....... .. ... .. .. ....... .. !... .......... ........... .. .. ..... .. 
2. Gazdasági társaság formája: .. .. ..... ...... .. ... .............. .. ...... .. .. ... .... .. .... .. ............ .......... ... .. .... .... . 
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén b lt ag/ktiltag stb.): .. ... .......... ... . 
4 . A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: ................ ..... .. .... ... ...... ...... ... ... ........ .. ..... .. % 
5. A tulajdoni érdekeltségjelenlegi aránya: ......... .... ... .. .. .. ... ... ......................... .. ......... ........... % 
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ................ ... ... .... .............................. .. .... ....... .... .. .. 

II. 
1. Gazdasági társaság neve: ...................... ....... ... ...... .. ..... .. ... .... ..... ... .. .. ............ ... .. ... ........ ..... .. 
2 . Gazdasági társaság formája: ................. ... ..... ..... .. ... ........ .... ... ..... .................................. .. ... .. . 
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, ré zvény , bt. esetén beltag/kültag stb.): .... ... ........ .. .. 
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori arát ya: ..... ... .. .... ......... .... ........ .. .. .. ..... .... ...... ... .... .. % 
5. A tulajdoni érdekeltségjelenlegi aránya: ..... .. ... .. .. ..... .. .. ............ ....... .. .. ......... ... .. .. .. .. .. ... .. .. % 
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége : ... ... ...... .. ... .. .. ... ...... ... ....... .. ... ...... ............ .. ........ ... .. 

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



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, részvé es, bt. esetén beltag/kültag stb.): ................. .. 
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori ar nya: ............ ..................................................... % 
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ..... ..... .. ................................................................ % 
6. A gazdasági társaságban viselt tisztség : .... .. ....... .. ....... .. ... .. .......... .. ................ .. ............ .. .... . 

V. 
1. Gazdasági társaság neve: .. .. .... ........... .. .. ................................. .... ... .. .. .. .. .. ............. ....... ... ... .. 
2. Gazdasági társaság formája: ..... .. ... ... ... ... .. ........ ......... ......... .... .. ....... .... ................ .. ....... .. .... .. 
3. Az érdekeltség formája (tulajd~ , os részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): .. ......... .. .. .. .. 
4. A tulajdoni érdekeltség keletk ésekori aránya: ................................ .. ............ .. ...... ........... % 
5. A tulajdoni érdekeltség jelen gi aránya: .. ..... .. ... ... ...... ....... .. ........ .. .......... .. ............ .. ........ .. % 
6. A gazdasági társaságban vis lt tisztsége: ...... ...... .. ...... .. .............. .. ................ ... .. .. .. .............. . 
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