
2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX törvén'>!./:J.g 

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 : 
aJ helyi önkormányzati képv~ lö, polgármester, alpolgármester (a továbbiakban együtt: képviselő) 
bJ a képviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettárs (a továbbiakban: házas-/élettárs) 
cJ a képviselővel közös háztartásban él~ ermek (a továbbiakban: gyennek) 
2. A képviselő neve: .. .. .9.?.-.. :.'.?.~.?. ... ... ..... Y..'?..?.?:. ................. ............. ...... ... ............. .. ......... . 
3. A házas-/élettárs neve: ..... .. :-: .. .. .. ..................... .... ........... .......... ..... .... .... ....... .......... .... .. ..... . . 
4. A gyermek neve: ........... .... ~ ...... .... .............. .. ......... ...... ............... ... .... ...... ..... .. ............. .. . 

A. Rész 

VAGYONI NYILATKOZAT 

I. Ingatlanok 

1
.; A t I ··1 · ah I . ti " k ik ffi1 d t k ··1 t. ) <].'?. V/1 ~c.-q · a1 e epu es neve, o az mga an 1e sz ' 'Lu apes en eru e 1s : .......... .......... . : .... .. :: .............. . 

bJ Az ingatlan területnagysága: ...... . ~/2. ... ":.!. .. ....................... ...... ................................................. ... . 
cJ Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): ....... .. ........ -:-:::-... .. .. ........................ . 

dJ Az épület fó rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület alap-
területe: .............. .. .... t.... .t!:!f.~ . .r .... ..... .. ............................................................. ............ ... ....... r··· ·· ···· ···· ( 

eJ Az ingatlanjogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): . .':;?.1;.&S.:4:-1.~':lb-
j) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.) : .... T.!'.':-.~fl:J„o.;::,.:Y.0I .... ...... .. .... ......... ........... . . 
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ........... .. //.1 .. ... ....................... r ....... ..... ........ . 
hJ A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ...... ....... ... .. ... ~~ .... A:?.,!1. .l~~ .. ~-:-.~ 

2. 
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is) : .. X.T.: ...... k., .. ~~ ... , .... . 
bJ Az ingatlan területnagysága: ... .... ... ~ .. C!:":? .. '.: ....... +.. .f. .. ~ .:: ..... L'P..!-J:.c .................................... . 
cJ Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): ........... = ............................ ... .... . 
dJ Az épület fó rendeltetés szerintij<; llege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület alap-

területe: : · ...... ··· ·:· ····: ·:··· ····· .... . ~A.'0.':7.$ .. _._. .. ... ······ ··:··· :·· ······::· ··· ··:·· · ·· ··:· ······ ······ ··· ·· · · ·····;.:;..:ii1i ··q:1·c:_;1t( Z:o 
eJ Az mgatlan1og11ellege (tarsashaz, szovetkezetJ haz, muemlek, banyatelek stb.): .. .! ...... . .\. ... .... . 
j) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): ... .. '.f.!1-.-.<.....l:U .!0.0.u..QJ ... ... .. .... ......... ....... .... ... . 
g) K .. .. tul .d t' tul .d . h ' d ' rt 'k ,.( 1-z_ ozos aJ on ese en a aJ oru anya me e e: ··· ·· ····· ·· ·;,r·· ····T' ··· ··········· ········ ··· ·· ······· ··· ····· · 
hJ A szerzés jogcime, ideje (a jogviszony kezdete): ...... .. ..4.-.9.!.-::f.V.~:íks-:: .... d..9..<'.L ........... .. .. . 

3. 
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): ...... .... ... ... .... ....... .... ........... . 
bJ Az ingatlan területnagysága: ......... .......... ... .. ..... ... .............. .. ... ... . -L-.... ... ... ... .. .. .... ... ............... . 
e) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület eln~se<. .... ... .............. .. .. ... ... .. .. ... .... .. ... . . 

!~~tt~'.~.~ .~~ .. ~~~~~'.~~~~~ .. ~~~.~~~'..~~'.'.~~~ .~'.~~h~ ~··· .. ~;, .. ~~~~~.~~~ .. ~:.~'.~~. ~~~:~ :. ~ ·~·~·~·l·~·t· .~'..~:.~. 
eJ Az mgatlan1og1 Jellege (tarsashaz, szov ~~i.hfu:, muemlek, banyatelek stb.): .. ..... .......... .. . . 
j) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos rlő stb.): ... ... ........ .. ... .. ......... ....... ..... ......... ..... ... ........ .. ..... . 
g) Közös tulajdon esetén a tula· hányad mértéke: ..... ............ .. .... ... ... .... .. ... .. .... .... .. ...... ...... ... ... . 
hJ A szerzés jogcíme, ideje (a ogviszony kezdete) : ... ...... ............. .. .... ........ ... ......... .... .. ... ..... ...... ... . 

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

területe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ...... .. . . ... ... ..... .......... . ..... ..... . ............. . 
eJ Az ingatlan jogi jellege (társasház, sz· ezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): .. ....... ..... ........ . 
j) A nyilatkozó jogállása (tulajdonp erlő stb.): ............. ..... ..... .......... .. .. ... .. ..................... ...... ....... . 
g) Közös tulajdon esetén a tulaj ni hányad mértéke: .... .... .... .. ....... .............. ...... ........... .... .... ... .. .... . 
hJ A szerzés jogcime, ideje (a jogviszony kezdete): .. .............. .. ... ... ... ... ....... ..... ... ..... ................. ... .. . 

II. Nagy értékű ingóságok 

1. Gépjá_rmű;ek: . / . 
aJ szemelygepkocs1: ...... .... ... ......... .. ... ............ ... ..... .. ...... ....... ... ... ... ............ ... ... ............. ttpus 



a szerzés ideje, jogcíme: ..... ... ...................... ..... ......... ............... .......... .. .... .. ... ........ ... .. ... típus 
a szerzés ideje jogcíme: ..... .......... ... ...... .... ..... .. ............. .... ... ... ............ ............ ......... ...... típus 
a szerzés ideje, jogcíme: .... .... .................................................. .. ... .... ................. ... ...... ... típus 
b) tehergépjármű, autóbusz: ...... ... ... .... ... ............ ...... ..... ... .. .... ..... .... ... ... .. ..... ...... .... ... .. típus 
a szerzés ideje, jogcíme: .... . ..... . ...... .... .. .. . ... ... ..... .... . . .. .......... ......... ............ ......... ... ..... . típus 
a szerzés ideje, jogcíme: ..................... ........ ................... ...... .. ......... .. .......... ..... ... ... .. .... típus 
a szerzés ideje, jogcíme: ..... ... ... ... ... ....... ........ ..... ...... ... .. .. ......... ... ............. .. ..... ............. típus 
e) motorkerékpár: .. .. .. ...... ... ... ... ... ............. ....... ................... .. .... ....... ... ... .. ... ............... ... típus 
a szerzés ideje, jogcíme: ...... ................. ...... ... ........ .... ........ ......... ......... ............ .. .......... típus 
a szerzés ideje, jogcíme: ..................................... ........................................ ....... .. ... .. .... típus 
a szerzés ideje, jogcíme: .. ...... .... . .................. .. ............ .. .... ... ...... .. ... ... ... ..... .. ..... ........... típus 

3. Védett műalkotás, védett gyűjtemény: 
a) egyedi alkotások: .. .... .. ...... ... ... ... .. ........... ..... ........ ........... ... ... ... ...... ... ... .. megnevezés ..... db 
a szerzés ideje jogcíme: ... .............................. ......... .. .... ...... .. ... .. ..... .... .. .... . megnevezés .. .. . db 
a szerz~s )dde~e j?gcí~e: ... ... ... .. .... ... ...... /É ........................ ~ ......................... megnevezés .. ... db 
a szerzes 1 eJe, Jogc1me: .. ...... .. .. ........ ....... ........ .. . ............. ............ .. ..... ..... ....... ......... ... .... ... .. .. 
b) gyűjtemény: .... ......... .. ... ..... .. ... .. .. .. .... ..... .. .. .. .......... ...... ......... ....... ........ megnevezés .... . db 

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

4. Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyűjteményenként) a mindenkori, a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hathavi összegét meghaladó értékű ingóság: 

a) megnevezés: ..... ............. ................. ... .. ... ...... .. .................... ... ......... ...... ... ... .. .... .. .. ....... .... . 
a szerzés ideje, jogcíme: ........ ............ ... .. .... ... .................... ..... ... .. ... .. ..... .. ...... ..... .................. . 
b) megnevezés: .. .. .... .. .... .. ... .. ... .... ... ...... ......... ..... .. .. .... ... .. ..... .. .... .. .... .. ... .. .. ... ... ........ ..... ....... . 
a szerzés ideje, jogcíme: ....... ....... ..................... ...... .......... .... .... .. ..... .... ... ............ .... .... .... .... .. 
e) megnevezés: ... ....... .. ... .... ........ ............. ......... ....... ....... ... ......... ................. .......... ........... .... . 
a szerzés ideje, jogcíme: ....... ..... ........... ............. ....... .... ....................... .... ... ...... ...... ...... ........ . 
d) megnevezés: .... ...... ........ .... ............... .. ...... .. .. .. ... ... ... ... ........ .. .. ...... .. ....... ... ... ... ... .. .... .. ....... . 
a szerzés ideje, jogcíme: ..... ... .. ... .... ... ....... .. .... ... ... ... .... ...... .. ....... ....... .. ... .. ....... ...... .. ....... ... .. . 
e) megnevezés: ... .... .. ............... .... .. . ...... ..... .. ...... ... ... ....... .. ... .... ....... ........... .......................... . 
a szerzés ideje jogcíme: ................. .' ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ...... ..... ........ .. ..... .... ....... ... .... ... .. ...... . . 

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

ért!~~~:;1~~·~·t·~.-:.'. f1.&\1.~ ..... . 1.tLc.J1:.~!EA.P./tL ...... ....... ... ....... .. ...... ....... .. ......... .. 
névérték, biztosítási összeg: .......... h;C .... g(;:9..: .. CG;:!: ... ... = ···· ···· ·· ········· ··· ·· .. .. ................ . 
megnevezés: ...... ..... ....... .. ... ... ...... .. ... .. .. .............. .. .... ... .... .. .... ............ ... ... . ........... ....... ..... .. .. . . 
névérték, biztosítási összeg: ... ...... .. ..... .... ..... .... ... ... ......... .... ... .. ... . ........ ........ .................. ..... . . 
megnevezés: .. ... ... ............ ...... .. .... ...... ...... ......... .. ............ . . ... .. ... ....... ...... ......... ...... .. ...... ........ . 
névérték, biztosítási összeg: ....................... ...... ... . .. ...... .. ...... .. ....... ...................................... .. 
megnevezés: ..... .. .. ..... ....... ... .. ... ..... ... .......... ........................................... ......... .......... .... ......... . 
névérték, biztosítási összeg: ........ .................. .... .. ........ ...... ..... ... ....... ....... .... ... .... .... .. ... ....... ... . 
megnevezés: ..... ...... ... .... ....... .. .... ....... .... ...... ... ... ... ... ..... ..... .. ... .. ...... .... .... ... ...... .. ... ....... .. ...... .. . 
névérték, biztosítási össze . ... .. ... .. .. .. ... ... ..... .... .... .......... ..... .. .... .. ... ....... .. .... .... ..... .. ......... .... ... . . 

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

.. 7. A_ mindenko~i, ~ k?zszolgála.!,i.-tisttviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hathavi 
osszeget meghalado keszpenz: .L: ...... Ft 

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

%r:::;:~~~.~'..~.~:r.1~~~'.~.~'. ..... ............................... .. ... .. ....................... ....................... . 
devizában (forintértéken): ...... ....... .. .. ....... ...... ... ... ...... ..... ..... .. ~ ....................... ...... ..... . 
b) más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés összeg~ .... ... .... .. ... ... .. .... .... .. ........... ... Ft 

9. Más, jelentősebb értékű vagyontárgyak, ha azok együttes értéke a mindenkori, a közszolgálati 
tisztviselökről szóló törvény szerinti illetményalap hathavi össze ét meghaladja: 

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

III. Tartozások 



5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ..... .... ...... ... ..... .... .. ....... .... ..... ... ....... ........... ......... . % 
6 A d ' . t' ' b . lt f zt ' / . gaz asag1 arsasag ari v1se 1s sege: ... ...... ......... ... ......... 

7 
.............. .. ......................... .. 

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

V. 
1. Gazdasági társaság neve: ... ... ... ... ... ...... ... . ......... .............. ....... ................ .. .... ... ... ................. . 
2. Gazdasági társaság formája: ............. .. .. .............. .. .......... ...... .... .. ... ...... .. .... ... ... ... ...... ... ... ... .. . 
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, r · zvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ......... .. ....... . 
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezése ri aránya: .... ... ... ............... .............. .. ..... ........... ........ % 
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi ar ya: ...... ..... ....... ..... .... ... ......... ... ...... ... ............. ............ % 
6. A gazdasági társaságbari viselt tis 

6 



Ebben a rovatban kérjük feltüntetni a köztartozás c1men, valamint a pénzintézettel vagy 
magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásait 

1. Köztartozás (adó, vám, illeték, tb-járulék stb.): ............... :r .. .. -:::-:::: ........ .. ~ .. ...... .. ]{: forint 
2. Pénzintézettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön stb.): .J.(:J. .... f.Z.9- .: ... !) ... ...... .. 1= ..... forint 
3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás: .......... .. ...... ......... .... ...... ::::-::-..... .. .... .. ... ...... ....... forint 

IV. Egyéb közlendők 

.... .. 1=:.~.':-:ll.G..'D.i;.:~... . . .. /.t: ... l .l'\iA.\J'.A..
1
~d .. ..... .. lJ.1..Tl={~.1= ... (!9..11 .. f.r) 

B. Rész 

JÖVEDELEMNYILATKOZAT 
(a képviselői tiszteletdíjon kívüli adóköteles jövedelmek) 

1. Foglalkozása: .......... 
1 
•• 1.V.A.trY.9..~ ··· ······cf··········~,···· ····· ····································· 

Munkahelye: ........ .... . 1..'.f? .. : ... k ., .. "5-.~~.~ ...... l:<:.g .. [ ., ... c,.J...!.IL. ., .... ............... ..... .. ...... .. . 
Szünetelteti-e foglalkozását: igen 

nem 
- F l lk ' 'b'I . 'h . d'k·· 1 (b ') ··· d 1 '1._no CO<.! - F og a ozasa o szannazo av1 a o ote es rutto Jove eme: ... ..... :: ... .. , ... .... .... .. , ........ . t 

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

a) A tevékenység megnevezése: .. /b:.~~.:<::"'.?..~ .... :::: ... ~ .. ~ . .' .. T. ........... ..................... . 
b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső 

tevékenységek): ... .Y..(h:' .. , .. G":L h!. ., .... 1"...,;,.!'?...k .. , .. ./.1!.... -
e) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos) : .U/1:~~ 
d) A jövedelem (bruttó) összege: .. .. ....... .. 8.JUJ....: .. 19..':'! ... 1 .. c::-:-:-. ... .... .. ... \i ..... ......... ... ..... Ft 
a) A tevékenység megnevezése: .... :r.'!t.~.!-:-,..C...'r:0.~.J.' .. ~ .L?.-9.TI.J .1 .... J. .. .. .'?.l.t.~ ... . 
b) A kifizető szen1él)íe (kivéve a jo~ bályon alapu'4 titoktartási kötelezettség alá eső 

tevékenységek): ..... ~i.~.~!.l .. ! .. ... . V.A:~~\ .... !-:-1.~ ftLO 1.JL.-'T · 

4 ~,c.L-c-S Ja: <?HJ-,< <::::-- L 

11_ ~, z__; 1 ~ Jv C"7 

e) Ajövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos): .Jl/r..~\ 
dn A. .. d 1 (b tt ' ) ·· .f"1-o -o..<?.o · - Ft 1 { / JOVe e em ru o osszege: .... .... .... ...... ,1.\ ... .. ..... .• 

1 
.. ~1 .. . . . . . T .... .... ~ ......... .. ....... 1 ~ 

a) A tevékenység megnevezése: .. Sb.i.G.1.:T.A.':::U ...... J .... \-: ........... ?~f.:-:'.~.~~Y.! ..... ~ .P.Jt.. · ' T,4A.,,.A.C(q(.) ., Tt:=.- !'7' - TAG-. 
b) A kifizető személye (kivéve a (jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső 

tevékenységek) : ... 0 .1.&.1 . .'T.&.',-::t.-.i ...... J .Q{..,~ ... . A.I..~ • ( 
e) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos): .. J:!:l.f~ 
d) A jövedelem (bruttó) összege: ............ ~ .. , . .l---:J •. .':i ... += .. .. .... ...... ...... ........... ............ Ft 

C. Rész 

GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGI NYILATKOZAT 

Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége: 

;-_ Gazdasági társaság neve: ..... ................. .. .... .. .... .. ...... .... .. ... ... ... ... ;{ .. .. .. .. .. ......... .... .... ..... ....... . 
2 G d . . . . fi .. 

3: Azazér~:~:1::~a;~~naj~%~~j·d~~~~:·;é·~~;é~;~~:·b;:·~~~~é~·b· ·i{a~ik~j~~~·~~b·.); ·::::::::::::::::::: 
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: .. .. ....... ...... .. ...... .... .. ..... ....... ........... ... ....... % 
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ............... .... .. ..... ...... ...... ...... ............ ... .. .. ......... .. . % 
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ... ...... ......... ..... ... ... ...... ... ... ........ ....... .................... . 

II. 
1. Gazdasági társaság neve: ... ............. .. ... ... ... ...... ... . .... .. .............. ...... .......... ...... .. ......... ..... .. ... . 
2. Gazdasági társaság formája: .. .. ... ....... ........... ........... ... .... ... ....... .. ...... ..... ... ................ ........... . 
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvénY, s, bt. esetén beltag/kültag stb.): .. ... ............ . . 
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori ará a: .... ... .. .... .... ....... ............... .. ... ............. .. .. ... . % 
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ............. ............ ........ ..... ... ... .... ...... .......... ..... ...... % 
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége · ............. .. ..... ... ... .... .... ... ....... .... ... .... .. ..... ............... . 

III. 

~: g::::::: ~:::::: ;;:~j~;·::::::1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
3. Az érdekeltség formája (tulajd;; ~s, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ........... ....... . 
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: ..... ........ ...... ....... ... ....... ..... .. .... .. ... .......... ... % 


