Az országgyfilésről szóló 2012. évi XXXVl. törvény

1.

melléklete alapján

Vagyon-, jijvedelem- és gazdasógi érdekekségi nyilatkozat országgyűlési

képviselő szómúra

A nyilatkozatot

l.
a)
b)

adő személye

A nyilatkozatot adó: orszaggúlésiképviselő
országgyűlési képviselő

az országgyúlési képviselővel közös
továbbiakb an: házas- lélettárs)

hánarlásban éIőházas- vagy élettárs (a

c)

az országgylslési képviselővel közös
gyermek)

hánatásban

)

Az országgyűlési kópvisclő ncvc Jakab Péter Dénes

J

a

A házas- l élettárs nev e: Jakaá-Klss ors olya

4.

A gyermek(ei)

é1ő gyermek (a továbbiakban:

neve: Jakab L3vente Vazul

Jakab Almos
Jakab Lehel
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A) rész

VAGYONI NYILATKOZAT

L
Ingatlanok'
1.

a)

A település neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
Miskolc

b)

Az ingatlan területnagysága:
106 m'

c)

Művelési ága (vagy

d)

Az épület fií rendeltetése szerinti jellege (lakőház, üdülő,

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

gazdasági épület stb.), az

épület alapterülete:

e)

lakóház, I06m'
Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház,szövetkezetihátz,műemlék,
úzlet, miiterem, rendelő, garáns, bányatelek stb.):

f)

lakás
A nyilatkoző jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bérlő

műhely,

stb.):

g)

tulajdonos
Közös fulajdon esetén a fulajdoni hányad mértéke:50?6

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adásvétel, 2017.03.27

'Az ingatlan-nyilvántartási
adatokkal megegyezően kell kitölteni!
Vagyoni állapot időpontja: 2020.12'37. Jóváhagyva: 2021.07'77. Nyomtatva: 2027.07.77'
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il.
Nagy értékűingóságok
1.

Gépjármíívek:
típus

a) személygépkocsi:

a szerzés ideje, jogcíme:

típus

b) tehergépj ármű, autóbusz:
a szerzés ideje, jogcíme:

típus

c) motorkerékpár:
a szerzés ideje, jogcíme:

2.vfuivagy légi jármű:
a)

jellege:
típusa:

a szerzés ideje, jogcíme:
3. Védett műalkotás, védett gyűjtemény:
a) egyedi alkoüísok:

megnevezése

db

megnevezese

db

aszerzés ideje, jogcíme: ----_

b) gyűjtemény:

a szerzés ideje, jogcíme: -----

4.

Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyíijteményként) az országgyttlésről szóló
2012. évi XXXVI. törvény 104. $ (1) bekezdése szerinti képviselői tiszteletdíj hathavi
összegét meghaladó értékíiingóság:

Vagyoni állapot ldőpon|ja: 2020'12.31' Jóváhagyva: 2021.01.17. Nyomtatva: 2021.01.17'
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a) megnevezés:

a szerzés ideje, jogcíme
5

Értékpapírbanelhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény,kötvény,
r észje gy, kincstárj e gy, vagyonj e gy, na1y éftéktíbiztosítás, stb. ) :

megnevezés:
névérték,biztosítási összeg

6.

Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás: 0 Ft

7

Az Országgyűlésről szőlő 2012. évi XXXVI. törvény l04.

$ (1) bekezdése szerinti

képviselői tisáeletdíj hathavi összegét meghaladó készpét:.z4 I 00000 Ft

8.

Az összességében azországgyűlésről szőlő2012. évi XXXVI. törvény l04.

$ (1)

bekezdése szerinti képviselői tisáeletdíj hathavi összegét meghaladó hitelintézeti
számlakövetelés vagy más, szerződés alapján fennálló pénzkövetelés :

a)

hitelintézeti számlakövetelés
forintban: 0
dev

b)
9

izában (forintértéken) : 0

más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés összege: 0 Ft

Más, jelentősebb értéktivagyontárgyak, ha azok együttes értékeaz orszérygyulésről
sző|ő 2012. évi XXXVI. törvény 104. $ (1) bekezdése szerinti képviselői tiszteletdíj
hathavi összegét meghaladja:
megnevezéS: -----

Vagyoni áilapot időpontja: 2020.12.31. Jóváhagyva: 2021'01.17' Nyomtatva: 2021.o1.17
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ilI.
Tartozások
Ebben a rovatban kérjük feltíintetni a köztartozás cÍmén,valamint a hitelintézettel vagr
magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tzrtozásait
1.

Köáartozás (adő, vám, illeték, tb. járulék stb.):

2. Hitelinté zettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön

--_

forint

stb.): 9.

I 5 0.

000

foint

3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás: ----- forint

TV

Egyéb közlendők

Vagyoni állapot időpontja: 2020.12.37' Jóváhagyva: 2021'01.17. Nyomtatva: 2021.01.17'
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B) rész

JOVEDELEMNYILATKOZAT
(az or szággyűtési képvÍselő j avad alma zásán kívüli adóköteles
1

FoglalkozáSa: ----Munkahelye: ----Szünetelteti-e foglalko zását? : ----Foglalkozás ából szárm aző hav i adóköteles (bruttó) j övedelme
----- Ft

j

övedelmek)

:

2.

Az

a)

A tevékenység megnevezése: -----

b)

A kifizető személye (kivéve a jogszabá|yon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső

pontban írt foglalkozásán kívüli, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből
adóköteles j övedelme származik:
1.

tevékenységek): -

c)

A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszeresség, eseti vagy időszakos): -

d)

A jövedelem (bruttó) összege: ----- Ft

'csak az országgyűlési képviselő
tölti ki!
Vagyoni állapot időpontja: 2020.12'31. )óváhagyva: 2021'01.77. Nyomtatva: 2021'01'17
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C) rész

GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGII\-YILATK DZAT
Gazdasági társaságban fennálló tÍsztsége vagy érdekeltsége:
I.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gazdaságitársaságneve:

-----

Székhelye: --_-

Gazdaságiüírsaság formája:

__-

Az érdekeltségformája (tulajdonos, részvényes,bt.

esetén beltag/kiiltag stb.):

---

A fulajdoni érdekeltségkeletkezéskori aránya: -----oÁ
A tulajdoni érdekeltség jelenlegi atánya: -----%
Nyereségbőlvalórészesedése: -----Yo

A

gazdasági társaságban viselt tisztsége: -----

Vagyoni állapot időpontja: 2020.12.31' Jóváhagyva: 2021.01.17. Nyomtatva: 2021.o1.17.
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D) rész

KIMUTATÁs
az országgyűlési képviselőnek az országgyűléstől' saját pártjától vagy
képviselőcsoportjátólo illetve a törvényhozói munkát támogató alapítványtól kapott, a
képviselő munkájának ellátásához szükséges vagy azza| szoros összefüggésben lévő
juttatásokról és ingyenes használatba adott dolgokról (a továbbiakban: juttatás)
A juttatás ideje

A juttatás megnevezése

A juttatás értéke

2018.05.08.

Samsung Galaxv S8

130.362

20t8.05.08.

Notebook Dell Latitude

245.500

5480+táska+egér
2018.

törvény szerint

telefonkártya

meghatározott érték
2018.

iizemanyagkártya

törvény szerint
meghatározott érték

2018

Iakásbérlet - Budapest

törvény szerint
meghatározott érték

2018.

irodabérelt - Miskolc

törvény szerint
meghatározott érték

2018.

irodabérlet - ozd

tönény szerint
meghatározott érték

2019

KínáIó pult koronóval

35900

20t9

Lenovo ThinkPad L580
laptop táskával

296950

20t9

Lenovo ThinkPad L580
laptop táskával

296950

2019

Router Asus

20t9

Ny o mt at ó C a n o n

DSL-ACíÍU

40060

/-sE'Nsrs 80640

MF269DW
2019

Görgős karfts munkaszék
1686/67s

32410

2019

Görgős karfts munkaszék
t 686/675

324r0

20t9

Görgős karfts munkaszék
t 686/675

324t0

Csak az országgyűlési képviselő tölti ki!
Vagyoni állapot időpontja: 2020.12'31' Jóváhagyva: 2021.o1.17. Nyomtatva: 2027.01.17,
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2020

Notebook HP 15-bs002nh

708s8

2GH26EA
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E) rész

KIMUTATÁs
az otszággyűlési képviselőnek képviselői megbízatásával összefüggésben kapott
ajándékairól és az e nyilatkozat D) pontja alá nem tartoző ingyenes juttatásairól (a
továbbiakban: aj ándék)

Az ajándékozás ideje

'Csak

Az ajándék megnevezése

Az ajándék értéke

az országgyűlési képviselő tölti ki!
Vagyoni áilapot időpontja: 2020.12'31. Jóváhagyva: 2021.01.17. Nyomtatva: 2027.01.17,
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F) rész

KIMUTATÁs
bármilyen tevékenysége, ingó, vagy ingatlan tu|ajdonao illetve ezekhez ftiződő egyéb
jogosultsága alapján, továbbá e nyílatkozat C) pontjában megielölt gazdasági
társaság(ok)nak juttatott állami, illetve európai uniós támogatásokról (a továbbiakban:
támogatás)

A támogatás

A támogatás

jogosultja

megszerzésének

A támogatás
megszerzésének

jogcÍme' módja

Kel;t Miskolc

,

202I

A támogatást
nyújtó

A támogatás célja

A támogatást
értéke

időpontja

év januárhő

27. nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy közös háztartásban élőhánas-/élettársam,
házastársam
valamint a velem közös háztartásban élő gyermeke(i)m,
j gtermekem

nyilatkozatáínyilatko zatait.

aképviselő aláirása

Csak az országgyűlési képviselő tölti ki!
Vagyoni állapot időpontja: 2020'12.31. Jóváhagyva: 2021.01'17. Nyomtatva: 2021'01'17

