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Az országgyűIésről szóló 20l2. évi XXXVI. törvény l. melléklete alapján
Vagy on-, j öve delem- és ga7das dgi érdekelts égi nyilatkozat orszógg úílési

képviselő szúmóra

A nyilatkozatot

1.

a)
b)

A nyilatkozatot

adó személye

adó: országgúIési képviselő

országgyűlési képviselő
azországgyűlési képviselővel közös

háztartásbanélőházas- vagy élettárs (a

tovább i akb an; hánas- / élettárs)

c)

az országgyűlési képviselővel közös háztartásban élő gyermek (a továbbiakban:
gyermek)

2

Az

3

A házas-/élcttárs neve:

4

A gyermek(ei)

országgyúlési képviselő neve: Stummer Jónos
Stuttunel'-Szogi Zsuzsanna

neve: Stummer

Júlia

Stummer Anna
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A) rész

VAGYONI NYILATKOZAT
I.

Ingatlanok
1.

a)

A település neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
Budapest 18.

b)

Azingat|anterületnagysága:
800 m'

c)

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

d)

Az épület ö rendeltetése szerinti jellege (|akőház, üdülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)
0

lakóhciz, I00 m'
Azingat|anjogijellege (családi ház,tőrsasház,szövetkezetiház,
üzlet, műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.):

műemlék, műhely,

csalódi haz
A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező, bérlő
stb.):

g)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: I/2

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (ajogviszony kezdete): vásórlós,2015

Az ingatlan-nyilvántartási adatokkal megegyezően kell kitölteni!
Vagyoni állapot időpon|ja: 2020'12.31. Jóváhagyva: 2021.o1'27. Nyomtatva: 2021.01'27'
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il.
Nagy értékűingóságok
1. Gépjárművek:
a) személygépkocsi:

a szerzés ideje, jogcíme:

Volkswagen Polo

típus

20I I, vósárlós

típus

b) tehergépjármű, autóbusz

a szerzés idej e' j ogcíme :

típus

c) motorkerékpár:
a szerzés ideje, jogcíme:

2.vfui vagy légi jármíi:
a)

jellege:
típusa:
a szetzés ideje, jogcíme:

3. Védett műalkotás, védett gyűjtemény:
a) egyedi alkotások:

megnevezése

db

megnevezese

db

a szerzés ideje, jogcíme: -_--

b) gyiÍjtemény:

a szerzés ideje, jogcíme: -----

4.

Egyéb, darabonként vagy készletenként (gytÍjteményként)az országgyÍlésről szóló
2012. évi XxXu. törvény l04. $ (l) bekezdése szerinti képviselői tiszteletdíj hathavi
összegét meghaladó értékűingóság:

Vagyoni állapot időpontja: 2020.12.31' )óváhagyva: 2021'01.27. Nyomtatva: 2021.o1.27.
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a) megnevezés:

a szerzés ideje, jogcíme:
5.

Értékpapírbanelhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény,kötvény,
részjegy, kincstárjegy, vagyonjegY' naEY értékűbiztosítás, stb.):

megnevezés:
névérték,biáosítási összeg

6.

Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás: ----- Ft

7

AzországgyűlésrőI szőlő2012. éviXXXVI. törvény l04. $ (l) bekezdése szerinti
képviselői tiszteletdíj hathavi összegét meghaladó készpénz:----- Ft

8.

Az összességében azországgyűlésről sző|ő2012. évi XXXVI. törvény l04.

$ (1)

bekezdése szerinti képviselői tiszteletdíj hathavi összegét meghaladó hitelintéZeti
számlakövetelés vagy más, szerződés alapján fennálló pénzkövetelés:

a)

hitelintézeti számlakövetelés
forintban:
dev

b)
9.

----

izáb an (forintértéken) :

---

más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés összege: _---- Ft

Más, jelentősebb értékűvagyontárgyak, ha azok együttes értékeaz országgyűlésről
szőlő 2012. évi XXXVI. törvény l04. $ (1) bekezdése szerinti képviselői tiszteletdíj
hathavi összegét meghaladja:
megnevezés: ---_-

Vagyoni állapot időpontja: 2020.12.31. )óváhagyva: 2021.o1.27. Nyomtatva: 2021.o1.27'
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IIr.
Tartozások
Ebben a rovatban kérjiik feltüntetni aközÍa,rtozás cÍmén,valamint a hitelintézettel vagy
magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásait
l.Köztartozős

(adó, vám, illeték, tb. járulék stb.):

2. Hitelintézettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön

---

forint

stb.):

-_-

forint

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

IV.
Egyéb közlendők

Vagyoni állapot időpontja: 2o2o.12.31, Jóváhagyva: 2021'01'27' Nyomtatva: 2027'01.27,
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B) rész

JövEDELEMIYYILATKozAT
(az or szággyűlési képviselő j avadalm azásán kívüli adóköteles

j

övedelm ek)

1

Foglalkozása; ----Munkahelye: ----Szünetelteti_e foglalkoz ását? : _-_
Fo gl alkozás áből származó havi adóköte les (bruttó) j övedelme
----- Fr

2.

Az l. pontban írt foglalkozásán kívüli, valamennyi olyan tevékenysége,amelyből
adókötele

a)
b)

sj

övede lme származik:

A tevékenységmegnevezése: ----A kifizető személye (kivéve a jogszabá|yon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső
tevékenységek): -

c)
d)

Ajövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszeresség, eseti vagy időszakos): Ajövedelem (bruttó) összege:

----Ft

Csakaz országgyűlési képvise|ő tölti ki!
Vagyoni állapot időpon|ja: 2o2o.12.31. Jóváhagyva: 2021.01'27. Nyomtatva: 2027.01.27
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C) rész

GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGINYILATK ozÁJI
Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége:
I.

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

Gazdasági társaság neve: ----Székhelye:

----

Gazdasáryitársaság formája:

_-_

Az érdekeltségformája (tulajdonos' részvényes,bt. esetén beltag/ktiltag stb.):

---

A fulajdoni érdekeltségkeletkezéskori aránya: _-_%

A tulajdoni

érdekeltség jelenlegi

Nyereségből való részesedése:

aúnya _---%

-_

%

Agazdasőgitársaságbanviselttisztsége:

----

Vagyoni állapot időpontja: 2020'72.31' lóváhagyva:

2021,01.27. Nyomtatva: 2o27,o1,27
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D) rész

KIMUTATÁs
az országgyűlési képviselőnek az országgyűléstől' saj át pártj ától vagy
képviselőcsoportjától, illetve a törvényhozói munkát támogató alapítványtól kapott, a
képviselő munkájának ellátásához szükséges vagy azzalszoros összefüggésben lévő
juttatásokról és ingyenes használatba adott dolgokról (a továbbiakban: juttatás)
A juttatás ideje

A juttatás megnevezése

Galcy S8

A juttatás értéke

2020.12.29

Samsung

2020.12.29

Dell Notebook

245500

3 db kínáló pult

105000

2020.12.29

nyomtató

I

2020,12.29

3 dbforgószék

86000

2020.12.29

3 db íróasztal

101000

2020.12.29

3 db szebény

150000

2020.12.29

3 db kanténer

r30000

2020.12.29

üzemanyagkórtya

55000

2020.12.29

bérlet

10500

2020.

t

2.29

I

30361

05000

Csak az országgyűlési képviselő tölti ki!
Vagyoni állapot időpontja: 2020.12.31. Jóváhagyva: 2021'01'27. Nyomtatva: 2021.o1.27
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E) rész

KIMUTATÁs
az országgyűlési képviselőnek képviselői megbízatásával iisszefüggésben kapott
ajándékairól és az e nyílatkozat D) pontja alá nem tartoző ingyenes juttatásairól (a
továbbiakban: ajándék)

Az ajándékozás ideje

Az ajándék megnevezése

Az ajándék értéke

Csak az országgyűlési képviselő tölti ki!
Vagyoni állapot időpontja: 2020.12'31. Jóváhagyva: 2021'01.27, Nyomtatva: 2021'01'27.
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F) rész

KIMUTATÁs
bármilyen tevékenységeo ingó, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhezÍtiződő egyéb
jogosultsága alapján, továbbá e nyilatkozat C) pontjában megielölt gazdasági
társaság(ok)nak juttatott állami, illetve európai uniós támogatásokról (a továbbiakban:
támogatás)
A támogatás

A támogatás

A támogatás

A támogatást

jogosultja

megszezesének

megszerzesének

nyűjtó

jogcíme' módja

idöpontja

A támogatást

A támogatás célja

értéke

Kelt: Béháscsaba 202I év 0] hő 27.nap
'
Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy köZöS hánartásban é|őházas-lélettársam
hózastársam
valamint a velem közös háztartásban élő gyermeke(i)m,
Stummer JúIia és Stummer Anna
ny ilatkozatáú/ ny

il

atkozatait.'

o'5
{

t1.A^*

a

képviselő a|áirása

Csak az országgyűlési képviselő tölti ki!
Vagyoni állapot időpontja: 2020.12'31. ]óváhagyva: 2o21'o1'27. Nyomtatva: 2o21.o1.27.

