r

t.

r r

a. r

r

l;;i latrt'r'

I I I I I I

I'r' rr rr' r,-,i,ll

r r r

l r. r t t r

Az országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény l. melléklete alapján
Vagy

o

n- és g azdas ógi érdekelts égínyílatko zut

az orszóggyííIésiképviselővel kiizös hóztartósban élő hózas- vagy

élettórsa és gtermeke(i) szómóra

A nyilatko

I

a)
b)
c)
2.
3.
4.

zatot adő személye

A nyilatkozatot adó': b) az országgúlésiképviselővel
vagl éIettárs

közös

haztartásban élő hazas-

országgyíilési képviselő
azországgyulési képviselővel közös
(a továbbiakban : házas-lélettárs)

háztartásban éIőházas- vagy élettárs

az országglJíilési képviselővel közös
(a továbbiakban: gyermek)

háúartésban é1ő gyermek

Az országgyíilési képviselő

neve: Jakab Péter Dénes

Ahánas-lélettárs neve: Jakaá-Klss Orsolya

A gyermek(ei) neve:

Csak a saját személyérevonatkozó adatokat töltse ki (aláhúzással vagy bekarikázással)!
Vagyoni áilapot időpontja: 2020'12'37. )óváhagyva: 2021.07.77. Nyomtatva: 2027.01.17
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A) rész

VAGYONI NYILATKOZAT
I.

Ingatlanok.
1.

a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is)
Miskolc

b)

Az ingatlan területnagysága:
1,06

m'

c)

Művelési ága (vagy

d)

Az épület ftí rendeltetése szerinti jellege

a

miívelésalól kivett terület elnevezése):

(Iakőház, il1ülő, gazdasági épület stb.), az

épület alapterülete:

e)
0

lakóház, 106 m'
Az ingat|anjogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezetiház, mtíemlék, mtÍhely,
izIet, míiterem, rendelő, garéns, bányatelek stb.):
lakds
A nyilatkozó jogállása (fulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bérlő
stb.):

s)

tulajdonos
Közös tulajtltln esctén a tulajdoni hányad mértéke:50oÁ

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adasvétel, 20I7.03.27.

2.
a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is)
Dunaújváros

b)

Az ingatlan

területna gys ága

:

53 m'

c)

Művelési ága (vagy

a

míivelésalól kivett terület elnevezése)

'Az ingatlan-nyilvántartási
adatokkal megegyezően kell kitölteni!
vagyoni állapot időpontja: 2020'72.31. Jóváhagyva: 2021.01.17. Nyomtatva: 2021.01.17'
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d)

Az épület fő rendeltetése szerinti jellege (lakőhán, illülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)

0

Iakóház
Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társashán, szovetkezetihán, műemlék, mtihely,
i:r,let, múterem, rendelő, garő.zs, banyatelek stb.):
Iakas

A nyilatkozó jogállása (fulajdonos, állandó, illetve tartós hasznáIő,haszonélvező,bérlő
stb.):

g)

tulajdonos
Közös fulajdon esetén a fulajdoni hányad mértéke'-__

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (ajogviszony kezdete): ajándéknas,2020.

jűlius

2.

Vagyoni állapot iclőpontja: 2020.12'31. Jóváhagyva: 2027.07.77. Nyomtafua: 2021.01.17'
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u.
Nagy értékűingóságok
1.

Gépjárművek:
Yollrswagen Golf Plus

a) személygépkocsi:

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

20 I 9.

típus

november, adásvétel

típus

:

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 alkotások:

megnevezese

db

megnevezése

db

a szerzés ideje, jogcíme: -_-

b) gyííjtemény:

a szerzés ideje, jogcíme: -----

4.

Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyíijteményk ént) az országgyíilésről szóló
2012. évi XXXVI. törvény l04. $ (1) bekezdése szerinti képviselői tiszteletdíj hathavi
összegét meghaladó értékiíingóság:

a) megnevezés:
vagyoni állapot időpontja: 2020.12.37. Jóváhagyva: 2027.07.77. Nyomtatva: 2027'01.77.
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a szerzés ideje, jogcíme:
5.

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

megnevezés:
névérték,biztosítási összeg:

6.

Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás: 0 Ft

7

Azországgyulésről szőlő2012. évi XXXVI. törvény 104. $ (1) bekezdése szerinti
képviselői tisáeletdíj hathavi összegét meghaladó készpénz:lFt

8.

Az összességében azországgyűlésről szőlő 2012. évi XXXVI. törvény l04.

$ (1)

bekezdése szerinti képviselői tiszteletdíj hathavi összegét meghaladó hitelintézeti
számlakövetelés vagy más, szerződés aIapján fennálló pénzkövetelés :

a)

hitelintézetiszámlakövetelés:
forintban: 0
dev izáb an (forintértéken) :

b)
9.

0

más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés összege: 0 Ft

Más, jelentiísebb értékűvagyontárgyak, ha azok együttes értékeaz országgyalésről
szőlő 2012. évi XXXVI. törvény 104. $ (l) bekezdése szerinti képviselői tiszteletdíj
hathavi összegét meghaladj a:
megnevezes

vagyoni állapot időpontja: 2020.12'31. Jóváhagyva: 2021.07.17. Nyomtatva: 2027.01'17'
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UL
Tartozások
Ebben a rovatban kérjük feltüntetni a köztartozás címén,valamint a hitelintézettel vagy
, magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló taÉozásait
1. Köáartozás

(adő, vám, illeték, tb. jarulék stb.):

2.Hítelintézettelszembeni tartozás (hitel, kölcsön

_--

forint

stb.): 9.150.000

foint

3.Magánszemélyekkelszembenitartozás:-_forint

rv.
Egyéb közlendők
A pénzintbettel szembeni tartozas azonos Jakab Péter Dénes pénzintézettel szembeni
tartazásáryal, a nyilatkoz.atot tevő ebfun adőJtfus.

Vagyoni állapot időpon|ja: 2020.12.31. Jóváhagyva: 2021.01'17. Nyomtatva: 2021.01.17'
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C) rész

""":#;;ff':'TT:Ti;ff
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gazdaságitársaság

:;;"il:.".Íil,-"

neve: -----

Székhelye: ----Gazdasági társaság formája:

__-

Az érdekeltségforrnája (fulajdonos, részvényes, bt.

esetén beltag/ktiltag stb.):

-_-

A tulajdoni érdekeltségkeletkezéskori aránya:--lo
A fulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya;
Nyereségből való részesedései

-o/o

-oÁ

A gazdasági tarsaságban viselt tisztsége:

-

vagyont áilapot időpontja: 2020'12'31. Jóváhagyva: 2021'01.17. Nyomtatva: 2o21.01.77,

F) rész

KIMUTATÁS
bármilyen tevékenysége, ingó, vagy ingatlan tu|ajdona, illetve ezekltez Ítiződő egyéb
jogosultsága alapján, továbbá e nyilatkozat C) pontjában megjelölt gazdasági
társaság(ok)nak juttatott állami, illetve európai uniós támogatásokról (a továbbiakban:
támogatás)

A támogatás

A támogatás

A támogatás

A támogatást

jogosultja

megszerzésének

megszerzésének

nyújtó

jogcíme' módja

időpontja

Kelt: Miskolc ,202I

év januarhő

A támogatást

A támogatás célja

értéke

27.nap

Jelen nyilatkozatomat, mint tisztségviselővel közös
gyermek adom.

vJ*

háztartásban élőházas-

l

éleftárs

l

a|áirás

Kérjük a megfelelő résá aláhúzni!
Kiskoru gyermek esetén a szülő vagy

a törvényes

képviselő aláírása.
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