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Mentelmi bizottsdg
1055 Budapest, Kossuth t6r 1-3.
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kdpviself szdmdro

A nyilatkozatot ado szemelye

I

.

a)
b)
c)

A nyilatkozatot ad6: ors:aggt'fildsi kepviself
orsziiggytildsi k6pviselci
az orszitggyiildsi k6pvisel<ivel k6z6s hintartisban 6ki hiizas- vagy dlettdrs (a
tovdbb iakb an: hinas- I elett6rs)
az orszirggytildsi kdpviseltivel kdzds hriztartrisban 6lo gyermek (a tovribbiakban:
gyermek)

2

Az orszl,ggyul6si k6pvisel6 neve: Stummer Jdnos

3

A hdzas-/ elettilrs neve

4

A gyermek(ei) neve: ,Srrmmer Jtilia
Stumnter Annr

: St um mer-S:ogi Zsu:sannct
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A) r6sz
VAGYONI NYILATKOZAT

I.
Ingatlanok'
1.

a)

A telepiilds neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):
Budapest 18.

b)

Az ingatlan tertiletnagysriga:
800 m'

c)
d)

Mtivel€si 6ga (vagy a miivelds al6l kivett tertilet elnevezdse):

Az 6ptlet 6 rendeltetdse szerintijellege (lak6hiz, UdUl6, gazdasdgi 6pUlet stb.), az
6pUlet alapteriilete:

e)

lak6hd:. 100 m'
Azingatlanjogijellege (csal6di hiiz. t6rsashiiz. szdvetkezetihdz, mriemldk, mrihely,
iizlet, mtiterem, rendel6, garins, brinyatelek stb.):

r)

csalddi ha:
A nyilatkoz6 jogrill6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvezri, bdrl6
stb.):
tulc$clonos

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hrinyad mdrtdke:

h)

A szerzesjogcfme, ideje

(a

I '2

jogviszony kezdete): visarlus. 2015

Az ingatlan-nyilvdntartrisi adatokkal megegyez6en kell kitdlteni

!
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II
Nagy 6rt6k{i ing6srigok

l. G6pjirmtivek:
a) szemelygdpkocsi:

J'ollc,;wogen Polo

a szerues ideje, jogcfme:

tfpus

201 I , vdsarlas

b) tehergdpj 6rm ri, aut6busz :

tf

pus

a szerz.es ideje, jogcfme:

c) motorkerdkpiir:

tfpus

a szerz6s ideje, jogcfme:

2.Yizi vagy l6gi jrlrmii:
a)

jellege:

-

tipusa:

-

a szerues ideje,

jogcime:

-

3. V6dett miialkotis, v6dett gyiijtem6ny:
a) egyedi alkotiisok:
megnevezdse

db

megnevezese

db

a szerz€s ideje, jogcfme: -----

b) gyrijtemdny:

a szerzls ideje, jogcfme: -----

4.

Egydb, darabonkdnt vagy kdszletenkdnt (gyrijtem6nykdnt) az Orsziggyrildsrol sz6l6
2012.6vi XXXVI. tdrvdny 104. $ (l) bekezddse szerinti kdpvisel6itiszteletdij hathavi
6sszeg6t meghalad6 drtdkri ing6s6g:
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a) megnevezds:

a szerzes ideje, jogcfme:

5.

Ertdkpapfrban elhelyezett megtakarft6s vagy egydb befektetds (r6szvdny, kdtv6ny,
rdszj egy. k incstiirj egy, vagyonj egy. nagy drtdkri b iztositris, stb.)

:

megnevezes:

nevertdk, biztosftilsi osszeg:

6.

Takarekbetetben elhelyezett megtakaritits: ----- Ft

7

AzOrsziggytildsr6l s26162012. dvi XXXVI. ttirvdny 104. $ (l) bekezddse szerinti
kdpviseldi tiszteletdij hathavi Osszegdt meghalad6 klszp€nz: ----- Ft

8.

Az dsszessdgeben az Orszitggyrildsr6l sz6l6 2012. dvi XXXVI. tdrvdny 104. $ ( l)
bekezd6se szerinti kdpvise16i tiszteletdij hathavi 6sszeg6t meghalad6 hitelintdzeti
sziim lakdvetelds vagy m 6s, szerzodds alapj 6n fenndl 16 pdnzkdvetel ds :

a)

hitelintezeti sziimlakovetel6s:
forintban: ----dev

b)

9.

izihan (fori ntdrtdken) : -----

m6s szerzodes alapjdn fennilllo penzkoveteles osszege: ----- Ft

Mris, jelentosebb drtdkri vagyontiirgyak, ha azok egyiittes irtdke az Orszirggyiildsr6l

sz6l6 2012. dvi XXXVI. trirv6ny 104. $
hathavi dsszegdt meghaladja:

(l)

bekezddse szerinti kdpviseltii tisaeletdij

megnevezds:
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III.
Tartozisok
Ebben a rovatban k6rjiik felttintetni akdztartozds cim6n, valamint a hitelint6zettel vagy
mag{nszem6lyekkel szemben esetlegesen fennill6 tartozisait

l.

Kdztartoztis (ad6, vdm. illetek. tb. jriruldk stb.): ----- forint

2.Hitelintezettel szembeni tartozas (hitel, kolcson stb.): ----- forint
3. Magiinszemdlyekkel szembeni tartozds: ----- forint

IV
Egy6b ktizlend6k
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B) r6sz

TOVEDELEMNYILATKOZAT
(az orszitggyiil6si k6pvisel6 javadalmazfsfn kiviili ad6ktiteles jtivedelmek)

l.

Fogl alkozirsa: -----

Munkahelye: ----Sztinete lteti-e fogl alkozitsiit? : ----Fogl alkozits6bol szirmazo havi adokoteles (brutto) jdvedelme
----- Ft
2.

Az l. pontban (rt foglalkoziisiin kfviili, valamennyi olyan tev6kenysdge, amelyb<il
ad6kdtel es jdvedel me szhrmazik:

a)
b)

A tevdkenysdg megnevez6se: -----

A kifizet6 szemdlye (kivdve a jogszabiilyon alapul6 titoktart6si ktitelezetts6g al6 es6
tevdkenysdgek): -

c)
d)

A jdvedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeressdg, eseti vagy id6szakos): A jdvedelem (brutt6) 6sszege:

---

Ft

Csak az orsz6ggyiil6si kdpvisel6 tOlti ki!
Vagyoni Sllapot iddpontja: 2020.12.31. l6vdhagyva: 2021.01.27. Nyomtatva: 2O21.01.27.
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C) r6sz
G AZDASAGI
Gazdasrigi

E

RDEKELTSEGI NYILATKO ZAT

tirsasigban fennrill6 tisztsdge vagy 6rdekelts6ge:
r.

l.
2.

Gazdasrigi t6rsas6g neve: -----

3.
4.

Gazdastgi t6rsas6g form6ja:

5.
6.
.
8.
7

Szdkhelye:

----

---

Az drdekeltsdg form6ja (tulajdonos, r6szvdnyes, bt. esetdn beltag/kiiltag stb.):

---

A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6skori ar6nya: -----%

A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi arinya: ----- yo
Nyeresdgbdl val6 rdszeseddse:

---- %

A gazdasdgi t6rsas6gban viselt tisztsdge: -----
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D) r6sz

KIMUTATAS
az orsziggyiil6si k6pviseldnek az Orszhggyiil6st6l, sajit pirtjit6l vagy
k6pvisel6csoportjdt6l, illetve a ttirv6nyhoz6i munkit timogat6 alapitvinyt6l kapott, a
k6pvisel6 munkijdnak ellitisdhoz sztiks6ges vagy azzal szoros tisszefiigg6sben I6v6
juttatfsokrril 6s ingyenes hasznilatba adott dolgokr6l (a tovibbiakban: juttatis)
A juttatis ideje

A juttatris 6rt6ke

A j uttatris megnevez6se

I

2020. t 2.29.

Sam.sttng Galcul'58

I 3036

2020. t 2.29.

Dell Notehook

215 500

2020. 12.29.

3 db kinalo puh

I 05000

2020. I 2.29.

n),omlolo

t 05000

2020. t 2.29.

3 db forgds:ik

86000

2020. 12.29.

3 db irou.s:lul

101000

2020. I 2.29.

3 db szelrirry

I

2020. r 2.29.

3 db kontiner

I 30000

2020. t 2.29.

iizemctnyagkari-v-'u

5

2020. I 2.29.

berlet

I 0500

50000

5000

Csak az orszdggyiildsi kdpvisel6 tdlti ki!
Vagyoni dllapot id6pontja: 2020.12.31, )6vdhagyva: 2O21.01.27. Nyomtatva: 2O21,01.27.
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E) resz

KIMUTATAS
az or sziggyii I 6si k6pvisel6n e k k6 pvisel 6i m eg bizatisival tisszefii gg6s ben kapott
6s az e nyilatkozat D) pontja al6 nem tartoz6 ingyenes juttatisair6l (a
tovibbiakban : aj 6nd6k)

ajind6kair6l

Az ajind fikozfrs ideje

Az aj{nd6k megnevezdse

Az ajrind6k 6rt6ke

Csak az orsziggyfildsi k6pvisel6 tolti ki!
id6pontja: 2020.12.i1. l6vihagyva: 2021.01.27. Nyomtatva: 2021.01.27.
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F) r6sz

KIMUTATAS
birmilyen tev6kenys6ge, ing6, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhezffiiz6d6 egy6b
jogosultsiga alapjin, tovibbi e nyilatkozat C) pontjiban megieltilt gazdasigi
t{rsasig(ok)nak juttatott 6llami, illetve eur6pai uni6s tdmogatisokr6l (a tovfbbiakban:
timogatfs)
A t{mogatfs

A t{mogatfs

A tfmogatfs

A t{mogat{st

jogosultja

megszerz6s6nek

megszerz6s6nek

nyfjt6

jogcfrne, m6dja

iddpontja

A t{mogatdst

A t{mogatris c6lja

6rt6ke

Kelt: Bekescsaho , 202 I ev 0l ho 2 -. nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy kdztis hiatartisban dl6 h6zas-l6lett6rsam,

hazastarsam
valamint a velem kdz6s hintartilsban 616 gyermeke(i)m,
Stummer Julia es Stummer Annq
n y i latkozatifil nyi I atko zata i t.
\

tc,u* ...5.........
a kepviselo al ilirdsa

Csak az orsz6ggyiildsi k6pvisel6 tOlti ki!
idaponUa: 2020.12.31. )6vdhagyva: 2021.01.27. Nyomtatva: 2021.01.27.

Vagyoni

^llapot

