1 példány (Bizottság példánya) /2. példány (Kötelezett példánya)*
2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX. törvényhez
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:1
a) helyi önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester* (a továbbiakban együtt:
képviselő)
b) a képviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettárs* (a továbbiakban: házas
/élettárs)
c) a képviselővel közös háztartásban élő gyermek* (a továbbiakban: gyermek)
* A megfelelő szöveg aláhúzandó!

2. A képviselő neve: Dr. Kun János

3. A házas-/élettárs neve: —

4. A gyermek neve: —
A. Rész
VAGYONI NYILATKOZAT
I. Ingatlanok2
1.

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): Budapest II.
b) Az ingatlan területnagysága: 122 nm lakás
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): —
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete—
e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.):............
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): tulajdonos

1 Csak s saját személyére vonatkozó adatokkal töltse ki!
2 Az ingatlannyilvántartási adatokkal megegyezően kell kitölteni.

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: —
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): vétel, 1997

2.

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): Budapest, II
b) Az ingatlan területnagysága: 127 nm lakás
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): —
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete—
e) Az ingatlanjogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): —
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): tulajdonos
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: —
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): öröklés, 1999

3.
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): Csopak
b) Az ingatlan területnagysága: 46 nm társasnyaraló lakrész
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): --
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete—
e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): --
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): tulajdonos
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: —
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): 1986 vétel (50%), 1999 öröklés (25%),
2006 öröklés (25%)

II. Nagy értékű ingóságok
1. Gépjárművek:
a) személygépkocsi: Kia Rio 1,2
a szerzés ideje, jogcíme2013, vétel

típus

5. Értékpapírban elhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény, kötvény,
részjegy, nagy értékű biztosítás stb.):
megnevezés: MKB Nyugdíjpénztár, kiegyensúlyozott portfolió
névérték: 8174660 HUF
megnevezés: Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja A befektetési jegy (bj)
névérték, 100000 HUF
megnevezés: RCM Eurázsia Részvényalap bj
névérték 379 EUR
megnevezés: RCM Európa Small Cap Alap bj
névérték: 54 EUR
megnevezés: RCB/Erste RBI Express EUR 6U64 Certifikát
névérték: 10 EUR
megnevezés: BGF Global Allocation A2 bj
névérték: 111 HUF
megnevezés: Hold 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap bj
névérték: 721453 HUF
megnevezés: NN(L) Latin America Eq bj
névérték: 54 EUR
megnevezés: OTP Supra Származtatott Befektetési Alap bj
névérték: 700275 HUF
megnevezés: NN(L) Global Equity Opportunities PC bj
névérték: 35 EUR
megnevezés: CSAM Global Value Equity Fund bj
névérték: 1013 USD
megnevezés: CS Invest FDS 2-CS(L) G. PR. IN. bj
névérték, biztosítási összeg: 169 EUR
megnevezés: 2020/J Prémium Magyar Államkötvény
névérték, biztosítási összeg: 6733000 HUF
megnevezés: Citadella Származtatott Alap bj
névérték, biztosítási összeg: 4632869 HUF
megnevezés: Generali IPO Abszolút hozamú Alap bj
névérték, biztosítási összeg: 549010 HUF
megnevezés: Dialog Octopus Származtatott Befektetési Alap bj
névérték: 265534 HUF

megnevezés: Templeton Global Bond FD Cap bj
névérték: 26602 HUF
megnevezés: OTP Új Európa Befektetési Alap A sorozat bj
névérték: 1468882 HUF
megnevezés: Templeton Global Total Return bj
névérték: 8445 HUF
megnevezés: OTP EMDA Származtatott Alap bj
névérték1327179 HUF
megnevezés: Fidelity Global Property F HUF Alap bj
névérték: 910 HUF
megnevezés: Fidelity Global Health Care HUF Alap bj
névérték: 896 HUF
megnevezés: Raiffeisen Bank Intern. AG részvény
névérték: 44 EUR
megnevezés: Altiplano Metals Ltd. részvény
névérték: 54974 EUR
megnevezés: CSAM Small and MidCap Garmany Eq. Befeketetési Alap bj
névérték: 3,9 EUR
megnevezés: Fidelity EUR Dyn. G.A. Acc. Befektetési Alap bj
névérték:481 EUR
megnevezés: BGF World Healthscience Befetetési Alap bj
névérték: 316 EUR
megnevezés: RCM Healthcare Részvény Alap bj
névérték: 50 EUR
megnevezés: C-Quadrat Arts Total Return Befektetési Alap bj
névérték: 87 EUR
megnevezés: BGF World Agriculture Fund bj
névérték: 1901 USD
megnevezés: BGF New Energy Fund bj
névérték: 3106 USD
megnevezés: Franklin Income Fund bj
névérték: 914 USD
megnevezés: Fidelity America Fund A-ACC bj
névérték: 1240 USD

6. Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás: — Ft

7. - A mindenkori, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap
hathavi összegét meghaladó készpénz: — Ft

8. -Az összességében a mindenkori, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény
szerinti illetményalap hathavi összegét meghaladó pénzintézeti számlakövetelés vagy
más, szerződés alapján fennálló pénzkövetelés:
a) pénzintézeti számlakövetelés:
forintban: 490000
devizában (forintértéken): 350000
b) más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés összege: 18000000 Ft

9. - Más, jelentősebb értékű vagyontárgyak, ha azok együttes értéke a mindenkori, a
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hathavi összegét
meghaladja: nincs

III. Tartozások
Ebben a rovatban kérjük feltüntetni a köztartozás címén, valamint a pénzintézettel vagy
magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásait
1. Köztartozás (adó, vám, illeték, tb-járulék stb.): — forint
2. Pénzintézettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön stb.): 724000 Forint
3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás: — forint
IV. Egyéb közlendők

B. Rész
JÖVEDELEMNYILATKOZAT
(a képviselői tiszteletdíjon kívüli adóköteles jövedelmek)
1. Foglalkozása: nyugdíjas
Munkahelye: —
Szünetelteti-e foglalkozását: nem értelmezhető

2. Az 1. pontban írt foglalkozásán kívüli, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből
adóköteles jövedelme származik:
a) A tevékenység megnevezése: nincs
C. Rész
GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGI NYILATKOZAT
Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége:

I.

1 Gazdasági társaság neve: nincs

Nyilatkozattétel dátuma:
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