Az országg'vÍílésrőlszóló 2012. évi XXXVI.törvény l. melléklete alaoján

Vaglon - és gazdas ógi érdeke ltségi nyilatko zat
az orszúggyűIésíképviselővel közös hőztartósban élő hózas- vagy
élettórsa és gyermeke(i) szómóra

A nyilatkozatot adó személye
A nyilatkozatot adó-: c) az országgyűtési képviselővel közös háztartósban élő gyermek

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

országgytilésiképviselő
az orczággytilési képviselővel közös
(a továbbiakb an házas- / élettrárs)

hánartásban é|őházas-vagy élettrírs

az országgyulési képviselővel közös
(a továbbiakban: gyermek)

háztarÍásban éltígyermek

Az

orczágg.yrilési képviselő neve: Dr. Gyi)re Csaba

Aházas-léIetÍársneve:

A gycrmck(ei) neve: Gyüre Fruzsina Dorottya

Csak a saját személyérevonatkozó adatokat töltse ki (aláhuzással vagy
bekarikázással)!

vagyoni állapot időpontja: 2o2o.12.31. Jóváhagyva: 2021.o1.2o. Nyomtatva: 2021.o1.26.
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A) rész

VAGYONI NYILATKOZAT

L
Ingatlanok'
1.

a)

A település neve, ahol azingatlan fekszik (Brdapesten kerület

b)

Az ingatlan területnagysága:

c)

Múvelésiága (vagy

d)

Az épület ftí rendeltetése szerinti jetlege (lakóhán, iidülő, gazdasági épület stb.), az

is):

a művelés alól kivett terület elnevezése):

épület alapterülete:

e)

Az

ingatlan jogi jellege (családi ház, üírsasház, szövetkezeÍiház'műemlék, mtihely,

üzlet, műterem, rendelő, garáas, bányatelek stb.):

f)

A nyilatkozó jogállása

(trrrlajdonos, állandó, illefue tartós hasmáló, haszonéIvező,bérLő

stb.):

g)

Közös

h)

A szcrzés jrrgr:íme, icteje

fulajdon esetén a tulajdoní hányad mértéke:----(a

jogviszony kezc1ctc): --_-

Az ingatlan-nyilvántartrísi adatokkal megegyezően kell kitölteni!
vagyoni állapot időpontja: 2020.72'31. )óváhagyva: 2021.01.20. Nyomtatva: 2027.01.26.

3

n.
Nagy értékűingríságok
1.

Gépjárművek:

a) személygépkocsi:

típus

a szerzés ideje, jogcíme:
b) tehergépjármű, autóbusz:

típus

a szerzés ideje, jogcíme:
c) motorkerékpár:

típus

a szerzés ideje, jogcíme

2.vfuivagy légi jármű:
a) jellege:

típusa:

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

megnevezése

db

megnevezése

db

a szerzés ideje, jogcíme: -----

b) gyÍijtemény:

a szetzés ideje' jogcíme: -----

4.

Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyíijteményként)azOrszárygyúlésrőlszóló
2012. évi )üxu. törvény 104. $ (1) bekezdése szerinti képviselői tiszteletdíj hathavi
összegét meghaladó értéktíingóság:

a) megnevezés:
Vagyoni állapot időpontja: 2020'12.31. Jóváhagyva: 2021.01.20. Nyomtatva: 2021,01.26,
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a szerzés ideje, jogcíme:

5.

Értékpapirban elhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (résn'ény,kötvény,
részjegy, kincstárjegy, vagyonjegy, tr&gY értékÍíbiztosítrás, stb.):

megnevezés:
névérték,biztosítasi összeg:

6.
7

8.

Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás: ----- Ft

Azorszárygyúlésről szóló 20Í2. évi xxXVI. törvény 104. $ (1) bekezdése szerinti
képviselői tiszteletdíj hathavi összegét meghaladó készpénz: ----- Ft

Az összességében azotszőggy'ulésről szóló 2012.

évixxxvl. törvény

104. $ (1)

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

a)

hitelintézeti számlakövetelés
forintban: ----dev izátb an ( forintértéken) :

b)
9.

- - - -

-

más szerződés alapján fennálló pénzktivetelés összege:

__- Ft

Más' jelentősebb értékíivagyontargyak, ha azok együttes értékeazotszíggyÍilésről
sző|ó2012. évi XXXVI. törvény 104. $ (1) bekezdése szerinti képviselői tiszteletdíj
hathavi összegét rneghaladj a:
megnevezés:

Vagyoni állapot időpontja: 2020.12.37. Jóváhagyva: 2021.01.20' Nyomtatva: 2021.07.26.
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rn.
Tartozások
Ebben a rovatban kérJÍikfeltüntetnÍ akőúnrtozás címén,valamint a hítelintézettel vagy
magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásait
1. Közüartozás

(adó, vrím, illetek, tb. járulék stb.):

2. Hitelintézettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön

_-_ forint
stb.):

---

forint

3. Magánszemélyekkel szembeni tntozás: ----- forint

IV.
Egyéb közlendők

Vagyoni állapot időponQa: 2o2o.72.31, Jóváhagyva: 2021,01,2o' Nyomtatva: 2027.07.26.

-ó_

C) rész

GAZDASÁGI ÉRDEIGLTSÉGINYILATKoZAT
Gazdasági társaságban fennálló tÍsztsége vagy érdekeltsége:
I.

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

Gazdaságitrírsaság neve: - - SzékÍrelye:--_Gazdasági tírsaság formája:

__-

Az érdekel*égformája (trrlajdonos, részvényes,bt.

A tulajdoni érdekeltségkeletkezéskori aránya:

esetén beltag/kiiltag stb.):

-_-

----- %

A tulajdoni érdekeltség jelenlegi atánya: -----%
Nyereségbőlvaló részesedése-----

A gazdasági

oÁ

társaságban viselt tisztsége: -_--

vagyoni állapot időpontja: 2020.72.37. Jóváhagyva: 2021.07.20' Nyomtatva: 2027'07.26.
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F) rész

KIMUTATÁs
bármilyen tevékenysége' ingó, vary ingatlan tulajdona, illetve ezekhez Íűződő eryéb
jogosultsága alapján, továbbá e nyílatkozat C) pontjában megielölt gazdasági
ttlrsasiig(ok)nak juttatott rlllami' illetve európai uniós támogatásokról (a továbbÍakban:
támogatás)

A támogrtár

A tómogrtir

A üimogrtír

A támogrtárt

jogorultJr

megrzetzlsének

megrzerzésének

nyújtó

jogcfoe' módJr

ld6pontle

Y:elt:

Nyíreglháza,2021

év januórhó

.fé'jr'k

a

értéke

20.nap

Jelen nyilatkozatoÍB\mint tisztségviselövel közös

gyermeÉ adom.

A t{mogrülrt

A tómogrt{s cé{e

tup

hántartásbanélő házas_

l

élettÍrs

l

megfelelő részt alríhúzni!

Kiskoru gyemrek esetén a szülő vagy a törvényes képviselő aláírása.
Vagyonl állapot időpontJa: 2020.72'31. Jóváhagyva: 2021.o1.2o. Nyomtatva: 2021,01.26,

