Hagyatéki ügyek:
Ügyleírás:

A halálesetről a hagyatéki ügyintéző hivatalból értesül a
halottvizsgálati bizonyítvány egy példányával, amelyben
feltüntetésre kerül egy hozzátartozó neve és címe.
Ez alapján a hagyatéki ügyintéző az ott megjelölt
személyt hivatalból értesíti a hagyatéki leltár
felvételének időpontjáról és helyéről.
Amennyiben a fentiekben felsorolt iratok, adatok
rendelkezésére állnak, úgy telefonon is lehetőség van a
leltárfelvétel időpontjának egyeztetésére.
A Polgármesteri Hivatalban történő hagyatéki leltár
felvételéhez nem szükséges minden örökösnek
megjelennie, elég, ha ezt egy személy teszi meg.
A hagyatékot leltározni kell:
− ha a hagyatékban
a) belföldön fekvő ingatlan van,
b) belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági
társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi
(részvényesi) részesedés van,
c) lajstromozott vagyontárgy van,
d) a
törvényben
megállapított
öröklési
illetékmentes értéket (300.000,- Ft) meghaladó
értékű ingó vagyon van,
− a jegyző vagy a közjegyző rendelkezésére álló
adatok alapján valószínű, hogy a bejelentett
hagyatéki tartozások meghaladják a hagyaték
értékét,
− az öröklésben érdekelt kérelmére
− ha más kötelező leltározás alá eső vagyontárgy
nincs, a 6. § (1) bekezdés db)-dd) alpontjaiban
nevezettek kérelmére leltározni kell a kérelmező
hagyatéki eljárásban való érdekeltségét megalapozó
vagyontárgyat,
− ha az örökösként érdekelt
a) öröklési érdeke veszélyeztetve van és
aa) méhmagzat,
ab) cselekvőképtelen, valamint korlátozottan
cselekvőképes kiskorú,
ac) cselekvőképtelen vagy korlátozottan
cselekvőképes nagykorú,
ad) ismeretlen helyen lévő személy,
ae) ügyeinek vitelében akadályozott természetes
személy, vagy
b) csak a Magyar Állam,
− ha az örökhagyó végintézkedésével alapítvány
létesítését rendelte.

A hagyatéki leltárt az ügyintéző az ügyfél által becsatolt
okiratok, adatok alapján készíti el, ingatlan vagyon
esetén az adó- és értékbizonyítvány beszerzéséről
hivatalból intézkedik.
A felvett hagyatéki leltár mellékleteivel együtt az
illetékes közjegyzőhöz kerül megküldésre. A közjegyző
a hagyatéki tárgyalásra idézést bocsájt ki minden
várható örökös, illetve érintetett számára.
Amennyiben az elhunyt ingatlan tulajdonnal és kötelező
leltározás alá tartozó ingó vagyonnal nem rendelkezett,
úgy honlapunkról letölthető „Nyilatkozat” nyomtatványt
kitöltve, aláírva postai úton is visszajuttathatja
részünkre.
A póthagyatéki eljárás az ügyfél kérelmére indul,
amelynek nyomtatványa honlapunkról letölthető.
A hagyatéki leltár felvételéhez
öröklésre jogosultak adatai (név, születési név,
szükséges okiratok:
születési hely és idő, anyja neve, lakcím, rokonsági
fok),
ingatlan vagyon esetén az ingatlanra vonatkozó
adatok: helyrajzi szám, vagy pontos cím,
gépkocsi esetében forgalmi engedély (hitel esetén a
hitelszerződés),
takarékbetétkönyv, gépkocsi nyereménybetétkönyv,
kincstárjegy, stb.
folyószámla-,
devizaszámla-,
értékpapírszámla
estében számlakivonat,
életbiztosítás esetében kötvény,
ki nem fizetett utolsó havi nyugellátás esetén
nyugdíjtörzsszám,
ki nem fizetett járandóság (táppénz, munkabér stb.)
esetén igazolás,
amennyiben az elhunyt gazdasági társaság tagja volt
és üzletrésszel, törzsbetéttel rendelkezett, a társasági
szerződés fénymásolata
végrendelet, öröklési-, tartási szerződés esetén annak
fénymásolata
Az
ügyintézés
helye, Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatala
elérhetősége, az ügyfélfogadás Hatósági Osztály
3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20. fsz. 5. iroda
rendje:
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 7:30 – 12:00 óráig
Szerda: 7:30 – 18:00 óráig
Péntek: 7:30 – 12:00 óráig

Ügyintézés határideje és díja:

Ügyintéző:
Hámoriné Béres Mónika
Tel.: +36 (46) 584-033
A leltárt a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról

vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről,
körülményről való tudomásszerzéstől számított 30
napon belül kell elkészíteni.
A hagyatéki eljárás illetékmentes.
Kapcsolódó
dokumentumok, Kérelem hagyatéki/póthagyatéki eljárás lefolytatása
iránt
nyomtatványok, útmutatók
Nemleges nyilatkozat (a hagyatéki eljárás lefolytatását
nem kérik)
2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról
Alkalmazott jogszabályok:
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól

