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TÁJÉKOZTATÁSA
HAGYATÉKI

ELJ ÁRÁSRÓL

A hagyatéki eljárást a közjegyző folytatja le, de az eljárást megalapozó hagyatéki leltár
felvételére az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti önkormányzat jegyzőjének van hatásköre.
A leltározást az általa megbízott előadó végzi.
A hagyatéki leltár elkészítésének célja, hogy abban rögzítésre kerüljenek az örökhagyónak,
az örökhagyó vagyonának, valamint a feltételezett örökösöknek az adatai. Ezért a
leltárfelvételt az elhunyt hozzátartozói közül célszerű olyan személynek intézni, aki a
legtöbb adattal, ténnyel rendelkezik a többi örökösről, a hagyaték tárgyát képező
ingatlan és ingó vagyonról, valamint hagyatéki terhekről.
A hagyatéki leltár felvételéhez az alábbi iratokra lehet szükség, kérjük hozza magával:
- halotti anyakönyvi kivonat eredeti példány vagy fénymásolat
- ingatlanra (pl.: lakóház, mezőgazdasági hasznosítású földterület) vonatkozó
okiratok (pl.: adás - vételi szerződés, ajándékozási szerződés, tulajdonjogot vagy
használati jogot bizonyító megállapodás, tulajdoni lap, stb. A felsorolt okiratok
eredeti példányára nincs szükség, de az örökhagyó ingatlanhoz kapcsolódó
tulajdonjogát, tulajdoni hányadát és az ingatlan helyrajzi számát szükséges
tisztázni.)
- végintézkedés esetén írásbeli végrendelet
- a törvényes és/vagy végrendeleti örökösök személyi iratai (személyi igazolvány,
lakcímkártya, adóazonosító jel, ezek hiányában pl.: vezetői engedély, útlevél)
- fel nem vett utolsó havi Nyugdíjfolyósító Intézet által folyósított ellátás összege és
törzsszáma (pl.: nyugdíjszelvény fénymásolata)
- munkáltatóval szemben fennálló követelésről dokumentum (pl.: munkabér)
- ha az elhunyt rendelkezett bankszámlával, akkor az utolsó havi folyószámla
kivonat
- ha az elhunytnak volt hitel- vagy kölcsön tartozása, akkor az utolsó havi
számlakivonat
- ha az elhunyt elő - takarékossági szerződést kötött szennyvíz-csatornázással
kapcsolatosan, akkor az elő-takarékossági szerződés

- ha az elhunytnak volt életbiztosítása, vagy egyéb biztosítása, akkor a biztosítási
kötvény
- az elhunyt nevére szóló, engedélyhez kötött gépjármű (személygépkocsi,
motorkerékpár, mezőgazdasági haszongépek, utánfutó) forgalmi engedélye,
okiratai
- bármilyen értékpapír, részvény, kötvény, kárpótlási jegy, üzletrész, részjegy,
vagyonjegy
- gazdasági társaságban, vállalkozásban tagság, érdekeltség vagy részesedés tényét
bizonyító okirat
- temetési számlák fénymásolata
Ha az örökhagyó után ingatlan, vagy leltározási kötelezettség alá eső vagyontárgy
nem maradt, a hagyatéki ügyintézőnél való megjelenésre ebben az esetben is szükség van.
Utolsó lakóhellyel Jánoshidán rendelkező örökhagyó hagyatéki eljárását lefolytató
közjegyzők illetékességét a haláleset időpontja határozza meg. Amennyiben a haláleset
időpontja páros hónap (február, április, június, augusztus, október, december), akkor az
illetékes közjegyző dr. Bathó Gábor (5100 Jászberény, Szabadság u. 7.), páratlan hónap
(január, március, május, július, szeptember, november) esetén pedig dr. Korbély Katalin
(5100 Jászberény, Riszner sétány 4.) az illetékes közjegyző.
A
hagyatéki
leltár
felvételére
a
Polgármesteri
Hivatalban
(5143 Jánoshida, Fő út 28.) kerül sor, idézés hiányában az alábbi időpontokban:
Hétfő:

8:00-12:00

Szerda:

12:00-16:00

Csütörtök:

8:00-12:00

Péntek:

8:00-12:00

A leltár felvétele az ügy bonyolultságától függően egy-két órát vesz igénybe, ezért célszerű
előzetesen időpontot egyeztetni. A hagyatéki leltárt Tugyiné Répási Andrea veszi fel,
időpontot egyeztetni a 06-57-558-060, 06-57-558-066 vagy a 06-20-852-88-37
telefonszámokon, vagy az ado@janoshida.hu e-mail címen lehet.
Kelt: Jánoshida, 2014. január 13.

