NAGYKŐRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÖNKORMÁNYZATI IRODA
Ügyiratszám:
Ügyintéző:
Elérhetősége:
e-mail: -

Tárgy:
Hiv. szám: Melléklet: NYILATKOZAT

ÖRÖKHAGYÓRA VONATKOZÓ ADATOK:
1. Neve:
2. Születési neve: ___________________________________________________________
3. Anyja születési családi és utóneve: __________________________________________
4. Születési helye, ideje: _____________________________________________________
5. Utolsó belföldi lakóhelye: __________________________________________________
6. Utolsó tartózkodási helye:__________________________________________________
7. Állampolgársága: ________________________________________________________
8. Halálesete bekövetkezésének helye, ideje: ____________________________________
9. Családi állapota: _________________________________________________________
10. Gondnokság alatt állt: IGEN / NEM *a megfelelő aláhúzandó
HAGYATÉKRA VONATKOZÓ ADATOK:
11. Rendelkezett- e az örökhagyó ingatlannal Magyarországon?
(lakóház, lakás, beépítetlen terület, zártkert, termőföld, hétvégi ház, földhaszonbérleti jog, stb.)?
Szükséges az ingatlan(ok) pontos címe, helyrajzi száma.
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
12. Van-e belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban illetve szövetkezetben tagi
részesedése (Szükséges a társasági szerződés másolata.).
_________________________________________________________________________________
13. Van-e az örökhagyó tulajdonában fegyver, gépjármű (motorkerékpár, személygépkocsi, teherautó,
lassú jármű, utánfutó)? (Szükséges a forgalmi engedély másolata.)
___________________________________________________________________________
14.
Rendelkezett-e
az
örökhagyó
magyarországi
pénzintézetnél
*folyószámlával,
takarékbetétkönyvvel, lekötött betéttel, értékpapírral, stb.? Szükséges a pénzintézet neve, székhelye,
az elhunyt számlaszáma.
*megfelelő aláhúzandó
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
15. Volt- e az elhunytnak életbiztosítása?
__________________________________________________________________________________

16. Volt-e az örökhagyónak munkáltatótól, vagy nyugdíjfolyósítótól fel nem vett járandósága, amely
nem került kifizetésre, kiutalásra? (Szükséges a munkáltató neve, székhelye.)
__________________________________________nyugdíjtörzsszám:________________________
A HAGYATÉKI ELJÁRÁSBAN ÉRDEKELTEK ÉS EGYÉB RÉSZTVEVŐK ADATAI:
A TÖRVÉNYBEN FELSOROLT SZEMÉLYES ADATOK:

17. Túlélő házastárs:
Neve: ______________________________________________________________________
Születési neve: _______________________________________________________________
Anyja születési családi és utóneve: _______________________________________________
Születési helye, ideje:. _________________________________________________________
Személyi igazolvány száma/személyi száma: _______________________________________
Adószáma: __________________________________________________________________
Címe/székhelye: ______________________________________________________________
Tartózkodási helye. ___________________________________________________________
Elérhetősége: ________________________________________________________________
Érdekeltséget vagy részvételt megalapozó ok:* _____________________________________
*(törvényes, végrendeleti örökös, gondnok, tanú, a végrendelet birtokosa vagy tudója stb.)
Rokonsági fok: _______________________________________________________________
Van-e képviselője: ____________________________________________________________
A leszármazó és a felmenő, aki kötelesrészre, valamint ági vagyonra jogosult lehet:
(végintézkedés esetében is feltüntetendő)
ÖRÖKLÉSRE JOGOSULTAK:

1.

Neve: _____________________________________________________________________
Születési neve: _______________________________________________________________
Anyja születési családi és utóneve: _______________________________________________
Születési helye, ideje:. _________________________________________________________
Személyi igazolvány száma/személyi száma: _______________________________________
Adószáma: __________________________________________________________________
Címe/székhelye: ______________________________________________________________
Tartózkodási helye. ___________________________________________________________
Elérhetősége: ________________________________________________________________
Érdekeltséget vagy részvételt megalapozó ok:* _____________________________________
*(törvényes, végrendeleti örökös, gondnok, tanú, a végrendelet birtokosa vagy tudója stb.)
Rokonsági fok: _______________________________________________________________

Van-e képviselője: __________________________________________________________
A leszármazó és a felmenő, aki kötelesrészre, valamint ági vagyonra jogosult lehet:
(végintézkedés esetében is feltüntetendő)
Rokonsági fok: ____________________________________________________________
Van-e képviselője: _________________________________________________________
A leszármazó és a felmenő, aki kötelesrészre, valamint ági vagyonra jogosult lehet:
(végintézkedés esetében is feltüntetendő)
2.

Neve: _____________________________________________________________________
Születési neve: ______________________________________________________________
Anyja születési családi és utóneve: _______________________________________________
Születési helye, ideje:. _________________________________________________________
Személyi igazolvány száma/személyi száma: _______________________________________
Adószáma: __________________________________________________________________
Címe/székhelye: ______________________________________________________________
Tartózkodási helye. ___________________________________________________________
Elérhetősége: ________________________________________________________________
Érdekeltséget vagy részvételt megalapozó ok:* _____________________________________
*(törvényes, végrendeleti örökös, gondnok, tanú, a végrendelet birtokosa vagy tudója stb.)
Rokonsági fok: _______________________________________________________________
Van-e képviselője: ____________________________________________________________
A leszármazó és a felmenő, aki kötelesrészre, valamint ági vagyonra jogosult lehet:
(végintézkedés esetében is feltüntetendő)

3.

Neve: _____________________________________________________________________
Születési neve: ______________________________________________________________
Anyja születési családi és utóneve: _______________________________________________
Születési helye, ideje:. _________________________________________________________
Személyi igazolvány száma/személyi száma: _______________________________________
Adószáma: __________________________________________________________________
Címe/székhelye: ______________________________________________________________
Tartózkodási helye. ___________________________________________________________
Elérhetősége: ________________________________________________________________
Érdekeltséget vagy részvételt megalapozó ok:* _____________________________________
*(törvényes, végrendeleti örökös, gondnok, tanú, a végrendelet birtokosa vagy tudója stb.)
Rokonsági fok: _______________________________________________________________
Van-e képviselője: ____________________________________________________________
A leszármazó és a felmenő, aki kötelesrészre, valamint ági vagyonra jogosult lehet:
(végintézkedés esetében is feltüntetendő)

4.

Neve: _____________________________________________________________________
Születési neve: ______________________________________________________________
Anyja születési családi és utóneve: _______________________________________________
Születési helye, ideje:. _________________________________________________________
Személyi igazolvány száma/személyi száma: _______________________________________
Adószáma: __________________________________________________________________
Címe/székhelye: ______________________________________________________________
Tartózkodási helye. ___________________________________________________________
Elérhetősége: ________________________________________________________________
Érdekeltséget vagy részvételt megalapozó ok:* _____________________________________
*(törvényes, végrendeleti örökös, gondnok, tanú, a végrendelet birtokosa vagy tudója stb.)
Rokonsági fok: _______________________________________________________________
Van-e képviselője: ____________________________________________________________
A leszármazó és a felmenő, aki kötelesrészre, valamint ági vagyonra jogosult lehet:
(végintézkedés esetében is feltüntetendő)

5.

Neve: _____________________________________________________________________
Születési neve: ______________________________________________________________
Anyja születési családi és utóneve: _______________________________________________
Születési helye, ideje:. _________________________________________________________
Személyi igazolvány száma/személyi száma: _______________________________________
Adószáma: __________________________________________________________________
Címe/székhelye: ______________________________________________________________
Tartózkodási helye. ___________________________________________________________
Elérhetősége: ________________________________________________________________
Érdekeltséget vagy részvételt megalapozó ok:* _____________________________________
*(törvényes, végrendeleti örökös, gondnok, tanú, a végrendelet birtokosa vagy tudója stb.)
Rokonsági fok: _______________________________________________________________
Van-e képviselője: ____________________________________________________________
A leszármazó és a felmenő, aki kötelesrészre, valamint ági vagyonra jogosult lehet:
(végintézkedés esetében is feltüntetendő)

6.

Neve: _____________________________________________________________________
Születési neve: ______________________________________________________________
Anyja születési családi és utóneve: _______________________________________________
Születési helye, ideje:. _________________________________________________________
Személyi igazolvány száma/személyi száma: _______________________________________
Adószáma: __________________________________________________________________

Címe/székhelye: ______________________________________________________________
Tartózkodási helye. ___________________________________________________________
Elérhetősége: ________________________________________________________________
Érdekeltséget vagy részvételt megalapozó ok:* _____________________________________
*(törvényes, végrendeleti örökös, gondnok, tanú, a végrendelet birtokosa vagy tudója stb.)
Rokonsági fok: _______________________________________________________________
Van-e képviselője: ____________________________________________________________
A leszármazó és a felmenő, aki kötelesrészre, valamint ági vagyonra jogosult lehet:
(végintézkedés esetében is feltüntetendő)

18. Maradt-e *végrendelet /tartási szerződés /öröklési szerződés? Szükséges a másolat becsatolása.
*megfelelő aláhúzandó
_________________________________________________________________________________
19. Van-e a hagyatékban külföldön élő örökös, ismeretlen helyen távollévő személy, szülői felügyelet alatt
nem álló kiskorú, cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett
érdekelt?______________________________________________________________________________
20. Az ingóságok értéke meghaladja- e a 300.000 Ft-ot?__________________________________
21. Volt- e az örökhagyónak igénye halála napján át nem adott örökségre, peres eljárása?
_________________________________________________________________________________
22. Hagyatéki terhekre vonatkozó adatok:
_________________________________________________________________________________
23. Van-e az örökhagyónak pénzintézet, szolgáltató, magánszemély stb. felé fennálló tartozása?
_________________________________________________________________________________
24. Egyéb vagyon:__________________________________________________________________
Alulírott nyilatkozom, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a fentieken kívül más vagyonról,
vagyontárgyról, örökösről tudomásom nincs.
A nyilatkozat mellé szükséges csatolni:
- az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának, másolatát
- örökös / örökösök születési anyakönyvi kivonat másolatát
- a nyilatkozatban szereplő vagyontárgyakról szóló igazoló dokumentumok (pl.: szerződések)
másolata

…………………………..
aláírás

……………………………
pontos lakcím

Nagykőrös, …….. év ……………………..hó……………nap

……………………………
telefonos elérhetőség

