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Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz HGY
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Etyek Nagyközség Önkormányzata

Cím: 2091 Etyek, Körpince köz 4, levelezési cím: hivatal@etyek.hu
Telefon: +3622353633, fax: +3655353655, e-mail: hivatal@etyek.hu

Beküldő viselt neve

titulus családi név utónév 2. utónév

Beküldő születési neve

titulus családi név utónév 2.utónév

Beküldő anyjának születési neve

titulus családi név utónév 2.utónév

Beküldő születési helye, ideje

Beküldő címe

ország irányítószám település

HUN

közterület neve jellege házszám

épület lépcsőház emelet ajtó

Beküldő tartózkodási helye

ország irányítószám település

HUN

közterület neve jellege házszám
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épület lépcsőház emelet ajtó

Beküldő levelezési címe

ország irányítószám település

HUN

közterület neve jellege házszám

épület lépcsőház emelet ajtó

postacím postafiók

Beküldő adóazonosító jele

__________

Beküldő emailcíme telefonszáma

Meghatalmazott?

Elektronikus kapcsolattartást engedélyezi?

Előzmény információ
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ASP
Etyek Nagyközség Önkormányzata

HGY

LTR
Cím: 2091 Etyek, Körpince köz 4, levelezési cím: hivatal@etyek.hu
Telefon: +3622353633, fax: +3655353655, e-mail: hivatal@etyek.hu

ADATSZOLGÁLTATÁS A HAGYATÉKI LELTÁRHOZ
(A hagyatéki eljárásról szóló törvény 2010. évi XXXVIII. törvény alapján)

Adatszolgáltatás jogcíme

nemleges hagyatéki nyilatkozat

adatszolgáltatás hagyatéki leltár felvételéhez

adatszolgáltatás póthagyatéki eljáráshoz

Felhívásra történő adatszolgáltatás esetén a
nyilatkozattételi felhívás iktatószáma

I. Nyilatkozat tevő

titulus családi név első utónév második utónév

Neve

titulus családi név első utónév második utónév

Születési neve

Születési helye város / község, ideje:

családi név első utónév második utónév

Anyja neve

Lakóhely irányítószám város / község

közterület neve közterület jellege házszám

épület lépcsőház emelet (szint) ajtó

Telefonszáma e-mail címe

Rokoni kapcsolatban ált-e az elhunyttal igen nem

II. Az elhunytra (örökhagyóra) vonatkozó adatok

Elhunyt személy neve

titulus családi név első utónév második utónév
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Elhunyt személy
születési neve

családi név első utónév második utónév

Születési helye város / község

Születési ideje

Anyja neve

családi név első utónév második utónév

Az örökhagyó elhalálozásának ideje

Az örökhagyó elhalálozásának helye

Utolsó belföldi lakóhelye

ország irányítószám város / község

HUN

közterület neve közterület jellege házszám

épület lépcsőház emelet (szint) ajtó

ország irányítószám város / községUtolsó belföldi
tartózkodási helye HUN

közterület neve közterület jellege házszám

épület lépcsőház emelet (szint) ajtó

Családi állapota

Gondnokság alatt állt Igen Nem

IV. Az örökhagyó állampolgárságával, tartózkodásával kapcsolatos adatok

Az örökhagyó halálakori állampolgársága (az örökhagyó valamennyi közokirattal igazolt
állampolgárságát fel kell tüntetni)

1.állampolgárság kódja HUN

állampolgárság megállapításának alapjául szolgáló közokiratot kiállító állam kódja

(állampolgárság kódjával azonos)

2. 1.

okmány típusa
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okmány kiállításának időpontja

V. Hagyatékkal/végintézkedéssel kapcsolatos adatok

Maradt-e az elhunyt után végrendelet, eltartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés?

igen nem

Van-e folyamatban olyan hagyatéki eljárás, amelyben az elhunyt örökösként érdekelt?

igen nem

Volt e az elhunytnak a 2010. évi XXXVIII. törvény – a hagyatéki eljárásról, 28.§-ában felsorolt
értesítési kötelezettséget keletkeztető alábbi foglalkozása?

igen nem

VI. Az elhunyt hagyatékára vonatkozó adatok

4.1 Lakossági folyószámla/ devizaszámla/ bankszámla/ betétszámla/ fenntartásos betétkönyv

4.2 Takaréklevél, kötvény, részvény, letéti jegy, kincstárjegy, értékpapír

4.3 Szerzői jogdíj

4.4 Fel nem vett munkabér/nyugdíj/egyéb járandóság

4.5 Kárpótlási jegy

4.6 Egyéb pénzügyi követelések

VII. Bejelentett igény

A leltározott vagyontárgyakra vagy azok valamelyikére jelentett-e be valaki igényt és ha igen, milyen
jogcímen?

VIII. Hagyatéki terhek

1. Temetési költség

Hagyatéki terhekre vonatkozó adatok (temetési költség, hitel, tartozás)

Temetési költség
viselőjének neve

titulus családi név első utónév második utónév

Címe ország irányítószám város / község

HUN

közterület neve közterület jellege házszám

épület lépcsőház emelet (szint) ajtó

Temetési költség összege Ft (ebből számlával igazolható ,-Ft)
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A nyilatkozathoz a temetési számlák csak akkor csatolandóak, ha a temetés költségeire
vonatkozóan hitelezői igénye van

igen nem

2. Hitelezők

Az elhalt tartozásai

Az adatok pontossága érdekében az igazolások (szerződés, számlakivonat, stb.) másolatban csatolandók!

2. 1 Hitelező

Neve titulus családi név első utónév második utónév

Cég esetén cégneve

Címe ország irányítószám város / község

HUN

közterület neve közterület jellege házszám

épület lépcsőház emelet (szint) ajtó

Érték Ft

A hitelezői igény alapja

Megjegyzés

IX. Az öröklésben érdekeltek adatai

Az örökhagyónak a nyilatkozattevőn kívül más örököse igen nem

X. Nyilatkozat

A nyilatkozattevő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt
adatok avalóságnak megfelelnek és az elhunyt személynek a felsoroláson kívül más örököse és
más kötelező leltározás alá eső vagyontárgya legjobb tudomása szerint nincs

Egyéb nyilatkozatok

XI. Csatolmányok

2022.11.30

településnév dátum aláírás
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