Hagyatéki eljárás
Ügyleírás

Az elhunyt után maradt hagyatékot leltározni kell, ha
a) a hagyatékban
aa) belföldön fekvő ingatlan van,
ab) belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági
társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedés
van,
ac) lajstromozott vagyontárgy van,
ad) a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket meghaladó
érték ingó vagyon van, vagy
b) a jegyző vagy a közjegyző rendelkezésére álló adatok alapján valószínű,
hogy a bejelentett hagyatéki tartozások meghaladják a hagyaték értékét.
A hagyatékot leltározni kell az öröklésben érdekelt kérelmére is.
A hagyatékot leltározni kell akkor is, ha az örökösként érdekelt
a) öröklési érdeke veszélyeztetve van és
aa) méhmagzat,
ab) kiskorú,
ac) cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló nagykorú,
ad) ismeretlen helyen lévő személy,
ae) ügyeinek vitelében akadályozott természetes személy,
vagy
b) csak a Magyar Állam.
A hagyatékot akkor is leltározni kell, ha az örökhagyó végintézkedésével
alapítvány létesítését rendelte.
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Illetékesség

A hagyatéki eljárásban a jegyző illetékességére a közjegyző
illetékességére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal,
hogy kizárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az eljárás lefolytatására
a) az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye,
b) az a) pontban foglaltak hiányában az örökhagyó utolsó belföldi
tartózkodási helye,
c) az a) és b) pontokban foglaltak hiányában az örökhagyó belföldi
elhalálozásának helye,
d) az a)-c) pontokban foglaltak hiányában a hagyatéki vagyon fekvésének
helye,
e) az a)-d) pontokban foglaltak hiányában a Magyar Országos Közjegyzi
Kamara - az öröklésben érdekelt hozzá benyújtott kérelme alapján történő
- kijelölése szerinti közjegyző illetékes.
Ha a vagyon fekvése szerint több jegyző illetékes, az eljárás bármelyik
előtt megindítható; az lesz illetékes, akinél az eljárást előbb indították meg.

Szükséges okiratok

A hagyatéki leltár elkészítéséhez szükséges iratok:
- az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonata,
- az elhunyt utáni örökséggel kapcsolatosan:
- nem Hatvanban lévő ingatlanok adatai,
- a gépjármű forgalmi engedélye,
- a takarékbetétkönyv,
- a lakossági folyószámla,

- a gazdasági társaságban lévő üzletrész
dokumentumai,
- a nyugdíj-szelvény,
- végintézkedés esetén az örökhagyó végrendelete, öröklési szerződése,
- a temetéssel kapcsolatos költségekről szóló számlák.
Az ügyet intéző
osztály

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda, Igazgatási Osztály
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Ügyintéző
elérhetsége:

Tel.: 37/542-303
Fax.: 37/542-303
E-mail: ugyfelszolgalat@hatvan.hu
hatosagi@hatvan.hu

Ügyintézés határideje Az ügyintézési határidő 30 nap.
és az illeték mértéke Az eljárás hivatalból indul, nem illetékköteles.
Egyéb fontos
tudnivalók:

Amennyiben az elhunytnak, sem ingatlan, sem, ingó vagyona nem volt, a
hozzátartozó nyilatkozatával a hagyatéki eljárás lezárul.
Póthagyatéki eljárásra van lehetőség abban az esetben, ha a hozzátartozó
tudomására jut, hogy az elhunyt nevén olyan ingatlan, gépjármű vagy
ingóság van, mely az eredeti hagyatéki eljárásban nem szerepelt. A
póthagyatéki eljárás az ügyfél kezdeményezésére vagy hivatalos
megkeresésre indul.

