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CV) DR.  PINTÉR ERZSÉBET 
IEGYZÓ 

A  döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik: 

Tulajdonosi, Vagyongazilillcodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 

Az SZMSZ szerint véleményezi: 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás is a döntés tartalminak részletes ismertetése 

1.  Néhai Török Györgyné, volt  Budapest  VIII. kerület Tolnai Lajos utca  4.  szám alatti lakos, mint 
örökhagyó  11082/N/67/2020/10  sz. hagyatéki eljárásában,  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefváros Önkormányzata köztemetés jogcímén hagyatéki hitelezői igényt jelentett be  152.795,-
Ft  összegben. Az ügyben keletkezett Jogerős hagyatékátadó végzés végzése értelmében, a 
hagyatékot  1/3  -  .1/3  -1/3-ad részben az alábbi személyek örökölték: 
• Szikora Sándor László (szül:  Budapest, 1949.  július  13.,  lakcím:  1093 Budapest,  Szilke  u. 5. 1. 

em. 4.); 
• Boross Sándor (szül: Csenger,  1963.  október  2.,  lakcím:  3980  Sátoraljaújhely, Völgy utca  5.); 
• Boros József (szül: Csenger  1971.  szeptember  8.,  lakcím:  4287  Vámospércs, Szőlős utca 

34/B). 

A  Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.)  7:97.  § rendelkezése 
értelmében, az örőköstärsak egyetemlegesen felelősek a hagyatéki tartozásokért.  A  Ptk.  6:29.§-a 
alapján, amennyiben egyetemleges kötelezettség keletkezik, úgy a jogosult — jelen esetben az 
Önkormányzat — a teljes követelés összeget bármelyik kötelezettől követelheti.  A  Jogi  Iroda az 
összes örököst a teljes összeg megfizetésesre szólította fel. Ugyanakkor a Ptk.  7:96.  § alapján az 
örökösöket örökrészük arányaiban terheli a hagyatéki tartozásokért való felelősség, erre tekintettel 
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terjesztettek elő az örökösök a követelés 1/3-ad részére a részletfizetési kérelmüket, ami fejenként 
50.931,- Ft. 

2. Szikora Sándor László (szül:  Budapest, 1949.  július  13.,  lakcím:  1093 Budapest,  Szilke  u. 5. 1. 
em. 4.)  a részére a  Jogi  Iroda által  2021.  február  12.  napján megküldött felszólító levélre 
(kézbesítve:  2021.  február.  18.)  válaszul,  2021.  február  19.  napján kelt levelében részletfizetés 
iránt nyújtott be kérelmet. 

Kérelmében előadta, hogy nehéz anyagi körülmények között él, a mindennapi megélhetés is 
nehézkes a családja számára, tekintettel felesége betegségére.  A  csatolt nyugdíj kimutatása 
alapján kevesebb, mint  100.000,-  Ft-ból él feleségével, ami tovább csökken a lakástörlesztő 
részletek megfizetése miatt, így havonta  55.457,- Ft  összegbő l gazdálkodik a családja. Törleszteni 
12  hónapon keresztül törlesztené a tartozását, ami havi  4.244,- Ft.  Javaslom, hogy a T. Bizottság 
engedélyezze a részletfizetést Szikora Sándor László részére  2021  áprilisától kezdődően. 

3. Boross Sándor (szül: Csenger,  1963.  október  2.,  lakcím:  3980  Sátoraljaújhely, Völgy utca  5.)  a 
részére a Jogi Iroda által  2021.  február  12.  napján megküldött felszólító levélre (kézbesítve:  2021. 
február  16.)  válaszul,  2021.  február  17.  napján kelt levelében részletfizetés iránt nyújtott be 
kérelmet. 

Kérelmében előadta, hogy családja anyagi nehézséggel küzd, a hagyaték tárgyát képező ingatlan 
értékesítése nem várt nehézségekbe ütközött, tekintettel arra, hogy egy hajléktalan személy a 
hagyaték tárgyát képező ingatlanba beköltözött.  A  köztemetés költségének ráeső részét, az 
alábbiak szerint fizetne meg:  9  hónapon keresztül  5.000,-  Ft-ot, míg az utolsó hónapban  5.100,-
Ft-ot fizetne meg. Javaslom, hogy a T. Bizottság engedélyezze a részletfizetést Boros Sándor 
részére  2021  áprilisától kezdődően azzal, hogy az utolsó részlet összege  5.931,- Ft  összegű 
legyen, hogy igy mindegyik örökös egyforma összeget fizessen és az Önkormányzat 
követelése telj es  egészében megtérüljön. 

4. Boros József (szül: Csenger  1971.  szeptember  8.,  lakcím:  4287  Vámospércs, Szölös utca  34/B).  a 
részére a Jogi Iroda által  2021.  február  12.  napján megküldött felszólító levélre (kézbesítve:  2021. 
február  17.)  válaszul,  2021.  február  17.  napján kelt levelében részletfizetés iránt nyújtott be 
kérelmet. 

Kérelmében előadta, hogy két gyermekét egyedüli neveli, korábban részletfizetési kérelmet nem 
nyújtott be, továbbá a hagyatéki illeték is nagy terhet ró a családra. 
A  köztemetés költségének ráeső részét, az alábbiak szerint fizetné meg  9  hónapon keresztül 
5.000,-  Ft-ot, míg az utolsó hónapban  5.931,- Ft  összeget fizetne meg. Javaslom, hogy a T. 
Bizottság engedélyezze a részletfizetést Boros Sándor részére  2021  áprilisától kezdődően. 

II. A  beterjesztés indoka 

A  részletfizetés engedélyezésére a Képviselő-testület jogosult. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  tartozás rendezése érdekében indokolt a részletfizetés jóváhagyása. 

A  részletfizetés engedélyezése pénzügyi fedezetet nem igényel. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti  es  Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. (X1.06.) 
önkormányzati rendelet  7.  mellékletének  4.1.9.  alapján egyezség tekintetében a Tulajdonosi, 
Vagyongazdálkodási is Közterület-hasznosítási Bizottság jogosult dönteni. 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló  27/2021. 
(1.29.)  számú kormányrendelet  1.  § értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus 
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világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasztrófavédelemről és a hozza kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi 
CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés 
meghozatalára a polgármester jogosult. 

A  zárt ülés elrendelésének lehetősége Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. törvény  46.  §  (2)  bekezdés  c)  pontján alapul. Tekintettel a magánszemély vagyoni 
érdekére, javasolt az előterjesztés zárt ülés keretében történő tárgyalása. 

A  Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. törvény  7:96.  §  (1)  bekezdése alapján az örökös a 
hagyatéki tartozásokért a hagyaték tárgyaival és azok hasznaival felel a hitelezőknek.  Ha  a követelés 
érvényesítésekor a hagyaték tárgyai vagy hasznai nincsenek az örökös birtokában, az örökös öröksége 
erejéig egyéb vagyonával is felel. 

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozatok elfogadását. 

Mellékletek:  
I. sz. melléklet: kérelmek  (3  db) 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-testületének  ..../2021.  (III.....) számú 
határozata 

Szikora Sándor László a köztemetés megfizetése végett benyújtott részletfizetési kérelemének 
elbirálásáról 

A  képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. hozzájárul ahhoz, hogy néhai Török Györgyné köztemetésének a ráeső részét  50.931- Ft 
összegű költségét Szikora Sándor László az önkormányzat részére  2021.  április hónaptól 
kezdődően minden hónap  15.  napjáig  12  hónapra  4.244,- Ft  törlesztörészlet 
figyelembevételével részletfizetéssel térítse meg. 

2.  felkéri a polgármestert, hogy értesítse az I. pontban megjelölt kötelezettet a Bizottság 
döntéséről. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2021.  március  16. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jogi Iroda 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-testületének  ..../2021. (Ill.....)  számú 
határozata 

Boross Sándornak a köztemetés megfizetése végett benyújtott részletfizetési kérelmének 
elbírálásáról 

A  képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  hozzájárul ahhoz, hogy néhai Török Györgyné köztemetésének a ráeső részét  50.931- Ft 
összegű költségét Boron Sándor a önkormányzat részére  2021.  április hónaptól kezdödően 
minden hónap  15.  napjáig  9  hónapra  5.000,- Ft,  a  10.  hónapra  5.931,- Ft  törlesztőrészlet 
figyelembevételével részletfizetéssel térítse meg. 
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2.  felkéri a polgármestert, hogy értesítse az I. pontban megjelölt kötelezettet a Bizottság 
döntéséről. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2021.  március  16. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jogi Iroda 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-testületének  ..../2021.  (III.....) számú 
határozata 

Boross Józsefnek a köztemetés megfizetése végett benyújtott részletfizetési kérelmének 
elbírálásáról 

A  képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. hozzájárul ahhoz, hogy néhai Török Györgyné köztemetésének a ráeső részét  50.931- Ft 
összegű költségét Boros József az Önkormányzat részére  2021.  április hónaptól kezdődően 
minden hónap  15.  napjáig  9  hónapra  5.000,- Ft,  a  10.  hónapra  5.931,- Ft  törlesztörészlet 
figyelembevételével részletfizetéssel térítse meg. 

2. felkéri a polgármestert, hogy értesítse az  1.  pontban megjelölt kötelezettet a Bizottság 
döntéséről. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2021.  március  16. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jogi Iroda 

Budapest, 2021.  március,.....‚‚ 

dr. Melegh Mónika 
Aljegyző 
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Az ellátási terhelő had  !mends  jogcíme A !mends  összege 

Levonis összesen  / Fi /: 0 

MAGYAR ÁLLAMKINCSTAR 
NYUGDÍJFOLYÓSÍTÓ IGAZGATÓSÁG 
1139 Budapest X111.,  Váci  (it 73. 
Postacin:  Budapest 1820 
Telefon:  (06-80) 204-884; (06-1) 270-8999 

Törzsszám: 266-61458-8 SZIKORA SÁNDOR 
Név: SZIKORA SÁNDOR BUDAPEST 

Születési *hum  1949.0723. TOLNAI LAJOS  U. 5.  MFSZ.  10. 
1084 

Tisztelt ügyfelünk! 

A Magyar  Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság továbbiakban: Nyugdíjfolyósitó Igazgatóság) tájékoztatja, 
logy 2020.  évben az ön részére a személyi jövedelemadóról szóló  1995.  evi cxvii. törvény (a továbbiakhan: Szja . 

1082160 Ft  adómentes bevételnek  /NV 
-.  0 Ft  malS bérjövedeteninek  /A/  minősülő ellátási. . 

össz2sen 1082160 FI-01  folyósított levonások nélkül. 

.2021.  jantuir hótól - a hatályos jogszabályok szerint- az  Om  megillető ellátások összege havonta az alábbiak szerint 
alakul. 

SZJA 
kid A  fulyásitutt ellátás iipusa Az  chilies  összege 

az  melts  eliiii 

Az  rattles 
összege Az  Mauls  összege 

az emelés után 

M ÓRF-Geer NYUGDÍJ 83345 2510 86035 
M SAJÁT JODI/ KORREKC16 6635 205 6840 

Az ellátás(01) összege: 90180 2715 92895 

A fennel:  szerint  On 2021  január hóban, kerekitve 
ellátásra jogosult. 

92895 Ft 

Azon ügyibleink részére, akiknek adóköteles ellátást folyósitunk. a  2020.  évi személyi jövedelemadó bevallás ellzé-
szítésdhez  2021.  januar  3  I -ig külön elszámolást (igazolású küldünk ki 
A  rehabilitációs ellátásból 2020-ban  levant  nyugdijjárulék lisszegérül  2021. juntas.  31-ig külön igazolás kerül 
kiállitasra. 

Nyugdíjfolyósító Igaz 
Ny.  31100 021. 
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Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi önkormányzat 
1082 
Budapest 
Baross utca  63-67. 

Tärtrv:  Részletfuetés 

Ügviratszánr  28/  443- 2—  /2021 

Tisztelt Bizottság! 

Alulirott Boros József (szül: Csenger,  1971.  szeptember  8.  lakcim:  4287  Vámospércs, Szőlős utca 

34/B)  mint kötelezett hivatkozással a tárgyi ügyszámra, köztemetés jogcimen velem szemben az 

Önkormányzat által érvényesíteni kívánt  152.795- Ft  összegű tartozásom vonatkozásában, az alábbi 

részletfizetési kérelmet 

terjesztem elő: 

Indokolás:' 

ge.-34 9.42n-Ittatta..4.- elv.OE 
4-tin4C-464 • Ad 9/0. "lietar tr...01- 4% 0-

 

12-is e Jr  5-000  
>4-  Se •  

A  részletfizetés ütemezésének leírása:1 j r  n001 79- 4 -  OECK  5-934  

Kérem, hogy részemre a fentiek szerinti részletfizetést engedélyezni szíveskedjenek. 

Keltezés: 
»..CrkraSeelepü1és)  502' 4  (óv) op. (hónap)  4-4-  (nap) 

Tisztelettel: 

[név] 

Indokolja meg,  bog  milyen okból kéri a részletfizetési (Pl. nehéz anyagi helyzet,  at  előállott körülmények stb.) 
2  A  következőkben  it  kell Írni, hogy grülymi összegű és időtartamú részletfizetést tud vállalni (Pl.  10.000;  Ft 10 
hónapon át). 



21-02-17 

)4350125 

04350135 1 00031 

MAO VAR( OERSZAE.; 

R 200 Ft 

e 00031 14 )  

,3c.,0Zat-A4J rdete4,--, /. 
97e inece-t7e, Metatta 

efs-are 

fulnyligemin 7416; 



1•7sernitrosi Pr' Hivatal 

- Budapest  Főváros VIT1. kerület 
Józsefvárosi önkormányzat 
1082 
Budapest 
Baross utca  63-67. 

RÉSZLETFIZETÉS 1RANTI KÉRELEM 

Tarry:  Részletfizetés 

üzviratszám: 28/1X3. J202I 

Tisztelt Bizottság! 

Alulirott Boross Sándor (szül: Csenger,  1963.  október.  2.  lakcim:  3980  Sätoraljabihely, Völgy utca  5.) 

mint kötelezett hivatkozással a tárgyi ügyszámra, köztemetés jogcímen velem szemben az 

Önkormányzat által érvényesíteni kívánt  152.795- Ft  összegű tartozásom vonatkozásában. az alábbi 

részletfizetési kérelmet 

terjesztem elő: 

Indokolás:' 

.94 4t-  lekr 1.4141 4t-ez  wag' ck.,jeti „ 

8:1OEV-2.—re 2/12 OEM Id a ---nrc,..ferri,e 
gent-te  0\2 Or, leiC arrital • 40214,-. 

die>fattir  7241rc-ic : 4- 7̀f4-‘ ertritc...,  

4titi:“ 
4- 

-t • s c-n  -Aid« 'LS 71 1 

rdiZeitta itier4-e1'w4\ aertivet../..t.  
e4,24 - A-a141-4 . , 

A  részletfizetés ütemezésének leírisa:2  2  X rtiOü ://e  4  X  9200 -71" 

Kérem,  bogy  részemre a fentiek szerinti részletfizetést engedélyezni szíveskedjenek. 

Keltezes: 
-4TXetw .hj,település):&915... (év)  1241. (hónap)  .4Z.  (nap) 

Tisztelettel: 

  

   

[név] 

'Indokos  meg.  hog  milyen okból kid a részletfizetést (Pl. nehéz anyagi helyzet, az ekiállott körülmények stb.) 
A  kovetkezokben le ka írni, hogy milyen összegű és idótanamú részletfizetést tud vállalni (Pl.  10.000,- Ft 10 

hónapon  it). 
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02 V\  (hónap) , (nap) (év) 

RÉSZLETFIZETÉS IRÁNTI KÉRELEM 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi önkormányzat 
1082 
Budapest 
Baross utca  63-67. 

.e 

4, 1,  ua•ao'n, \<4;OE 
Tisztelt Bizottság! 

ezte[ 

Alulfrott Szikora Sándor László (szül:Budapest,  1949.  július.  13.  lakcím:  1093 Budapest,  szilke utca 

5. 1. em. 4.)  mint kötelezett hivatkozással a tárgyi ügyszámra, köztemetés jogcímén  veleta  szemben az 

Önkormányzat  ilia!  érvényesíteni Icivánt  152.795- Ft  összegit tartozásom vonatkozásában, az alábbi 

részletflzetési kérelmet 

terjesztem elő: 

Indokolás:' 

5u9.4, OE:e 1.-fe› stX tri, 2 3 ,  

tokeim,  Lose f aeo,.§ -. T. e e seld  
, 21k  12. asibtok; k-atee-iLit V4.4.1-1,0 mot rrteanrcar tiv. A-, kite% ty  

cOELe. /4.1 en is, maser, re O9 14; VAR,  xte  
lirevnatrtectZ0‘ tra ve omAwc-bri Citsul-hviet- - t  
04,444b.1.42p. lete-te-, v.. 1. 43, r we „„tz ?eye. emeen.AA bentelem.f.s.OE/Atnce 

.1A.ams4 Aitbete.hA el'Anise ritki ArZeitti intimbaf to;  
fowl in, (00.4wAtrwt..)t ettAn: 1 17 ASV Me. 5- 41S7  

s-on ke I , t  
4 , 11 toriortivt -yew° Quff ira ae:44c-sti.kwe 

t 
A  részletfizetés ütemezésének leírása? 12.  vto...,,v) 
Kérem, hogy részemre a fentiek szerinti részletfizetést engedélyezni szíveskedjenek. 

Keltezés: 
"2.0  2- (település) 

Tárgy: Részletfizetés 

Üeviratszám;  28/ /2021 

Tisztelettel: 

[név] 

indokolja meg,  bogy  milyen okból kéri a részletőzetist  (Pt  nehéz anyagi helyzet, az előállott körühnények stb.) 
2  A  következőkben le kell  Lint,  hogy milyen összegil és idótartamú részletfizetést tud vállalni (Pl.  10.000,-  Fi  10 
hónapon  it). 
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