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Határozati javaslat:

Tisztelt Képviselő-testület!
I.

Tényillás és döntés tartalmának részletes ismertetése
Dr. Reines János ügyvéd
képviseletében — azzal a kéréssel fordult a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzathoz (a továbbiakban: Önkormányzat), hogy Dr. Juhász Gábor közjegyző által 2020.
. számon meghozott teljes hatályú hagyatékátadó végzésben
03. 13. napján,
biztosított fellebbezési jogáról az Önkormányzat, mint hagyatéki hitelező mondjon le.
Kérelmének indoka, hogy a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyző tájékoztatása szerint a rendkívüli
törvénykezési szünetre tekintettel a hagyatéki eljárásban sem telnek le a határidők, így a 15 napos
fellebbezési határidő sem. Ennek megfelelően, amíg az Önkormányzat — mint öröklésben érdekelt —
nem mond le kifejezetten a fellebbezési jogáról, a hagyaték átadására, s ekként a hagyatéki hitelezői
igény megfizetésére sem kerülhet sor.

A SISMI.
ügyszám alatti hagyatéki eljárásban az önkormányzatnak, mint hagyatéki
hitelezőnek 148 466,- Ft. bejelentett hitelezői igénye áll fenn az örökhagyó köztemetése címén,
amely a hagyatékátadó végzésben hagyatéki terhek között, mint bejelentett és elismert hitelezői
igény szerepel.
A Magyar Országos Közjegyző Kamara honlapján a kérelem benyújtásakor az a tájékoztatás
szerepelt, bogy a Kormány által a 45/2020. (III. 14.) Korm. rendeletével kihirdetett veszélyhelyzetre
tekintettel 2020. március 15-től rendkívüli ítélkezési szünetet rendel el, amely — ellenkező
rendelkezés hiányában — valamennyi közjegyzői eljárásra is vonatkozik.
Tekintettel arra, hogy az Önkormányzatnak, mint hagyatéki hitelezőnek érdekében Ml, hogy a
hagyatékátadó végzés jogerős legyen, javaslom a fellebbezési jogról történő nyilatkozat kiadását.
IL

A beterjesztés indoka
Az fellebbezési jog gyakorlásával kapcsolatban tulajdonosi döntés szükséges.

Ili. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja, hogy a hagyatékátadó végzés jogerőssé váljon, így az Önkormányzat hitelezői
igénye kielégítésre kerüljön.
A döntésnek pénzügyi hatása hogy, az önkormányzat 148.466,- Ft hitelezői igénye hamarabb
megtérülhet, amennyiben a jogerös hagyatékátadó végzés alapján az örökösök megfizetik.
A fellebbezési jogról történő lemondás pénzügyi fedezetet nem igényel.
IV. Jogszabályi környezet ismertetése
Az Önkormányzatot megillető fellebbezési jogot a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXV111.
törvény 109. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a 111.* (I) bekezdésében foglaltak biztosítják.
A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 59.§ (3) bekezdésén alapul, amely szerint „A képviselő-testület döntési jogot
adhat bizottságának, amelyet bármikor visszavonhat."
A koronavírus elleni védekezésröl szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (111. I I.) VÁMÚ
kormányrendelet I. * értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet
hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIll. törvény 46. * (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési
Önkormányzat képviselő-testületének feladat- S hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés
meghozatalára a polgármester jogosult.
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét
gyakorolva a polgármester külön íven határozatot hoz.
Fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.
Mellékletek:

I. melléklet: kérelem és mellékletei
2. melléklet: köztemetés költségét igazoló dokumentumok
3. melléklet: fellebbezési jogról lemondó nyilatkozat
4. melléklet: polgármesteri határozat tervezet

HATÁROZATI JAVASLAT
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2020.
(IV.
) szinui határozata
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1, Dr. Juhász Gábor közjegyző által 2020. 03.13. napján,
számon meghozott
teljes hatályú hagyatékátadó végzésben biztosított fellebbezési jogáról az Önkormányzat, mint
hagyatéki hitelező lemond.
2. felkéri a polgármestert a fellebbezési jogról lemondó nyilatkozat aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetében: 2020. április 6.,
2. pont esetében: 2020. április 9.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Jogi Iroda
Budapest, 2020. április Rt!•

Pikó András
polgármester
nyességi ellenőrzés:
CzukIcemé dr. Pintér Erzsébet
jegyző
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1. melléklet
1
Dr. Reim> Janus egyéni Ügyvéd
1093. Budapest, Csarnok Be 5. 1. emelet 2.
+36-30 932-1924
tel.. ±361 2P 2022
fax: t 30 I 216 5513
e01441: futuesestiugt.onliite.htt
unvutteinesteved.hu

Budapest Főváros VIII. kerület józsefvárosi Önkormányzat
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Pikó Andras polgármester tésziere
lira:
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Önkomainyzawak, mint- hagyatéki hitelezünek 148.466.-Ft bejelentett és elismenhagyátéki hitelezői igénye
fenn az örökhagyó köztemetése címen.
Az eljátai Dr. Juhász Gábor közjegyző

szÁmon

2020.03.13-in

teljes hatályti

hagyatékátadó végzést hozott, amcly szetint az ÖrMallagyö törvénycs örökösei Megbiziam

mint az itrökhagyé gyermekei.
Megbízóim képviseletében a mai napon

a

teljes hat-ilea hagyatékátadó végzéssel szembeni fellebbezési

jogról lemondram.

Kérem, bon a t. önkormányzat, mint hagyateld hitelező is mondjon lc a teljes hatályű
hagyatékátadó végzéssel szembeni fellebbezési jogáról.
Kérelmem indokául ekiadom, hogy at dire; közjegyző tájékoztatása szerint a rendkívüli törvénykezési
szünetre tekintettel a hagyatéki thirishan sem telnek le a határidők, így a 15 napos fenebbezési határitIO
sum. (hula

meg(elelöen, amíg a t

Önkormányzat — mint az öröklésben érdekel'

kifejezetten a fellebbezést jogiról, a hagyitték átadására,

nem mond le

ekként a hagyaréki hitelezői igény megüzetetiere

sem kerülhet gor.
Tekimettel arra, hogy ‚negl>ízóins dt t. Önkormányzat hagyatéki hitelezői igényét teljes etz,észében elismerték.
s a hagyaték is kellő fedezete,. nyújt annak megfizetéséte, a fellebbezési jogra thltil`flA lemondtiasal a t.
Önkormányzat jogai nenshogy sérülnének, hanem pont hogy hatuarabb sikerülne a fennálló hagyaték'
hitt-leső' igényét Megbizoinmak Meghzetnie.
hfellatIrco mcgküttlOm az ügyvédi meghatalmazásorn, a közjegvző teljes hatályé hagyatékáradó végzését
(amelyet az Onkonnányzatnak is továbbított), valamint a tian
történü

tycs örökösöknek a felkbhezéta gignal

nyilatkozatat

t OE
\
4

2
»den

nyilatkozatontat

mind

az

I,

e-iinkoriminyz,

mind

ti

títján

cljuttattsin

a.

t,

Önliormányzathoz.

I, 202a03.16.

Buchipe.s

Tisztelettel:
képviseletében
DR. REINES JÁNOS egp&a
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Dr. Reines János egyéni ilKyvéd
1093. Budapest. Gratnok (ér I. emelet 2
+36-30 9324929
tel: +361 217 2022
fax: +361216 5513
email: reinesedia@t-online.hu

Meghatalma
szül. hely. és idő:

neve:

AMim"SanYia

szám alatti lakos es
szül. hely. és id&

(anyja neve:

szám alatti lakos Ls
(anyja new 1.11111101, szül. hely. és idő: 1111.0111e11.1

Budapest

ein.

ezinon megbízzuk, és

Stint

alatti lakos

I meghatalmazzuk

Dr. Reines ]inns egyéni era/et (1093

Budapest, Csarnok tér 5. 1, enact 2., ügyvédi ig, száma: 0 109737, telly:Mum:hi száma: 01 006357
BUR:, ügyintézésre jogosult: Dr. Reines János ügyvéd; cégkapu azonoshó: 41400641,, helyettesitésre
jogosult ifj. Dr. Reines János ügyvédjelön bogy teljes jogú képviseletiinkben eljárjon az ithibbi
ügyek hen:
a néhai

gm

Budapest, II. János Pál pea tér

tinder fl szám alatti

ügyszámú hagyatéki ellátásában az illetékes közjegyző előtt,

lakos

a néhai Jámbor .lázsef 1081 Budapest, 11. Janos Pal papa ter In
lakos cladó/örőkhagyó, valamint
Bnriintlös utca

erodet..

szált

'laut

104R Budapest,

szám alatti lakos vevők között 2019. április 25.1.

AZ

tug-taken-

htsz. alatt felvett, a valóságban 10141

nyilvantattásba Budapest, VIII.

Budapest, II. Janos Pál pápa réralimelet

számn alatti ingadatua vonatkozó adásvéttli

szerződés kapcsán a vevők, valatnint jogi képviselőjük elem. A meghízott jogosult egyezség
megkötésére
Alulírott megbízott a meghatalmazást és megbízást elfogadom.

Budapest, 2020.02.05.

DR. REINE
Ó 1093 8LCAP-2,

bízó, mcghatalmazo

megbízó, meghtatatmazó

‚uutrl,i,ott, rue
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OIL JUHÁSZ GABOR KöZtEutaA5I IRODÁJA

Cím:
1082 Budapest, Corvin köz VI.
Postacím: 1450 Budapest 9., Postafiók tot
Telefon:
+36-1-6309783, +36-1-6309786
E-mail:
Lthaszpabor@koziegyzolu, iroda.juhaszgabor@kozjemo.hu
ügyszárm

Dr. Juhász Gabor budapesti közjegyző a Budapesten, 2019. évi július hó 17. napján végintézkedés
hátrahagyása nélkül elhunyt néhai

(MINI»
volt 1081 Budapest, II. Janos Pat papa é
meghozza az alábbi

„ mina nave:
emeleti ajtószám alatti lakos hagyateka ügyében

GAGYATÉKÁTADO VÉGZÉST:
A közjegyző néhai 1.111111111.1örökhagye hagyatékát:

a Budapest VIII. kerület, belterület
helyrajzi szám alatt felvett, 39 m2 alapterületű,
,Jakás" megnevezésü ingatlannak a ll.tz3. sotszáma szerint az örlikhagyó neven a1161/1 tulajdoni
illetöségét,az OTP Bank Ny•rt„ 0051 Budapest, Nader utca IMP által vezetett
számú
bankszámlán fennálló követelést és kamatait (egyefiEg örökhagyó halála napjárt 267.897,411Write/ryes öröklés jogcímen

I J
nave
utca
2./
neve:

utcallin
3.)

1/3-ad-I/3-ad arányban at örökhagyó gyermekeinek:
Budeest,
.‚anyja
1064 Budapest, Podmaníczk5 Frigyes

(született:

személyi azonosító jele:
melee.
(születer$1.11111111111111111111f,
személyi azonositó jele

(született:

személyi azonosita jele:

„

anyja
Kossuth Lajos

anyja neve:

. MUM

utca
szeitte alatti lakosok részére adja M teljes batallyal.
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Harvatiki teher:
I )bejelentett is elismert hagyatéki hitelezői igény a Budapest Józsefváros Önkormányzata részéről
148.466,-Ft
az örökhagyö köztemetése ügyében
87.671,-Ft
2} I lagyateki eljárás költsége, közjegyzői dlj:
A jogen5s hagyatékátadó végzéssel a közjegyző hivatalból megkeresi:
I)
II)

a Budapest Föváros Kormánykivatala XI, Kerületi Ilivatata Földhivatali
Eóosztályitt a tulajdonjoguk bejegyzése végett.
a Nemzeti Adis. és Vinshivatal Kelet-budapesti Adóigazgatóságát.

A végzés ellen az öriliklesbenérdekeh a kézbesítésteil számított 15 napon belül fellebbezéssel
melyet a közjeiyzöntil lehet a Fővárosi Törvényszékhez címezve papír alapon 3 példányban, vagy
elektronikus fellebbezés esetén a fellebbezést elektronikus úton within} közjegyzőhöz a közjegyzők
biztonsagos eleionmikus kagicsolattartásra szolgáló MagyarOrszágosKözjegyzői Kamara(MOKK)
gépi hivatali tárhelyén keresztül [hivatal neve: Magyar Országos Közjegyzői Kamara (pepi), rövid
342479118j
a MOKK által erre rendszeresített űrlap
név: MOKKrr, KROED:
(elérhetii: ovevr,neKkh_g) használatával lehet benyújtani. A fellebbezés illetékköteles, az illeték
elektronikus
mértéke 10.000.-Ft, melyet papir alapú fellebbezés esetén illetékbélyeggel
fellebbezés esetén a Fővárosi Törvényszék Kincstárnál vezetett 10032000-01012334 számú illetékbevételi szatitlájára ken átutalni; 82 átutalás közlemény rovatában fel kell tünteini a Fővárosi
Törvényszék 0100 jelzöszámát es az eljárási illetékfizetésre kötelezett fél nevét, továbbá
fellebbezéssel támadott határozat ügyszámát es az ügyszámmal egy sorban, ahhoz törtvonallul
kapcsolva feltüntetett sorszámot.
Indukolis:
Az örökhagyó elvált családi állapotban, leszármazó hátraliagyása mellett S végintézkedés
hátrahagyása nélkül hunyt el.
Az örökhagyó utiin tOrvenyes öröklésrehivatottd< a Ptk. 7:55. * (2) bekezdése alapján azörökhagyä
gyermekei
képviseletében dr. PásztorJános ügyvéd hagyatéki hitelezői
és
igényt jelcntett be a 2019. április 25, napján a Budapest VIII. kerület, belterület
helyrajzi SARI alatti ingatlanra kötött adásvétel í szerződés alapján az öräkhauvónak killzetetlyeelat
logeimén.
es
A 2020. január 28-än tartott hagyatéki tárgyaláson az örökösként érdekelt
a bejelentett hagyatéki hitelezői igényre nem kívántak nyilatkozni, a felek
egyezségkötés reményében kérték a hagyatéki tárgyalás elhalasztását.
A hagyatéki hitelezők képviseletében dr. Pásztor Janos ügyvéd, a törvényes örökösök képviseletében
dr. Reins János ügyvéd Budapesten, 2020. margins 10. napján kelt közös nyilatkozatot tericsztettek
amel yb en a hagyalekjIntelezők.visszklYouhatatianul betelentega, hogrY..OlterSnYzat-f-Oó
houájárulnak a Budapest yui. kerület,
bejelentett hagyaléki hitelezői igényilket visszavonják

. _
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Mitten:de
helyrajzi szám alatti ingatlan hagyaték to rvénzs_örökösök reszéretötleno_
teljes hatabiu at
hnz. A törvenyes orokösök_azzel egyezöen nyilatkoztak, a fentiekben a köv3s
n-YilatkOzat előterjesztésével egyidejűleg aláírt külön okiratban megegyeztek. Kijelentették továbbá.
hogy az örökhagyónak kizárólagos törvénye örökösei, teljes hatályú hagyatékátadó végzés
meghozatalát kérik további hagyatéki tárgyalás tartása nélkül. A Budapest Józsefváros
Önkormányzata részéről bejelentett hagyatéki hiteleziii igényt elismerték, továbbá egyezöen
nyilatkoztak arról, hogy az
örökösként &Rican fogja kielégíteni, ugyancsak ó
viseli a hagyatéki eljárás költségeit.
t 11.111111111
A küzjegyzö dr. Reines János ügyvéd kérelmére megkereste a Magyar Cetelem ii.-i, de a
pénzintézet az örökhagyó neven tartozást, számlát new tart nyilván.
A közjegyzö megkereste továbbá az OTP Bank Nyrt..-t és az OTP Jelzálogbank Zrt., bogy a jelzett
követelések egyenlegét közöljék, de a petintézetek az öröldiagyó nevón a hagyatékátadó végzésben
szereplő OTp_Bank .Nyn.iiltal_vezetelthatiksátulankivid mist nem tartanak nyilván.
A közjegyvii a hagyatékot a Ptk. 7:55. g (2) heist:ult.:se alapján a törvényes &aides tone szerint az
örökhagyó gyermekeinek adta át.
A hagyaték átadása a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi OECOCVIII. törvény 83. *(I) tack
pontja alapján teljes hatályú.

's b.)

Budapet, 2020. évi március WS 13. napján
Dr. Juhász Gabor s
közjegyző
A kiadmány hitcléü
1 4",.

tOE
-Lt t

Dijjeuvz.ék:
közjegyzöi inunkadij:
költségátalány (40%y
készkiaddsÖsszesen'
azaz nyolcvanhétezer-hatszázhetvenegy forint.

52.872,- Ft
21.149,- Ft
13650,- Ft
—.... —...87.671,- Ft

szám
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Dr. Juhász Gabor Közjegyzöi Irodája
BUDAPEST
Corvin köz 4. 1/1.
1082
Tisztelt dr.Juhász Gábor Közjegyző (Jr!
A 2019.

július

napján végintézkedés hátrahagyása nélkül elhunyt néhai

17.

anyja

olt 1081 Budapest, II. Milos Pál

neve

papa tér mem ai sz, alatti

ügyszám alatti hagyatéki eljárásban, a már

becsatolt meghatalmazással igazolt dr. Reines Janos ügyvéd által képviselt
mint az örökhagyó gyermekei, törvényes örökösök,

es
a

summummiszámú

teljes hatályú hagyatékátadó végzéssel szembeni
fellebbezési jogunkról lemondunk

Kérjüls, hogy a L Közjegyző Úr a hagyatékátadó végzést jogerősítse, s szíveskedjen megküldeni
részünkre a jogerősített hagyatékátadó végzést is.
Egyúttal kérjük, hogy a jogerős hagyatékátadó végzéssel egyldejükg a t. Közjegyző hivatalból
keresse meg a Budapest Főváros Kormányhivatala Xl. Kerületi Hivatala Földhivatali Főosztályát a
tulajdonjogok bejegyzése végett. Kérjük, Nagy az eljáró földhivatalnál a t. Közjegyző tit soron kívüli
eljárás lefolytatását kérje, melynek díját törvényes örökösök vállalják megfizetni. Kérjük a
megkeresés másolatát is szíveskedjenek megküldeni részünkre.
Végül kérjük a t Közjegyző Úr szíves tájékoztatását, hogy a hagyatéki eljárás költségét, a közjegyzöl
örvényes örökös miként tudná teljesíteni.

díjat átutalt útját
Budapest, 2020. március 16.

OR RE rit.ES o4N05 t ;nit 23
CSAkr.:OK 7 5.2
R
9.31.192c

Tisztelettel,

Vt

(

és
o
Dr. Reines Milos ügyvéd

e yes örökösök képviseletében
L
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2. melléklet
-56.17.2_362setvitnivi Polgárairsteri Hivatal
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Polgármesteri Hivatal
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ IRODA

Érkezeröis AUG

27.

1076 Budapest, Gamy u. 5.
Tel: 462-3328
E-mail: irunamVierzsebetvaros.bu
Hivatali kapu elérhetőség: rövid név BPVI1P11 KRID köd:500127390
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Polgármesteri Hivatai Szociális Iroda
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
CTIMMEMIll
wiratszán
ügyintézti: Bock Dorottya
Telefon: 462-3351

Tárgy
közkölleleentetésének
megrendelése
HATÁROZAT

relli

született;
pa ter

anyja ncve
szám a ant lakos közköltségen
temetését rendelem el.

), volt 1081 Budapest VIII.ken,
nmvasztásos, ravataluzies nélküli

Felkérem a Budapesti Temetkezési Intézet Zn -i, bogy a temetés költségeiről szóló számlát küldje meg a
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának a temetési költségek
kiegyenlítése végett, továbbá a temetés helyéről is idejéről kérem értesítse a Budapest VII. kerületi
Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Irodáját ás Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodáját.
Megkeresem a 13udapest VII. kerületi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáját, hogy a Budapesti Temetkezési
Intézet Zrt által számlázott összeget a 11794008-20508988 számú számlájára, valamint az esetlegesen
kapcsolódó, utólagosan megküldött tetemhűtési költséget a benyújtó szolgáltatónak az általuk megadott
számlára utalja át.
Jelen határozat egyúttal igénybejelentés is az elhunyt lakóhelye szerint illetékes Budapest Főváros VIII, kerület
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal részére — a számla későbbiek sot történő megküldéseelőtt--a közlemeles
költségének visszafizetéséhez,
Határozatommal megkeresem az elhunyt állandó lakóhelye szerint illetékes Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Irodáját, hogy a Budapesti Temetkezési Intézet Zn. által
benyújtott számla összegét (temetési költség, valamint a tetenthütési költságet) haladéktalanul utalia ät a
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata I 1784009-15507008 szántó számlaszámára.
Az önkormányzat a használati idő lejárta után a sírhely újraváltására nem tart igényt.
A határozat ellen a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül a Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros
Önkormányzatának Képviselö-testületéhez címzett, de a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Irodájához
(Bp. VII. Gamy u. 5.) benyújtható fellebbezésnek van helye.
A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- ős illetekmentes.
A határozat közegészségügyi okból fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végreliajtható.
INDOKOLÁS
Néhai
volt 1081 Budapest Winker., II. Janos Pal papa tétIMIR. szám alatti lakos a Merry
Sándor tm Korházban hunyt el 2019. július 17. napján.
Elhalálozás időpontjában fennálló lakóhelye 1081 Budapest VIll.ker., 11. Janos Pál papa Mr
A halutivizsgálati bizonyítvány alapján néhai boncolás után elhamvasztható.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill, törvény 48. § (1) bekezdése értelmében
haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgtinnestere önkormányzati hatáskörben - a

hl'

Józscfdrngl Folg emote tl
Budapest Etivetros VII. Kerülez eiresübeivitms
Eidgármesteri Hivatal

its

HUMÁNSZOLGÁLTATÓ IRODA
1076 Budapest, Ctaray ta 5.
Id: 462-3328
E-mail: human@eusetictvarothis
Hhatalt lope des:80658g: divid nevi I1PVIIPII KAM kód:5001273

Menittet:

E:taYiri

Ügyiratszúm:
Ügyintézö: 9bck L)orottya
Telefon:
462-3331
Tiirgy:Közte etés költségének
visszaigénylése
Bp. VIII. kerületi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Iroda
1082 Budapest,
Baross u. 63-67.

Néhai
VIII. ker.

szil:
Janos MD papa ter

anyja neve:

volt 1081 Budapest,

szám alatti lakos köztemetéseröl hivatalunk

gondoskodott.
Kérem, hogy a köztemetés 148.466,-Ft összegű költségit a mellékelt határozat és számla
értelmében a VII. ker. Önkormányzat részére a

11784009-15507008-00000000 számú

számlaszámra átutalni szíveskedjenek.
A köztemetés költségének visszaigénylése az 1993.évi HI. törvény 48.§-ának /2/bekezdése
alapján történik.

Etta értesülnek:
.171/ Bp. VIII. kerületi Potgármes
2.0 Irattár
Budapest, 2019. szeptember II.
dr. Toth Gabriella
irodavezető s.k.

Kiadmányozó:
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BUDAPEST FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
PIK() ANDRÁS
PC) IGÁRMFSNR

3. melléklet
/2020
Iktatószám:
Ügyintéző: dr. Sengel Éva
Telefon: 459-2535
e-mail: sengele@jozsefvaros.hu

Dr. Juhász Gabor
közjegyző

Budapest 9
Pf. 101
1450

Tisztelt Közjegyző Úr

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (statisztikai számjel:
15735715-8411-321-Ot, székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., törzskönyvi azonosító
szám: 735715; képviseli: Pikó Andras polgármester) képviseletében Dr. Juhász Gyula
számú teljes hatályú hagyatékátadó végzésben
közjegyző által hozott
biztosított fellebbezési jogomról lemondok.
Budapest, 2020. április

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat
Pikó Andras
polgármester
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BUDAPEST FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
PIKÓ ANDRÁS
POt GÄRM(_SIFR

4. melléklet
POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (t) es (3) bekezdése
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. I I .) számú
kormányrendelet I. § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elháritása, a magyar állampolgárok
egészségének es életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről es a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 201 L
évi CXXVIII. törvény 46. * (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja.
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- es
) számú határozatot hozoni:
hatáskörét gyakorolva
/2020. (IV.
Pikó Andras polgármester úgy döntök, hogy Dr. Juhász Gabor közjegyző által 2020. 03.13.
napján,
. számon meghozott teljes hatályú hagyatékátadó végzésben
biztosított fellebbezési jogáról az Önkormányzat, mint hagyatéki hitelező lemond. A Jegyzöi
Kabinet Jogi iroda által elkészített nyilatkozatot aláírom.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Jogi Iroda
határidő:
Budapest, 2020. április
Pikó András
polgármester

P7_,SVIOÁVS
UJJAÉPÜL

IDŐ SBARÁT
ÖNKORMÁNYZAT-4it

