DUNAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Tel.: 06 27 542 800
E-Mail: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu

NYILATKOZAT
(hagyaték nem maradt)
Szám: K-XBüntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom, hogy az elhunyt ……………………….
……………………………………………………………………………………………………………
szám alatti lakos ügyében hagyatéki eljárás lefolytatását nem kérem, mert az elhunyt
után nem maradt:





ingatlan, takarékbetét, folyószámla, értékpapír, ki nem fizetett járandóság (nyugdíj,
munkabér), kárpótlás, szerzői jogdíj, gépkocsi, utánfutó, motorkerékpár, hajó, egyéb
jármű, amely forgalmi engedéllyel rendelkezik.
az elhunyt jogi személyiséggel, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság
tagja nem volt.
az ingóságok fejenkénti örökrésze a 300 000 ft-ot nem haladja meg (bútor, festmény,
porcelán, stb.)
a hagyatékban szülői felügyelet alatt nem álló kiskorú, cselekvőképtelen, gondnokság
alá helyezett személy, illetőleg ismeretlen helyen lévő érdekelt nincs.

Tudomásul veszem azt a figyelmeztetést, amely szerint a leltározás alá eső
vagyontárgyak eltitkolása büntetendő cselekmény.
 Kijelentem, hogy az örökhagyó önkormányzati bérlakása megüresedett, a bérleti
jogviszony folytatására senki nem jogosult.
 Kijelentem, hogy az önkormányzati bérlakásban
o bérlő
o bérlőtárs,
o családtag jogcímén lakik.
 Kijelentem, hogy az elhunyt magántulajdonban lévő lakásban lakott:
o haszonélvezőként,
o családtagként, bérlőként.

A nyilatkozattevő neve:
Szig.sz.:..........................................................
Rokonsági foka:..............................................
Lakcíme:.........................................................
Anyja neve:
Születési helye, ideje:

Hivatalos feljegyzés:
A nyilatkozat alapján
intézkedést nem igényel.
Irattárba helyezendő.

......................................................
nyilatkozattevő

.............................................
hagyatéki ügyintéző

Kelt: Dunakeszi,

Adatvédelmi nyilatkozat
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelmen közölt adatok valósak.
Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy e kérelemben megadott telefonszámom és email
címem Dunakeszi Város Önkormányzata és a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal az
adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, feldolgozza (részemre telefonon, emailen és/vagy postai úton közvetlenül a város sport, társadalmi, közéleti eseményeiről,
rendkívüli eseményekről, rendezvényekről, városi hírekről információt juttasson el). Az
adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást megismertem, az adatvédelmi tájékoztató
rendelkezéseit elfogadom.1
igen

nem

Dunakeszi, 20

év

hónap

nap

...................................................................

..................................................................

kérelmező aláírása

ügyintéző aláírása

Az adatkezelés határozatlan ideig terjed. A megadott személyes adatok nem kerülnek
nyilvánosságra hozatalra. A fenti hozzájárulásom bármikor visszavonható, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban
Info.
tv.)
14.§
c)
pontja
alapján,
az
adatkezelőtől
az
ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu e-mail címre elküldött levélben lehet kérni a személyes
adatok - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Kötelező
adatkezelésnek minősül amennyiben az adatok további kezelését vagy megőrzését
jogszabály írja elő. Az adatkezelő ennek a kérésnek a törvényi kivételektől eltekintve (Info.
tv.16.§) köteles eleget tenni.
1

