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Le décédé/The deceased
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azonosítója:

sz04787635
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Házassá9i neve:

Nom et prénoms apré5 le mariage / Name and forenames followin9 marriage

szabó Ferencné
SzüIetési családi és utóneve(i):

Nom et prénom5 de nais5ance / Birth name and forenames

Erzsékt

Horváth
Neme:

nő Féminin/Female

Sexe / sex

Családi állapota:

özv€y

situation matrimoniale/ Marital statu5

Születési helye:

Komoró

LieU de naissance / Place of birth

Születési ideje (életkora):
Date de naissance (Áge) / Date of
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biíth (Age)

HaIálesetének helye:

Lieu de décés / place

VeweMidcw

Pomáz

ofdeath

2013. év AnnégYear 0§. hó ítfoigrM*n& 1§. nap Jour/§ay

Halálesetének ideje:
Date de décé5 / Date of death

{l(§eaer-tizghárom szeptgnber §z)

Apjának sZületési családi és utóneve(i):

Nom et prénoms de naissance du pére / Birth name and forenames ofíatheí

Horváth Ferenc
Anyjának szúletési családi és utóneve(i):

Nom et prénoms de naissance de la méle./ Birth name and forenames of mother

Lesku Eft§ebet
Házastársának

vagy bejegyzett élettá15ának születési csa|ádi és utóneve(i):

Nom et prénoms de naissance du conjoint ou du partenaire enregi5tré /
Birth name and forename5 ofthe 5pouse or the registered partner
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A végzés jogerősl

Dr. Ujvdri Tamós közjegyző

lrrnakeszi, zo..t(1.ou,,

2120 Dunakeszi, Fő út 30.

Tel: (27) 547-190, Fax: (27)

547-190
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14016 lU 19 5212017 13. szám
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tamások.

közlegyző

,

1951. szePtember 28,, anyjaneve: Lesku Erzsébet) volt 2151 Fót, Sikátorpuszta 8, szám alatti
lakos póthagyatéka ügyében - tárgyalás tartása nélkül - meghozta az alabii:
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cyATÉKÁTADó vnczÉsr
é örökhagyó

p őthagy atékát:

- a KomorÓ, belterület 329 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, lakől,áz, udvar megnevezési1
ingatlannak, a tulajdoni lap IIl11. sorszéma alatt az öröklragyó nevén állő Ilítulajdoni

illetőségét: 1 50.000.-Ft értékben

törvényes öröklés jogcímén1/2-112 arán},ban az örökhagyó gyerr
Földi István szüIetési neve FöIdi István (szi,iletett: §udapest, 1970. augusztus 12., anyja
neve: Horváth Erzsébet) 2151 Fót, Sikátorpuszta 12. szám alatti és
Juhász Erzsébet szÜletósi neve FöIdi Erzsóbct (született: Budapest, 1971. augusztus 02.,
anyja neve: Horváth Erzsébet) 2151 Fót, Sikátorpuszta 12. számalatti lakosoknakádja át.
Bejelentett hagyatéki teher

A póthagyatéki eljárás

költségei:

8.800.-Ft

A jogerős pót-hagyatékátacló végzéssel a közjeg},ző megkeresi:
I. a Nerrrzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adőigazgatőságát,
II. a Kisvárdai Járási Hivatal Földhivatali Osztályát azzal, hogy az örökösök
jegyezzebe.

tulajdonjogát

FigYelmezteti a közjegyző az örököst, hogy a végzéskézhezvétetétőlszámitott 15 nap alatt
hagyatéki tárgyalás kitűzésétkérlreti, ha az örökséget visszautasítja, más orokiésben
érdekelttel egyezséget kíván kötni, vagy a hagyaték tárgyalás nélküli átadásának alapjául
szolgált, az iratokhoz csatolt egyezségtől el kíván térni, illetőleg örökség ét vagy u*ut .gy
részéthagyatéki hitelező követelésének kielégítésefejében a hagyatéki hitelózőre vagy-'a
hagYatéki eljárásban kieséses örökösre kívánja átruházni, vagy igénylővel kíván egyezs=eget

kötni.

A végzésellen a kézbesítéstőlszámított 15 n.rp alatta Budapest Környéki Törvényszékhez
címezett, de a közjegyzőnél 3 pétdányban benyújtandó fellebbezésnek van lrelye. A

fellebbezés illetéke 1 0.000,-Ft,

IndolroIás:

Az Öröklragyó végintézkedéshátrahagyása nélkül, özvegy családi állapotbarr hunyt el.
Törvérryes örökösei a Ptk. 607.§ (2)bekezdése alapján gyermekei.
Az örökhagyó alaphagyatékát dr. Ujvári Tamírs dunakeszi közjegyző 14016lü110151201315.
szám alatt meghozott hagYatékátadó végzésévelaclta
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A közjegyző ahagyatéki eljárás

lefolytatása után előkerült hagyatéki vagyonra abagyatéki
eljárásról szőIő 201,0. évi XXXVIII. törvény 103. § alapjánpóthagyatéki eljarást folytatott le,
melynek sorfur az öröI<hagyó póthagyatékát a törvényes öröklés rendje szerint, a Hetv. 95. §
( Q bek,"t) pontj a alaplán tárgyaláson kívüI xdta át.

Kelt Dunakeszin, 2017.év október hó 30. ilpian.
dr. Ujvári
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