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A dumentes jogseg6lyr5l sz6l6 tdrv6ny 29.tdrv6nycikk l.bekezd6se alapjdn I SZK
2018/87-es sz6mri Hivatalos Kdzlonye/ 6s Az Sltalenos kdzigazgatdsr6l sz6l6 torv6ny 59.
tdru6nycikk l.bekezd6se alapjdn /SZK 2016/18-es sz5mri 6s 2018/95-es sz6mf-hiteles
6rtelmez6s Hivatalos Kcizlonye/, valamint az ugyanazon tcirv6ny 146. tcirv6nycikk, 6s a
Szerb Kdztiirsiig Igazs6gUgyi Miniszt6rium5nak 021-01-110120L9-06-57-es sz5mrj,
20l9.szeptember 26-i keltez6sfi v6gz6sb6l ered6 meghatalmaz5ssal risszhangban, eljSrva
Zabos Istviin 6ltal benyujtott dijmentes jogseg6ly j6v6hagy6si k6relm6nek kOzigazgat6si
tigy6ben, az 6becsei ktizigazgat6si hivatal dijmentes jogseg6ly szolgAlata, meghozza az
al6bbi

VEGZES

' Zabos lstv6n,Kishegyesi 0t 31-es sz6m alatti 6becsei lakos 6rltal, 2019 november 4-6n
beierjesziet'" N 01 75-38 /20t9 Agyszdm alatt ildatot! Cr.jrnentes jcgseg6ly j6r.,6hagy5si
k6relm6t, alaki hib6k miatt elveti.

Indokol6s

Ezen eljiir6 szervhez Zabos lstv6n, 6becsei lakos 2019 november 4-6n dijmentes
jogseg6ly j6vAhagydrsi k6relmet terjesztett be.

Tekintettel azon kdrrilm6nyre, hogy a k6relem az eljArAst akaditlyoz6 alaki hib6kat
taftalmazza, szriks6gesenk mutatkozott, hogy a k6relmez6 toltse ki az Arlap ll.L2. r6sz6t,
amely a csalSdtagok, azaz a k6relmez6 kdzos h6ztart6s6hoz tartoz6 tagjainak a
jovedelm6re vonatkoznak, ezen 6V szeptemberi h6napj6t illet6en,ezenkivill hogy a
csal6dtagok, azaz a k6relmez6 kdz6s h6ztartdrsdnak a tagjai tolts6 ki az firlap IL1.3.
r6sz6t, amely a CsalSdtagok, azaz a k6relmez6 kdzos h6ztartdsdnak a tagjainak az
ingatlan tulajdon6t illetik, valamint, hoEjy a k6relemz6 toltse ki az firlap II.1.5. r6sz6t
amely egy6bb vagyon5ra vonatkozik 6spedig a 20t9 szeptemberi h6napj5nak
jdvedelm6nek nagysdga alapjdn - a tulajdonukban l6v6 megmunk5lhat6 frjldterillet
tulajdona jogcim6n, Zabos IstvSn, a k6relmez6 eset6ben,valamint a feltUntetett
csal5dtagokat, Balog Zabos Erzs6betet, ZabosZoltlnt 6s ifiabb Zabos Istvdnt illet6en .

A k6relem kieg6szit6s6t inditviinyoz6 v6gz6ssel utasitottuk a k6relmez6t, hogy a
kell6khibdkat a hatdrozat 6tv6tel6t6l sz5mitott nyolc napon beliil kLiszdbdlje ki, amely
felhiv5snak nem tett eleget.



Mivel ezen mulaszt5ssal a k6relem nem tartalmazza a k6relmez6 6s csaliidtagjai
anyagi SllapotSra vonatkoz6 szUks6ges adatokat 6s ezSltal megakadSlyozza annak
megalapozotts5g5ra vonatkoz6 dont6shozatalt, a hivatal az AltalSnos kozigazgat5si
eljdr5sr6l sz6l6 tdrv6ny 59. cikk 2. bekezd6se 6ftelm6ben, a rendelkez6 r6szben leift
v6gz6st hozta meg.

Jogorvoslati utasit5s:
Ezen v6gz6s ellen a k6zhezv6telt6l szdmitott B napos hatSrid6n bel0l fellebez6s
tedeszthet6 be a Szerb Kozt5rsasSg lgazs5gijgyi Miniszt6riumdhoz, Beograd, Nemanjina
utca22-26. sz6m cimre.

K6zbesit6si utasit6s:

1/A k6relmez6nek
Zabos lstvAn. Obecse
Kishegyesi dt 31.

2llratl6r, a v6gz6s joge16re
emelked6se ut6n
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