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Banyavari Peter <banyavari@gmail.com>

FW: Személyes szabadság korlátozása miatt kárpótlás címén történt kifizetések -
2019. év
1 üzenet

polgarmester@szodliget.hu <polgarmester@szodliget.hu> 2019. augusztus 2. 9:42
Címzett: Banyavari Peter <banyavari@gmail.com>

 

 

From: Hutlák Tímea <hutlak.timea@allamkincstar.gov.hu> 
Sent: Friday, August 2, 2019 9:38 AM
To: Abony (abony@abony.hu) <abony@abony.hu>; polgarmester@acsa.hu; polgarmester@albertirsa.hu;
polgarmester@alsonemedi.hu; polgarmester@apaj.hu; polgarmester@aporka.hu; Aszód (istvan.sztan@aszod.hu)
<istvan.sztan@aszod.hu>; bagpolghiv@bagfalu.hu; polgarmester@benye.hu; polgarmester@bernecebarati.hu;
polgarmester@biatorbagy.hu; polgarmester@budajeno.hu; polgarmester@budakalasz.hu; pm.titkar@budakeszi.hu;
polgarmester@budaors.hu; polgarmester@bugyi.hu; polgarmester@cegledph.hu; polgarmester@cegledbercel.hu;
Dr. Lakos Roland <polgarmester@csemo.hu>; polgarmester@csevharaszt.hu; polgarmester@csobanka.hu;
polgarmester@csomad.hu; polgarmester@csomor.hu; polgarmester@csorog.hu; csovar@invitel.hu;
koszegi.zoltan@dabas.hu; polgarmester@danszentmiklos.hu; polgarmester@dany.hu;
polgarmester@delegyhaza.hu; onkormanyzat@diosd.hu; dompol1@invitel.hu; polgarm@domsod.hu;
polgarmester@dunabogdany.hu; drszalaylaszlo@dunaharaszti.hu; polgarmester@dunakeszi.hu;
polgarmester@dunavarsany.hu; polgarmester@ecser.hu; polgarmester@erd.hu; polgarmester@erdokertes.hu;
farmos.polg@upcmail.hu; polgarmesteri.hivatal@felsopakony.hu; polgarmester@fot.hu; pm.galgagyork@invitel.hu;
ghevizph@galgaktv.hu; polgarmester2183@gmail.com; polgarmester@gomba.hu; varoshaza@god.hu;
Gemesi.Gyorgy@godollo.hu; polgarmester@gyal.hu; pmhiv@gyomro.hu; polgarmester@halasztelek.hu;
polgarmester@herceghalom.hu; polgarmester@hernad.hu; bazant1@invitel.hu; polghiv@iklad.hu;
polgarmester@inarcs.hu; MC_Fazekas Nóra <hivatal@ipolydamasd.hu>; polgarmester@ipolytolgyes.hu;
hivatal@isaszeg.hu; MC_Rapi Éva <jkaraph@t-online.hu>; polgarmester@kakucs.hu; polgarmester@kartal.hu; Káva
(titkarsag@kava.hu) <titkarsag@kava.hu>; kemenceph@invitel.hu; polgarmester@kerepes.hu;
polgarmester@kiskunlachaza.hu; polgarmester@kismaros.hu; gyorgy.edelman@kisnemedi.hu;
polgarmester@kisoroszi.hu; polgarmester@kistarcsa.hu; polgarmester@kocser.hu; polgarmester@kokaph.hu;
polgarmester@kosd.hu; polgarmester@kospallag.hu; Kőröstetétlen (postmaster@polghivkorostetelen.t-online.hu)
<postmaster@polghivkorostetelen.t-online.hu>; polgarmester@leanyfalu.hu; MC_Lambing Istvánné
<hivatal@letkesionkormanyzat.t-online.hu>; info@lorev.hu; Lórév (bogdan.polgarmester@gmail.com)
<bogdan.polgarmester@gmail.com>; tabanyi.pal@maglod.hu; polgarmester@majoshaza.hu;
polgarmester.makad@upcmail.hu; nosztra@t-online.hu; polgarmester@mende.hu; mikebuda@t-online.hu;
polgarmester@mogyorod.hu; polgarmester@monor.hu; polgarmester@monorierdo.hu; Nagybörzsöny
(hivatal@nagyborzsony.hu) <hivatal@nagyborzsony.hu>; polgarmester@nagykata.hu;
polgarmester@nagykovacsi.hu; polgarmester@nagykoros.hu; polgarmester@nagymaros.hu;
polgarmester@nagytarcsa.hu; polgarmester@nyaregyhaza.hu; polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu;
polgarmester@ocsa.hu; polgarmester@orbottyan.hu; kovacsistvan@monornet.hu; Pánd (polgarmester@pand.hu)
<polgarmester@pand.hu>; szekely.laszlo@paty.hu; polgarmester@pecel.hu; jegyzo@penc.hu;
polgarmester@perbal.hu; perocsenyhivatal@invitel.hu; polgarmester@peteri.hu; polgarmester@pilis.hu;
polgarmester@pilisborosjeno.hu; polgarmester@piliscsaba.hu; polgarmester@pilisjaszfalu.hu;
polgarmester@pilisvorosvar.hu; polgarmester@pilisszanto.hu; polgarmester@pilisszentivan.hu; mlynky@t-online.hu;
onkormanyzat@pilisszentlaszlo.hu; polgarmester@pocsmegyer.hu; polgarmester@pomaz.hu;
pusztavacs@pusztavacs.hu; polgarmester@pusztazamor.hu; Püspökhatvan (hivatal@puspokhatvan.hu)
<hivatal@puspokhatvan.hu>; polgarmester@puspokszilagy.hu; polgarmester@rackeve.hu; Rád
(polgarmester@rad.hu) <polgarmester@rad.hu>; polgarmester@remeteszolos.hu; polgarmester@solymar.hu;
soskut1@t-online.hu; polgarmester@sulysap.hu; polgarmester@szada.hu; pmtitkar@hivatal.battanet.hu;
polgarmester@szentendre.hu; Szentlőrinckáta (polgarmester@szentlorinckata.hu) <polgarmester@szentlorinckata.
hu>; polgarmester@szentmartonkata.hu; polgarmester@szigetbecse.hu; titkarsag@szigetcsep.hu;
polgarmester@szigethalom.hu; polgarmester@szigetmonostor.hu; ph@szigetszentmarton.hu; polgarmester@
szigetszentmiklos.hu; polgarmester@szigetujfalu.hu; Szob (szob@szob.hu) <szob@szob.hu>;
polgarmester@szokolya.hu; polgarmester@szod.hu; polgarmester@szodliget.hu; polgarmester@taborfalva.hu;
polgarmester@tahitotfalu.hu; polgarmester@taksony.hu; Tápióbicske (tbicskehivatal@gmail.com)
<tbicskehivatal@gmail.com>; tapio@t-online.hu; polgarmester@tapiosag.hu; polgarmester@tapioszecso.hu;
tszele@t-online.hu; polgarmester@tapioszentmarton.hu; Tápiószőlős (drszoboszlay@t-online.hu) <drszoboszlay@t-
online.hu>; polgarmester@tarnok.hu; polgarmester@tatarszentgyorgy.hu; polgarmester@telki.hu;
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tesahivatal@invitel.hu; polgarmester@tinnye.hu; polgarmester@toalmas.hu; polgarmester@tok.hu;
polgarmester@tokol.hu; polgarmester@torokbalint.hu; polgarmester@tortel.hu; info@tura.hu;
polgarmester@ujhartyan.hu; polgarmester@ujlengyel.hu; polgarmester@ujszilvas.hu; urihivatal@monornet.hu;
polgarmester@ullo.hu; polgarmester@urom.hu; polgarmester@varoshaza.vac.hu; polgarmester@vacduka.hu;
polghivvacegres@freemail.hu; polgarmester@vachartyan.hu; polgarmester@vackisujfalu.hu;
polgarmester@vacratot.hu; hivatal@vacszentlaszlo.hu; polgarmester@valko.hu; vamosmikola1@invitel.hu;
polgarmester@vasad.hu; polgarmester@vecses.hu; polgarmester@veresegyhaz.hu; polgarmester@veroce.hu;
Verseg (versegpolghiv@gmail.com) <versegpolghiv@gmail.com>; polgarmester@visegrad.hu;
polgarmester@zebegeny.hu; polgarmester@zsambek.hu; polgi.zs@zsambok.hu; jegyzo@abony.hu;
acsajegyzo@upcmail.hu; jegyzo@albertirsa.hu; jegyzo@alsonemedi.hu; jegyzo@apaj.hu; jegyzo@aporka.hu; Aszód
(katalin.ballago@aszod.hu) <katalin.ballago@aszod.hu>; jegyzo@bagfalu.hu; aljegyzo@benye.hu;
bernecebarati@vnet.hu; jegyzo@biatorbagy.hu; jegyzo@budajeno.hu; udvarhelyi.istvan@budakalasz.hu;
jegyzo@budakeszi.hu; jegyzo@budaors.hu; jegyzo@bugyi.hu; jegyzo@cegledph.hu; jegyzo@cegledbercel.hu;
jegyzo@csemo.hu; Csemő (aljegyzo@csemo.hu) <aljegyzo@csemo.hu>; jegyzo@csevharaszt.hu;
jegyzo@csobanka.hu; jegyzo@fot.hu; jegyzo@csomor.hu; jegyzo@csorog.hu; csovar@invitel.hu; jegyzo@dabas.hu;
jegyzo@danszentmiklos.hu; polghiv@dany.hu; jegyzo@delegyhaza.hu; jegyzo@diosd.hu; jegyzo.dompol@invitel.hu;
jegyzo@domsod.hu; jegyzo@dunabogdany.hu; jegyzo@dunaharaszti.hu; jegyzo@dunakeszi.hu;
jegyzo@dunavarsany.hu; jegyzo@ecser.hu; jegyzo@erd.hu; jegyzo@erdokertes.hu; farmos.polg@upcmail.hu;
jegyzo@felsopakony.hu; jegyzo@fot.hu; jegyzo.gyork@invitel.hu; ghevizph@galgaktv.hu; jegyzo@galgamacsa.hu;
jegyzo@gomba.hu; jegyzo@god.hu; neva@godollo.hu; jegyzo@gyal.hu; jegyzo@gyomro.hu;
jegyzo@halasztelek.hu; jegyzo@herceghalom.hu; jegyzo@hernad.hu; Hévízgyörk (jegyzo@hevizgyork.hu)
<jegyzo@hevizgyork.hu>; polghiv@iklad.hu; jegyzo@inarcs.hu; nosztra@t-online.hu; hivatal@ipolytolgyes.hu;
jegyzo@isaszeg.hu; MC_Rapi Éva <jkaraph@t-online.hu>; jegyzo@kakucs.hu; kartalph@kartal.hu; Káva
(titkarsag@kava.hu) <titkarsag@kava.hu>; kemenceph@invitel.hu; jegyzo@kerepes.hu; jegyzo@kiskunlachaza.hu;
jegyzo@kismaros.hu; jegyzo@kisnemedi.hu; jegyzo@tahitotfalu.hu; erzsebet.czukkerne@kistarcsa.hu;
jegyzo@kocser.hu; jegyzo@kokaph.hu; jegyzo@kosd.hu; jegyzo@kospallag.hu; jegyzo@cegledph.hu;
jegyzo@leanyfalu.hu; MC_Lambing Istvánné <hivatal@letkesionkormanyzat.t-online.hu>; info@lorev.hu;
margruber.janos@maglod.hu; jegyzo@majoshaza.hu; jancso.emoke@makad.hu; nosztrajegyzo@gmail.com;
jegyzo@mende.hu; jegyzo@albertirsa.hu; moldvan.tunde@mogyorod.hu; jegyzo@monor.hu;
jegyzo@monorierdo.hu; Nagybörzsöny (hivatal@nagyborzsony.hu) <hivatal@nagyborzsony.hu>;
jegyzo@nagykata.hu; jegyzo@nagykovacsi.hu; jegyzo@nagykoros.hu; jegyzo@nagymaros.hu;
jegyzo@nagytarcsa.hu; jegyzo@nyaregyhaza.hu; krisztina@nyarsapathivatal.t-online.hu; drmolnarcsaba@ocsa.hu
<drmolnarcsaba@ocsa.hu>; jegyzo@orbottyan.hu; kollarzsolt@monornet.hu; jegyzo@pand.hu; jegyzo@paty.hu;
jegyzo@pecel.hu; jegyzo@penc.hu; jegyzo@perbal.hu; Perőcsény (bona.olga@invitel.hu) <bona.olga@invitel.hu>;
jegyzo@peteri.hu; jegyzo@pilis.hu; jegyzo@pilisborosjeno.hu; jegyzo@piliscsaba.hu; jegyzo@pilisjaszfalu.hu;
jegyzo@pilisvorosvar.hu; jegyzo@pilisszanto.hu; jegyzo@pilisszentivan.hu; jegyzo@pilisszentkereszt.hu;
dr.gerendas.gabor@szentendre.hu; jegyzo@pocsmegyer.hu; jegyzo@pomaz.hu; jegyzo@ujlengyel.hu;
jegyzo@pusztazamor.hu; Püspökhatvan (hivatal@puspokhatvan.hu) <hivatal@puspokhatvan.hu>;
jegyzo@puspokszilagy.hu; jegyzo@rackeve.hu; Rád (jegyzo@rad.hu) <jegyzo@rad.hu>; jegyzo@remeteszolos.hu;
jegyzo@solymar.hu; soskut1@t-online.hu; jegyzo@sulysap.hu; jegyzo@szada.hu; titkarsag@hivatal.battanet.hu;
jegyzo@szentendre.hu; Szentlőrinckáta (jegyzo@szentlorinckata.hu) <jegyzo@szentlorinckata.hu>;
jegyzo@szentmartonkata.hu; jegyzo@szigetbecse.hu; jegyzo@szigetcsep.hu; jegyzo@szigethalom.hu;
jegyzo@szigetmonostor.hu; jegyzo@szigetszentmarton.hu; jegyzo@szigetszentmiklos.hu; jegyzo@szigetujfalu.hu;
jegyzo@szob.hu; jegyzo@szokolya.hu; jegyzo@szod.hu; jegyzo@szodliget.hu; Táborfalva
(onkormanyzat@taborfalva.hu) <onkormanyzat@taborfalva.hu>; jegyzo@tahitotfalu.hu; jegyzo@taksony.hu;
Tápióbicske (tbicskehivatal@gmail.com) <tbicskehivatal@gmail.com>; tapio@t-online.hu; jegyzo@tapiosag.hu;
jegyzo@tapioszecso.hu; tszele@t-online.hu; jegyzo@tapioszentmarton.hu; Tápiószőlős (jegyzo@tapioszolos.hu)
<jegyzo@tapioszolos.hu>; Tárnok (jenei.gergely@tarnok.hu) <jenei.gergely@tarnok.hu>;
jegyzo@tatarszentgyorgy.hu; jegyzo@telki.hu; tesahivatal@invitel.hu; jegyzo@tinnye.hu; jegyzo@toalmas.hu;
jegyzo@tok.hu; jegyzo@tokol.hu; jegyzo@torokbalint.hu; jegyzo@tortel.hu; info@tura.hu; jegyzo@ujhartyan.hu;
jegyzo@ujlengyel.hu; jegyzo@ujszilvas.hu; urihivatal@monornet.hu; jegyzo@ullo.hu; jegyzo@urom.hu;
jegyzo@varoshaza.vac.hu; Vácduka (jegyzo@vacduka.hu) <jegyzo@vacduka.hu>; jegyzo@galgamacsa.hu;
jegyzo@vachartyan.hu; jegyzo@vackisujfalu.hu; jegyzo@vacratot.hu; hivatal@vacszentlaszlo.hu; jegyzo@valko.hu;
vamosmikola1@invitel.hu; jegyzo@vasad.hu; jegyzo@vecses.hu; jegyzo@veresegyhaz.hu; jegyzo@veroce.hu;
kartalph@kartal.hu; jegyzo@visegrad.hu; MC_Varagyáné Himmer Orsolya <titkarsag@zebegeny.hu>;
jegyzo@zsambek.hu; jegyzo@zsambok.hu; Abony (makai.szilvia@abony.hu) <makai.szilvia@abony.hu>; Abony
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szecsopenzugy@monornet.hu; gazdalkodas@tapioszele.hu; Tápiószentmárton (hivatal@tapioszentmarton.hu)
<hivatal@tapioszentmarton.hu>; Tápiószőlős (penzugy@tapioszolos.hu) <penzugy@tapioszolos.hu>;
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<penzugy@tok.hu>; Tök (gazdalkodas@tok.hu) <gazdalkodas@tok.hu>; hivatal@tokol.hu; Törökbálint
(penzugy@torokbalint.hu) <penzugy@torokbalint.hu>; Törtel (gazd.csop@tortel.hu) <gazd.csop@tortel.hu>;
info@tura.hu; gazdalkodas@ujhartyan.hu; Újhartyán (penzugy@ujhartyan.hu) <penzugy@ujhartyan.hu>;
gazdalkodas@ujlengyel.hu; ujszilvaspolghiv@gmail.com; urihivatal@monornet.hu; Üllő (penzugyi-iroda@ullo.hu)
<penzugyi-iroda@ullo.hu>; penzugy@urom.hu; Vác (penzugycsopvez@varoshaza.vac.hu)
<penzugycsopvez@varoshaza.vac.hu>; Vác2 (gazdasag@varoshaza.vac.hu) <gazdasag@varoshaza.vac.hu>;
Vácduka (konyveles@vacduka.hu) <konyveles@vacduka.hu>; penzugy@vachartyan.hu; Váckisújfalu
(penzugy@vackisujfalu.hu) <penzugy@vackisujfalu.hu>; penzugy@vacratot.hu; Vácszentlászló
(hivatal@vacszentlaszlo.hu) <hivatal@vacszentlaszlo.hu>; Valkó (penzugy3@valko.hu) <penzugy3@valko.hu>;
vamosmikola1@invitel.hu; Vasad (penzugy@vasad.hu) <penzugy@vasad.hu>; toth.erika@vecses.hu;
penzugy@vecses.hu; Veresegyház (penzugy@veresegyhaz.hu) <penzugy@veresegyhaz.hu>; Veresegyház
(penzugyadat@veresegyhaz.hu) <penzugyadat@veresegyhaz.hu>; Verőce (penzugy@veroce.hu)
<penzugy@veroce.hu>; Verőce (penzugy1@veroce.hu) <penzugy1@veroce.hu>; penzugyverseg@gmail.com;
Verseg (polgarmesterihivatal@verseg.hu) <polgarmesterihivatal@verseg.hu>; penzugy@visegrad.hu; Zebegény
(hirlingne.osztroluczki.julianna@zebegeny.hu) <hirlingne.osztroluczki.julianna@zebegeny.hu>; Zsámbék
(penzugy@zsambek.hu) <penzugy@zsambek.hu>; gazdasagivezeto@zsambek.hu; (penztar@zsambok.hu)
<penztar@zsambok.hu>; Zsámbok (hivatal@zsambok.hu) <hivatal@zsambok.hu>
Cc: Hetényi Tamás <hetenyi.tamas@allamkincstar.gov.hu>; Fekete Debóra <fekete.debora@allamkincstar.gov.hu>
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Iktatószám: BPM-ÁHI/3721-2/2019.

 

Megyei Jogú Város Önkormányzata

Városi, Nagyközségi, Községi Önkormányzat

 

e-mail útján

 

Megyei Jogú Város polgármestere részére

Városi, Nagyközségi, Községi Önkormányzat polgármestere részére

 

 

Tárgy: Személyes szabadság korlátozása miatt kárpótlás címén történt kifizetések - 2019. év

 

 

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

 

A személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén a 93/1990. (XI.21.) Kormányrendelet alapján
folyósított, az önkormányzatok által megelőlegezett összegeket a központi költségvetés a Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. sz. mellékletének I.11. Önkormányzati elszámolások fc)
alpontja alapján továbbra is megtéríti.

 

Az önkormányzatok számára az igénylés benyújtási határideje: 2019. augusztus 16.
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Hutlák Tímea

felülvizsgálati referens

 

Magyar Államkincstár

Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság

Államháztartási Iroda

I. Felülvizsgálati és Ellenőrzési Osztály

1138 Budapest, Váci út 188.

Levelési cím: 1389 Budapest, Pf. 105

Telefon: +36-1-429-5317

E-mail: hutlak.timea@allamkincstar.gov.hu

A támogatás igénylésére szolgáló felület az ÖNEGM rendszerben lesz elérhető, mely várhatóan a napokban
élesítésre kerül, erről külön levélben haladéktalanul tájékoztatni fogjuk az önkormányzatokat.

Az igénylés az ÖNEGM rendszerben kitöltött, és onnan kinyomtatott adatlapon valósul meg, melyhez csatolni kell az
illetékes kárpótlási hatóság által hozott határozatok másolatát.

 

Az önkormányzatok az ÖNEGM rendszerben rögzített és lezárt, a rendszerből előállított és elektronikus
hitelesítéssel ellátott adatlapot és mellékleteit (határozatok) a fenti határidőig elektronikus úton nyújthatják be a
Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodájára a Kincstár MAKPER elnevezésű (KRID: 434024334
azonosítójú) hivatali kapuján keresztül.

 

Kérjük az ügyintéző kollégákat szíveskedjen értesíteni a levélben foglaltakról.

Segítő együttműködését előre is köszönjük.

 

Tisztelettel, Hetényi Tamás irodavezető megbízásából:
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