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· Telefonszámok:
vállalkozások 59/795-225
személyi okmányok 59/795-226
személyi okmányok 59/795-228
kormányablak 59/795-229
jogosítvány 59/795-230
gépjármű 59/795-231

· Fax: 59/351-020

· e-mail:  �szafured.jaras@jnszmkh.hu
· Ügyfélfogadási idő: 

hétfő: 07.00 – 17.00 óráig
kedd: 08.00 – 16.30 óráig
szerda: 08.00 – 16.30 óráig
csütörtök: 08.00 – 18.00 óráig
péntek: 08.00 – 15.00 óráig

16 óra után, a Posta bezárása miatt, már csak bankkár-
tyával történő fizetésre van lehetőség!

Az ügyek igen széles köre intézhető, melyek közül a teljesség 
igénye nélkül a leggyakrabban felmerülő ügytípusok az 
alábbiak:
· az okmányirodai feladatkörök szinte teljes köre 

(kivéve lakcímkártya, vállalkozások)
· papír alapú hiteles tulajdoni lap-másolat iránti kérelem,
· az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott 

hiteles térképmásolat iránti kérelem,
· építési engedélyezéssel kapcsolatos ügytípusok,
· anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem,
· nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentés,

· anyasági támogatásra való jogosultság megállapítása 
iránti kérelem,

· Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági 
igazolvány (TAJ - kártya) iránti kérelem, 

· fogyatékossági támogatásra való jogosultság megálla-
pítása iránti kérelem,

· aktív korúak ellátása iránti kérelem,
· állampolgársági ügyek,
· időskorúak járadéka megállapítása iránti kérelem,
· alanyi ápolási díj megállapítása iránti kérelem,
· alanyi és normatív közgyógyellátás megállapítása iránti 

kérelem,
· rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultság megállapítása iránti kérelem,
· terhességi-gyermekágyi segély iránti kérelem,
· gyermekgondozási díj iránti kérelem,
· egyedi hatósági ügyek intézéséhez internetes kapcsolati 

lehetőség és informatikai segítség nyújtása,
· cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásról tájékoz-

tatás,
· ügyfélkapu-regisztráció birtokában az ingatlan-

nyilvántartásból nem hiteles és elektronikusan 
hitelesített tulajdoni lap másolat lekérdezésének 
biztosítása.

Kormányablakokkal kapcsolatban bővebb tájékoztatást 
találhat a  honlapon.www.kormanyablak.hu

Tisztelettel:

 Páldiné dr. Ágoston Lívia
 hivatalvezető

Tájékoztatom tisztelt ügyfeleinket, hogy a nyugdíjasokat 
érintő pályázatok után már a gyermekeknek kiírt idei 
pályázatok is elérhetőek a www.erzsebetprogram.hu  
weboldalon. Az Erzsébet-program keretében idén 7 célcsoport 
számára 68 pályázatot hirdetett a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány, amelyek már elérhetők a www.erzsebetprogram.hu 
oldalon. A pályázatok kizárólag a weboldalon található 
elektronikus adatlap kitöltésével nyújthatók be. Annak 
érdekében, hogy a Kormány által támogatott Erzsébet-program 
üdülési lehetőségei minél több ember számára válhassanak 
elérhetővé, a pályázni szándékozó nagycsaládok, fogyaté-
kossággal élők és nyugdíjasok az ország több mint 1500 
pontján, többek között a Kormányablakoknál is kérhetnek 
személyes segítséget.

A negyedik évébe lépő Erzsébet-program keretében idén 
mintegy 70 pályázatot ír ki a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány, amely az elmúlt három év tapasztalatai alapján 
hosszas mérlegelés után úgy döntött, hogy az idei pályázatok 
beadása lépcsőzetesen, 15-30 napos időközönként történik.

Elsőként, január 9-én a nyugdíjasoknak szóló szociális 
üdülési és a tavaly nagy sikert aratott kedvezményes fürdőjegy 
pályázatok, január 19-én a nyári Erzsébet-táborok és a 
Tavaszi/Őszi kirándulások nyíltak meg. A nagycsaládosoknak 
szóló pályázat februárban, a későbbiek során a többi 
kedvezményezettnek szóló kiírás fokozatosan válik majd 
beadhatóvá.

A táboroztatás kiemelt jelentőséggel bír a jövőben is, így 
január 19-től a gyermekeknek kiírt idei pályázatok is elérhetőek 
már a weboldalon. A több mint 60 általános és tematikus 
táborra, a tavaszi és őszi kirándulásra, valamint az egyéb, 
gyermekeknek szóló kiírásokra január 19. és július 1-je között 
nyújthatók be a pályázatok. 

Az Erzsébet-tábor a gyermekek tartalmas pihenésének 
lehetőségét biztosítja, központi költségvetési finanszírozással: 
3 milliárd forintot szán erre a kormány. A kiránduló és táborozó 
fiatalokat zömében 3 helyszín várja: a balatonberényi, a 
fonyódligeti és a zánkai Erzsébet Táborok, ahol 1000-2000 
forint önerő mellett teljes ellátást és programokat biztosító 6 
napos táborokban, vagy 3 napos kirándulásokon vehetnek részt. 
Érdekes színfolt az Erzsébet-táborok között az első, határon túl 
megnyitott szálláshely, az Erzsébet Tábor Ivó, amely 150 fő 
befogadására alkalmas. A székelyföldi tábort tavaly nyáron 
vehették birtokukba a gyermekek.

A két évvel ezelőtt útjára indított Napközi Erzsébet-táborok 
keretében a szünidő ideje alatt az iskolákban szerveznek 
programokat a gyerekeknek, napi négyszeri étkezés biztosítása 
mellett. Az egyhetes program önköltsége 500 forint 
gyermekenként. Az első évben kísérleti jelleggel 500 gyermek 
vett részt a programban, tavaly 3 ezer, idén pedig már 15 ezer 
gyermek számára kívánják ezt a lehetőséget biztosítani.

Annak érdekében, hogy a Kormány által támogatott Erzsébet-
program üdülési lehetőségei minél több ember számára 
válhassanak elérhetővé, a pályázni szándékozó nagycsaládok, 
fogyatékossággal élők és nyugdíjasok az ország több mint 1500 
pontján, többek között a Kormányablakoknál is kérhetnek 
személyes segítséget.

Tisztelettel:

 Páldiné dr. Ágoston Lívia

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
 Kunhegyesi Járási Hivatalának vezetője

Már az Erzsébet-táborokra is lehet jelentkezni 
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