
Hatósági és Gyámügyi feladatok:

Szociális igazgatási feladatok: időskorúak járadéka és 
ápolási díj megállapítása, felülvizsgálata, folyósítása, köz-
gyógyellátásra való jogosultság megállapítása, egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultság megállapítása, erről hatósági 
bizonyítvány kiállítása, aktív korúak ellátása, hadigondozotti 
ügyekben az első fokú hatósági jogkör gyakorlása.

Oktatással kapcsolatos feladatok: a tanköteles tanuló 
igazolatlan mulasztása esetén a törvény vagy kormányrendelet 
által meghatározott feladat- és hatáskörök ellátása, a tanköteles 
tanuló tanulmányai külföldön történő folytatásának bejelentése 
fogadása, az írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak a vizs-
gaszervező iskolák közötti elosztásában történő közreműködés, 
az érettségi vizsga központi írásbeli feladatlapjainak átadása a 
vizsgabizottságot működtető közoktatási intézmény megbí-
zottjának.

2015. március elsejétől a Járási hivatalban intézhető ügyek 
köre bővült az aktív korúak ellátásával – majd július 1-től a 
hadigondozottak ellátásával kapcsolatos jogszabályi változá-
sok miatt sok új kérelem érkezett hadigondozotti ellátás meg-
állapítására. A hatósági osztály és a járási gyámhivatal 2015. 
április 01. napjától összevonásra került. 

A Járási Hivatal kihelyezett kirendeltsége
Abádszalókon kirendeltség működik, azaz hatósági és 
gyámügyi ügyintéző is elérhető, 2 fő kormánytisztviselővel, az 
alábbi ügyfélfogadási időben:

Hétfő: 08.00 – 18.00 
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 08.00 –16.00
Csütörtök: 13.00 – 16.00
Péntek: 08.00 – 12.00

Ügysegédi rendszer 
• állandó ügysegéd (hatósági ügyekben)  az Tiszabőn

alábbi ügyfélfogadási időben:

Hétfő: 08.00 – 16.00 
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 08.00 – 16.00
Csütörtök: 13.00 – 16.00
Péntek: 08.00 – 12.00

valamint gyámügyi ügyintéző szintén  szerdán Tiszabőn
08.00-16.00 ügyfélfogadási időben.

• ideiglenes ügysegéd (hatósági ügyek helyben történő 
ügyintézése)

Tiszabura hétfő, szerda 08.00 – 16.00 

Tiszagyenda hétfő 08.00 – 12.00 

Tiszaroff péntek 08.00 – 12.00 

Tomajmonostora szerda 08.00 – 12.00 

Egyéb a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
főosztályainak Kunhegyesi Járási Hivatal épületében 
kihelyezett ügyfélszolgálatai és ügyfélfogadási ideje:

• Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 
Nyugdíj-megállapítási és Adategyeztetési Osztály – 
minden hónap első szerdai napján 9.00-10.00 

• Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 
Egészségbiztosítási Osztály – minden hónap 
negyedik hétfői napján 12.00-14.00

• Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály egyedi – 
tájékoztatás szerint.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a járási hivatal, ügyfelei 
részére, az udvarban parkolási lehetőséget biztosít, melyből egy 
a fogyatékkal élők számára van fenntartva. A balesetek 
elkerülésének érdekében kérem szíveskedjenek a főútvonal 
helyett az udvarunkban parkolni.

Panaszaikkal, javaslataikkal és észrevételeikkel fordulhatnak 
hozzám illetve Dr. Bánfi Zsuzsanna helyettesemhez 
bizalommal a Hatósági és Gyámügyi Osztály ügyfélfogadási 
idejében vagy előre, az 59/795-102 számon egyeztetett 
időpontban.

 Páldiné dr. Ágoston Lívia
 hivatalvezető

A Kunhegyesi Járási Hivatal
• Székhelye: Kunhegyes, Szabadság tér 9-10. 
• Szervezeti egységei: Hatósági és Gyámügyi Osztály, Foglalkoztatási Osztály, Kormányablak Osztály
• Ügyfélfogadási idő:

   Hatósági és Gyámügyi Osztály  Foglalkoztatási Osztály Kormányablak Osztály
Hétfő: 08.00 – 18.00 08.00 - 18.00 07.00 – 17.00  

Kedd: nincs ügyfélfogadás nincs ügyfélfogadás 08.00 – 16.30  

Szerda: 08.00 – 16.00 08.00 - 16.00 08.00 – 16.30  

Csütörtök: 13.00 – 16.00 13.00 - 16.00 08.00 – 18.00  

Péntek: 08.00 – 12.00 08.00 - 12.00 08.00 – 15.00  

• Telefonszámok:
Hatósági és Gyámügyi Osztály: 59/795-102 

Foglalkoztatási Osztály: 59/530-530 

Kormányablak Osztály: vállalkozások 59/795-233  

  személyi okmányok 59/795-233
  kormányablak 59/795-265
  jogosítvány 59/795-224
  gépjármű 59/795-224

• e-mail: kunhegyes.jaras@jnszmkh.hu
• Kunhegyesi Járási Hivatal illetékességi területéhez tartozó települések: Kunhegyes, Abádszalók, Tiszabura, Tiszabő, 

Tiszagyenda, Tiszaroff, Tomajmonostora


