2014. Június

Kunhegyesi Híradó

5

Sajtóközlemény
Kényelmesen is intézhetõk a családtámogatási ügyek
A Magyar Államkincstár – ügyfelei kényelmét szem elõtt tartva – folyamatosan azon dolgozik, hogy megkönnyítse a különféle
ügyintézések menetét. A szervezet számára is világos, hogy a családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos ügyek kiemelt
fontosságúak a lakosság körében, ezért a közelmúltban kétféle kényelmi szolgáltatással is elõlépett.
A Magyar Államkincstár ügyfelei a családtámogatási és fogyatékossági támogatás iránti kérelmüket már elektronikus úton is
benyújthatják a www.allam.kincstar.gov.hu honlapon keresztül. A kényelmi szolgáltatás azon ügyfelek részére érhetõ el, akik
rendelkeznek ügyfélkapus regisztrációval.
A szolgáltatás révén a családok idõt és költséget takaríthatnak meg, hiszen otthonuk kényelmébõl is indíthatják megújult
felületen az anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély (GYES), gyermeknevelési támogatás (GYET) iránti
kérelmüket, amely kiegészült a fogyatékossági támogatás iránti kérelemmel.
Lehetõség van azonban arra is, hogy az ügyfélkapus regisztrációval nem rendelkezõ ügyfelek 40 kisebb postahivatalon –
kihelyezett ügyintézési pontokon – keresztül, elektronikus úton is beadják családtámogatási ellátással kapcsolatos kérelmeiket. A
postahivatalok elérhetõségeirõl a Magyar Államkincstár (www.allamkincstar.gov.hu), valamint a Magyar Posta (www.posta.hu)
honlapja nyújt felvilágosítást.
Családtámogatási, illetve fogyatékossági támogatással kapcsolatos kérdésekben az ügyfelek a Magyar Államkincstár honlapján,
illetve a Call Centeren keresztül – 06-30-344-0045; 06-70-460-9005; 06-20-881-9535; illetve helyi díjjal hívható számok –
tájékozódhatnak. Személyes ügyintézés pedig továbbra is a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságian található
Családtámogatási Irodákban lehetséges, melyek elérhetõségeit szintén a Kincstár honlapja tartalmazza.

Kunhegyes Városért Közalapítvány 2013. évi közhasznúsági jelentése
A Jász-Nagykun-Szolnoki Törvényszék Pk. 62.974/2002/4. számon közhasznú szervezetként nyilvántartásba vett
Kunhegyes Városért Közalapítvány 2013. évi közhasznúsági jelentése az alábbi
A Közalapítvány 2013. évi bevételei az alábbiak voltak:
adatok ezer Ft-ban
- 2013.01.01. nyitó pénzeszköz
37732
- Alapítói támogatás
18 965
- Munkaügyi központtól kapott támogatás
65
- Alaptevékenység bevétele
14 986
- Egyéb bevétel
14
2013. évi bevételek összesen:
71 762
A Közalapítvány kiadásai:
1
A Munkaügyi Központtól kapott támogatás felhasználása
Munkavállaló bére, egyéb juttatásai, járulékai
2

Alapítói támogatás felhasználása
a Városgazdálkodási tevékenysége
b Hátrányos helyzetûek foglalkoztatása
c Tehergépkocsi üzemeltetése
d Mezei õrszolgálat
e Közalapítvány igazgatási tevékenysége
f belvízvédekezsé-hóeltakarítási munkálatok
g Közfoglalkoztatás adminisztratív feladataira
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Alaptevékenység bevételeinek felhasználása
a Piacüzemeltetésre
b Városgazdálkozás
c Traktor, bobcat üzemeltetése
d Parkgondozás
e Szippantó tartály költségei
f Közutak üzemeltetése
g Vízkár elhárítás
h Strandfürdõ üzemeltetése
Egyéb bevétel felhasználása
a Városgazdálkodás
2013. évi nyitó pénzeszköz
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2013. évi záró pénzeszközök összesen:

adatok ezer Ft-ban
65
65
18965
10774
167
88
782
2161
454
4539
14986
1601
1139
4098
315
720
45
26
7042
14
14
37732
30837
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