Helyi járatú autóbuszbérlet támogatás


Zirc településen közlekedtetett helyi járatokon érvényes nyugdíjas és diák bérletjegy vásárlásához havi 300,- Ft összegű támogatás illeti meg a helyi rendeletben meghatározott jogosultsági körbe tartozó zirci lakosokat.

A hatáskör címzettje: képviselő-testület
- átruházott hatáskörben: jegyző

Ügyintéző: Simonné Kukoda Bernadett igazgatási ügyintéző
Elérhetősége: 88/593- 700/142 

Ügyintézési határidő:  21 nap
Fellebbezési határidő: a döntés kézhez vételétől számított 15 nap

Illetékességi terület: Zirc 

Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: a helyi rendelet által előírt kérelem nyomtatvány (letölthető: a www.zirc.hu" www.zirc.hu, vagy kérhető személyesen az ügyintézőnél, vagy az ügyfélszolgálaton) és a csatolandó igazolások: a személyazonosító igazolvány, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, a nyugdíjról szóló igazolás, a gyermek diákigazolványának és lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata, jövedelemigazolások.

A jogosultak köre:
- a 65. életévének betöltéséig azt a nyugdíjast, aki Zirc városban lakóhellyel rendelkezik, és ha a i összegének háromszorosát, egyedül élő esetében az öregségi teljes nyugdíj legkisebb havi összegének három és félszeresét. 

- Zirc városban lakóhellyel rendelkező kérelmezőt, aki tanulói jogviszonyban álló általános iskolás gyermeket nevel, és ha a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi teljes nyugdíj legkisebb havi összegének három és félszeresét, egyedülálló esetében az öregségi teljes nyugdíj legkisebb havi összegének négyszeresét.

Alapvető eljárási szabályok: 
	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
	Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 11/2015.(III.9.) önkormányzati rendelet
	a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye, ideje: a papíralapú kérelem és mellékletei benyújtásával, személyesen vagy postai úton a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal (8420 Zirc, Március 15. tér 1. földszint 108. ajtó).

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő, szerda 8-12 és 13-16 óra 
		           Péntek 	          8- 12 óra

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás lsd: jogszabályok

Letölthető nyomtatvány 

Az ügyfélkapu létesítésével kapcsolatos tájékoztatás, valamint a kapcsolattartás technikai szabályairól és az üzemzavarról szóló tájékoztatás külön dokumentumban található.

Az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről szóló tájékoztató külön dokumentumban található. 


