SZOCIÁLIS TŰZIFA

A hatáskör jogosultja szociális tűzifa természetben történő juttatást állapíthat meg annak a rászorulónak
a) aki lakásfenntartási támogatásban részesül,
b) aki aktív korúak ellátásában részesül, vagy
c) ahol az egy lakásban élő egy főre jutó jövedelme a mindenkori öregségi teljes nyugdíj legkisebb havi összegének kétszeresét nem haladja meg és
	 ca) aki egyedül élő, vagy
             cb) akinek családja rendkívül súlyos anyagi helyzetbe kerül és a családban súlyos beteg családtag is él, vagy 
             cc) aki nagyszülőként 25 év alatti közeli hozzátartozóját eltartja.
A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra vonatkozóan csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
A kérelem október 1. napjától február 28. napjáig benyújtható. A hatáskör jogosultja a tűzifa támogatást a rendelkezésre álló tűzifa mennyiségének erejéig biztosítja a rászorulók számára.

A hatáskör eredeti címzettje:  képviselő-testület
Átruházott hatáskörben: jegyző

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

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

A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területe: Zirc

Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: a jogszabály által előírt mellékletek 
(lsd. letölthető kérelem)

Igénybevehetik: természetes személyek 

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 papír alapú kérelem (a www.zirc.hu honlapról letölthető, az ügyfélszolgálaton vagy az ügyintézőnél beszerezhető) 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. 


