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Tisztelt Közgyűlés!



A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság 2004. október 4-én tárgyalta a társadalombiztosítás által támogatott fogszabályozási ellátás helyzetéről szóló előterjesztést. 
A napirendre kerülés apropóját az adta, hogy a DENTALUX Bt. jelezte, a társadalombiztosítás által támogatott fogszabályozási ellátást 2005. január 1-jétől nem kívánja folytatni.
Ekkor a bizottság úgy döntött, hogy a Népjóléti osztály az ellátást igénybe vevők számára dolgozzon ki támogatási rendszert. 

Az erre vonatkozó előterjesztés 2005. január 17-én került a testület elé. Mivel a városban dolgozó szakorvosokkal folytatott tárgyalások nem vezettek eredményre, a bizottság az ellátást igénybe vevők szociális rászorultság alapján történő támogatásával látta megoldhatónak a problémát.
A 8/2005. számú határozatával felkérte a polgármestert, hogy a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló többször módosított 8/1998. (III.26.) sz. önkormányzati rendelet módosítása során gondoskodjon a támogatási forma rendeletbe történő beépítéséről. Meghatározta továbbá a szabályozás során követendő elveket. 


Ezek a következők:

A támogatást a társadalombiztosítás által nem támogatott fogszabályozást végző szolgáltatónál, a fogszabályozó készülékhez lehet igénybe venni.
Igénylése: negyedévente, pályázat útján.
Személyi hatálya: a 18 év alatti gyermek jogán a szülő jogosult, feltéve, hogy mindketten rendelkeznek zalaegerszegi lakóhellyel.
Rászoruló az, 
	akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi   nyugdíjminimum kétszeresét (2005-ben a 49.400,-Ft-ot),

a tulajdonukban lévő vagyon forgalmi értéke nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum ötvenszeresét (2005-ben az 1.235 eFt-ot).
	Gyakorisága: egy család évi egy fogszabályozó készülékhez kaphat támogatást.
A hatáskör gyakorlója : a Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság.

Az előterjesztés ezen elvek alapján meghatározza „fogszabályozási támogatás” elnevezéssel az új szociális ellátás szabályait és beilleszti azt a szociális ellátásokról szóló rendeletbe.

A rendelet 45. §-a értelmében a temetési segély összegét a közgyűlés évente egyszer, lehetőség szerint minden év március 31-ig állapítja meg.
A segély a legolcsóbb temetés összegének meghatározott százaléka. Az idén az – a ritkán előforduló – helyzet állt elő, hogy a Városgazdálkodási Kft. által adott árkalkuláció szerint a legolcsóbb temetés költsége 2005-ben kevesebb a tavalyinál.
A tervezet áthidaló szabályt vezet be annak érdekében, hogy a segély összegében ne történjen visszalépés.

A szociális rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a munkanélküliek önkormányzati foglalkoztatásának szabályait. Ezek között a foglalkoztatottak munkabérét a minimálbér 2005. évi összegéhez indokolt igazítani.


Kérem a közgyűlést, hogy az előterjesztést a fentiek, valamint a rendelet tervezethez fűzött indokolás alapján fogadja el.


A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság a rendelet módosításával - 8 igen, egyhangú szavazattal - egyetért. (37/2005. sz. határozat)


Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság egyhangúlag – jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak találta az előterjesztést (51/2005. sz. határozat).


A Gazdasági Bizottság az előterjesztést és a rendelet módosítását 9 igen szavazattal elfogadta (66/2005. számú határozat).



Zalaegerszeg, 2005. március 23.






								Dr. Gyimesi Endre sk.
								      polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése	
../2005. (…..)  számú önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról
szóló többször módosított 8/1998. (III. 26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról


Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  (továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében, 26. §-ában és 32. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló többször módosított 8/1998. (III.26.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
	
1. §

A Rendelet 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (5) bekezdés számozása (6) bekezdésre változik:

(5) Ahol a rendelet a jogosultság megállapításának feltételéül valamely kiadást, költséget a jövedelem százalékában jelöl meg, a kapott százalék értékét a kerekítés szabályai szerint egészre kell kerekíteni.


2. §

A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe az alábbi  rendelkezés lép:

(1)	E rendelet értelmében a jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására az alábbi szociális ellátások nyújthatóak:

pénzbeli szociális ellátások:

a)	időskorúak járadéka,
b)	rendszeres szociális segély,
c)	lakásfenntartási támogatás,
d)	ápolási díj,
e)	Bursa Hungarica ösztöndíj
átmeneti segély,
temetési segély,
h)	fogszabályozási támogatás

természetben nyújtott szociális ellátások:

i)	köztemetés,
szociálisan rászorulók közgyógyellátása, 


3. §

A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1)	Az Szt-ben, a Gyvt-ben és e rendeletben meghatározott szociális és gyermekvédelmi hatósági feladat- és hatásköröket - a Közgyűlés által átruházott hatáskörben - a polgármester, a méltányossági segély és a fogszabályozási támogatás esetében a Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság gyakorolja.


4. §

A Rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2)	Önkormányzati pénzforrásból finanszírozott ellátások: lakásfenntartási támogatás (méltányosságból), ápolási díj (méltányosságból), átmeneti segély, temetési segély, fogszabályozási támogatás, köztemetés, szociálisan rászorulók közgyógyellátása, rendszeres gyermekvédelmi támogatás kiegészítés, rendszeres gyermekvédelmi segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, Bursa Hungarica ösztöndíj. 


5. §

A Rendelet 44. §-a helyébe az alábbi  rendelkezés lép:

(1)	A legolcsóbb temetés költségeiből számított és a kerekítés szabályai szerint 100 Ft-ra kerekített temetési segély összegét a közgyűlés évente egyszer állapítja meg, melyet a 2. sz. melléklet tartalmaz.

(2)	A segély tárgyévi összege nem lehet kevesebb a megelőző év támogatási összegénél.


6. §

A Rendelet az alábbi alcímmel egészül ki, egyidejűleg a 45. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Fogszabályozási támogatás

45. §

(1)	Fogszabályozási támogatásra jogosult a törvényes képviselő az általa eltartott 18 év alatti gyermek fogszabályozó készülékéhez, ha 
- nem a társadalombiztosítás által finanszírozott fogszabályozási ellátást nyújtó szolgáltatónál veszi igénybe a kezelést,
-	a törvényes képviselő és a gyermek is rendelkezik zalaegerszegi lakóhellyel,
-	a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét és vagyonuk nincs.

(2)	Gyermekenként évente legfeljebb egy készülékhez nyújtható támogatás.

(3)	A támogatás összege nem haladhatja meg a fogszabályozó készülék árának 80 százalékát.

(4)	A támogatás iránti kérelem az évente legfeljebb négy alkalommal meghirdetett pályázat keretében, az erre szolgáló pályázati adatlapon nyújtható be. A pályázathoz mellékelni kell a fogszabályozás igénybevételét és a készülék költségét igazoló számlát, valamint az (1) bekezdésben meghatározott feltételeket igazoló okiratot, illetve a kérelmező erre vonatkozó nyilatkozatát.

(5)	A támogatás a 2005. január elseje után igényelt készülékhez vehető igénybe.

(6)	A bizottság a benyújtott pályázatok alapján a mindenkori éves költségvetésben rendelkezésre álló pénzkeret erejéig biztosíthat támogatást. A fedezet hiánya miatt elutasított kérelmek esetében ismételt pályázat benyújtására a kezelés megkezdésétől számított 6 hónapig van lehetőség. Az elbírálás során az ilyen kérelmeket előnyben kell részesíteni.


7. §

A Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet „Munkanélküliek jövedelempótló támogatása” alcíme és 19. §-a.


8. §

A Rendelet 1. és 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. számú melléklete lép.


9. §

A rendelet Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közlönyében történő kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 





Dr. Kovács Gábor	                          	Dr. Gyimesi Endre
	  	           jegyző					      polgármester















I N D O K O L Á S


1.  §

A Rendelet egyes ellátásoknál a jogosultság megállapításának feltételéül előírja valamely kiadás, költség (lakásfenntartási kiadás, gyógyszerköltség) százalékos arányát. Amennyiben ez nem éri el pontosan az adott százalékot, a kérelmet - a jelenlegi szabályok szerint – el kell utasítani. E – sok esetben méltánytalan - helyzeten változtatna a tervezet, amely tizedes eltérés esetén kerekítést tesz lehetővé.

2-3-4.  §

Az új szociális ellátást vezeti át a rendeleten. A hatáskör gyakorlója a Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság.

5.  §

A temetési segély tárgyévi összegének meghatározásánál a javaslat bevezet egy új szabályt annak érdekében, hogy a szociális ellátás színvonalában ne történjen visszalépés.


6.  §

A fogszabályozási támogatás jogosultsági feltételeit határozza meg a Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság határozatának megfelelően.


7.  §

A megszűnt „munkanélküliek jövedelempótló támogatása” hatályon kívül helyezésére tesz javaslatot.

8.  §

Az 1. számú melléklet a munkanélküliek önkormányzati foglalkoztatása során három fizetési kategóriát határoz meg a végzettség függvényében. Ez a legalacsonyabb végzettségűek esetében a kötelező legkisebb munkabérrel azonos, míg a felett két fokozatot jelent.

A 2. számú melléklet a temetési segélynek – a már hivatkozott indok alapján a jelenlegivel azonos – összegét tartalmazza.


9.  §

A hatályba léptetést szabályozza.


1. számú melléklet



A munkanélküliek önkormányzati foglalkoztatásának szabályai



1.)	Az Önkormányzat – Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelete szerinti – tartós munkanélküliség kezeléséből, a foglalkoztatások bővítéséből adódó feladatait a 296/1998. sz. közgyűlési határozattal alapított Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság közreműködésével valósítja meg.

2.)	Az Önkormányzat elsősorban a jövedelempótló támogatásban, vagy rendszeres szociális segélyben részesülő munkanélküliek foglalkoztatását támogatja – döntően a közmunka, a közhasznú, valamint a közcélú foglalkoztatás jogi intézményének keretein belül.

3.)	A foglalkoztatottak irányadó bruttó munkabérének mértéke

a)	Alapfokú végzettséget igénylő munkakör:			57.000,-Ft

b)	Középfokú végzettséget igénylő munkakör:		62.000,-Ft

c)	Felsőfokú végzettséget igénylő munkakör:			72.000,-Ft

A munkabér megállapításánál a munkavállaló munkakörét, valamint gyakorlati idejét figyelembe kell venni.

4.)	A munkaszerződések időtartama el kell, hogy érje a 30 munkanapot.



						

										      2. sz. melléklet

	
A temetési segély 
összege



Jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-ában
Ö s s z e g (Ft)
150 % alatt
35.600,-
                           150-200 %
23.700,-
                           200-300 %
17.800,-


