Múzeumigazgatót választott önkormányzatunk. Változások a szociális
rendeletben.
Dr. Ruttkay-Miklián Esztert választotta ki a pályázók közül a Reguly Antal
Múzeum és Népművészeti Alkotóház igazgatójának Zirc város képviselőtestülete augusztus 30-ai, rendkívüli ülésén. A nyelvész és néprajzkutató
munkaviszonya október 1-jén veszi kezdetét. E hónap első napja is valaminek a
kezdete: ekkor lépett hatályba a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló törvény új rendelkezése a lakásfenntartási támogatásról.
Kétfajta támogatás vehető igénybe, normatív (állami) és helyi támogatás, utóbbi több
tekintetben is igazodik a törvényhez (ezért is szükséges az önkormányzati rendelet
megváltoztatása), bizonyos esetekben azonban szigorúbb a helyi rendelkezés az
Országgyűlés által alkotottnál. Az önkormányzati rendelet-tervezet például a jogosultsági
feltételeknél a törvényben meghatározott vagyon fogalomkörétől némileg eltérően
vezette be a gépjárművel való rendelkezést. Aki gépkocsival rendelkezik – leszámítva a
mozgáskorlátozottságra fenntartott gépjárműveket –, az a hamarosan bevezetésre
kerülő helyi rendelet szerint nem jogosult ellátásra, ugyanakkor a normatív támogatást
ezek a személyek igénybe vehetik.
A gáz- és távhőtámogatás megszűnésének okán emelkedtek a támogatáshoz
szükséges jövedelemhatárok, az eddigi 42 750 forintról egyedülállók esetén 71 250
forintra, kéttagú család esetén 135 375 forintra, háromtagú család esetén 192 375
forintra, négytagú család esetén 249 375 forintra, és így tovább, amely összegek alatt
jár a támogatás. (A jogosultság az öregségi nyugdíjminimum függvénye.) Annak
érdekében, hogy a támogatás a korábbinál igazságosabb legyen, a lakásfenntartási
támogatás további feltételekhez lesz kötve, így jövedelem- és vagyonvizsgálathoz,
amelyet a helyi önkormányzat végez el. A támogatást igénylők vagyoni helyzetének
vizsgálatával az a cél, hogy kiszűrhetők legyenek a támogatást nem jogszerűen igénylők.
A vagyon mértékének megállapításakor az ingatlant, a járművet és a forgalomképes
vagyoni értékű jogot veszi figyelembe a vizsgáló szervezet, a kérelmező által lakott
ingatlan, illetve az azon fennálló vagyoni értékű jog, valamint a mozgáskorlátozottságra
való tekintettel fenntartott gépjármű értéke nem számít bele a vagyonvizsgálatba.
A jövedelemszámítás alapja a jövőben már nem az egy főre jutó jövedelem, hanem
az úgynevezett fogyasztási egység lesz, amely jobban kifejezi a háztartás fogyasztási
szerkezetét. Módosul a bérpótló juttatás elnevezés is, ezt a továbbiakban foglalkozást
helyettesítő támogatásnak hívjuk.
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