Muzsla község 1/2015 sz. általános érvényű rendelete
amely meghatározza a község területén működő iskolai intézmények – óvoda, művészeti
alapiskola – bér ill. üzemeltetési költségeinek támogatási feltételeit
Muzsla község önkormányzata a 369/1990 sz./6 §/ községi önkormányzatokról szóló
valamint az 596/2003 sz. iskolák és az iskolák jogalanyiságáról szóló államigazgatási
törvények értelmében
létrehozta
Muzsla község 1/2015 sz. általános érvényű rendeletét, mely meghatározza a község területén
működő iskolai intézmények – óvoda, művészeti alapiskola – bér ill. üzemeltetési
költségeinek támogatási feltételeit.
1§
Bevezető rendelkezések
1. Ezen általános érvényű rendelet célja a község területén működő iskolai intézmények
– óvoda, művészeti alapiskola, iskolai klub/napközi valamint az iskolai étkeztetés bér
ill. üzemeltetési költségeinek, támogatási feltételeinek meghatározása a 2015 -ös
naptári évre.
2§
A támogatás összegének meghatározása
1. A naptári évre nyújtott támogatások a következők alapján :
a/ az iskolai intézményeket, /úgymint művészeti alapiskola, óvoda/ látogató
gyermekek számától fűggően minden előző naptári év szeptember 15-i dátumához.
b/ az adott naptári évben az egy diákra nyújtott támogatás összegétől függően.
2. A 2015-ös évben a művészeti alapiskola 1 hallgatóra átszámított támogatása 92,35%
az átlagtámogatásból, tehát 66,05 €/1 hallgatóra.
3. Az együttható a 415/2012 sz. Szlovák Köztársaság kormányrendeletének 3.sz
melléklete szerint, mellyel egyidejűleg megváltozik, s bővül a 68/2004 sz.
önkormányzati adóbevételek jövedelemelosztásáról szóló Szlovák Köztársaság
kormányrendelete.
3§
A támogatásban részesülők
1. A támogatásban részesülő iskolai intézmények:
a/ a magyar tanítási nyelvű Endrődy János Alapiskola részeként működő iskolai klub/
napközi
b/ óvoda Muzsla
c/ az alapiskola részeként működő iskolai konyha, étkezde
d/.Papp Katalin Művészeti Alapiskola Muzsla

4§
A támogatás összege
Muzsla község a következőképpen határozza meg a 2015-ös év bér ill. üzemeltetési
támogatás összegeit:
Iskola, és ikolai intézmények
Az EJ AI részeként működő
iskolai klub/napközi
Óvoda Muzsla
Iskolai étkezde, konyha
Művészeti alapiskola

Kiadások 2015 évre /€/
33 133,115 702,6 000,168 000,-

5§
A támogatás odaítélésének, felhasználtságának, elszámolásának feltételei
1. Az iskolai intézmények részére a község a támogatást havi szinten, minden hónap 20.
napjáig az adott naptári évre meghatározott összeg egy tizenketted részét nyújtja.
2. A támogatásban részesültek a rendelkezés 3sz. § szerint a támogatást csakis a bér ill.
üzemeltetési kiadások fedezésére használhatja fel, valamint biztosítania kell
a támogatási összeg hatékonyságának célszerű felhasználtságát, megfelelő gazdasági
eredményességét.
3. A támogatásban részesültek,
a/azon intézmények, melyek az önkormányzat hatáskörébe tartoznak a 3 sz. §
1.bekezdésének a) pontja szerint kötelesek nyilatkozattal bizonyítani a támogatás
felhasználtságát a hatályos módszertani, ellenőrzési tevékenység alapján Muzsla
községben
b/a művészeti alapiskola üzemeltetője a 3 sz. § 3 1.bekezdésének d) pontja szerint
köteles nyilatkozattal bizonyítani a támogatás felhasználtságát, s mindezt félévente, az
adott naptári év július 15 ig, és az előző naptári év január 15.-ig.
4. Amennyiben a támogatásban részesülő intézmény a meghatározott időpontig, tehát
adott naptári év december 15-ig nem meríti ki a támogatás teljes összegét,
a megmaradt részt adott naptári év december 31-ig köteles a község felé
visszaszolgáltatni.
6§
Ellenőrző tevékenység
1. Ezen általános érvényű rendelet hitelességét, betartásának módját a község főellenőre
végzi el.
7§
Végleges rendelkezések
1. Abban az esetben, ha a rendelet nem tartalmaz, nem igényel részletesebb kidolgozást,
az 596/2003 sz. iskolák és az iskolák jogalanyiságáról szóló államigazgatási törvény
kerül előtérbe.

2. Ezen általános érvényű rendeletet Muzsla község önkormányzati képviselőtestülete
a 2/18022015 sz. rendelettel hagyta jóvá 2015. 02.18-án.
3. Az anyagi források 2015 januári hónapban előleg formájában voltak feltüntetve.
4. Az általános érvényű rendelet hatályba lépése az önkormányzati képviselőtestület
jóváhagyásán alapszik.

Farkas Iván, Ing.
polgármester

