Muzsla község 3/2015 sz. Általános Érvényű Rendelete
az Endrődy János Ifjúsági Alapról valamint pénzügyi támogatás biztosítása Muzsla
község saját bevételeiből az alap célkitűzéseinek teljesítésére Muzsla község
területén
Muzsla község a 369/1990 törv. rendelkezései értelmében meghirdeti a 3/2015 sz.
Általános Érvényű Rendeletét, amellyel elfogadja az Endrődy János Ifjúsági Alap
alapszabályát, meghatározza a pénzügyi támogatás biztosításának feltételeit és
körülményeit Muzsla község saját bevételeiből az alap célkitűzéseinek teljesítésére
Muzsla község területén valamint meghatározza az alap támogatásának feltételeit és
körülményeit azon magánszemélyek részére, akik benyújtják támogatási
kérvényüket az alaphoz.
Bevezető rendelkezések
Az általános érvényű rendelet célja (a továbbiakban ÁÉR) az Endrődy János Ifjúsági
Alap alapszabályának meghatározása, Muzsla község saját bevételeiből a pénzügyi
támogatás biztosítása feltételeinek és körülményeinek pontos meghatározása az alap
céljainak teljesításére valamint az alap támogatása feltételeinek és körülményeinek
pontos meghatározása azon magánszemélyek részére, akik benyújtják támogatási
kérvényüket az alaphoz.
I.
Cikkely
Az ÁÉR tárgya - az Endrődy János Ifjúsági Alap alapszabálya
Ezen ÁÉR tárgya:
1
2
3
4

az Endrődy János Ifjúsági Alap alapszabálya,
1. sz. mellélklet – Az Endrődy János Ifjúsági Alap támogatása felhasználásának
feltételei
2. sz. melléklet – a kérvény űrlapja,
3. sz. melléklet – az ígérvény mintái.

II. sz. Cikkely
Az alap céljainak és működésének meghatározása
1) Muzsla község 2008-ban létrehozta az Endrődy János Ifjúsági Alapot (a
továbbiakban: alap) a Muzslán élő ifjúság támogatására, munkahely
megszerzésének vagy vállalkozás beindításának elősegítésére, háztartás
megalapítására vagy a főiskolai képzés elősegítésére. Az alap részleges
támogatására számíthatnak azok is, akiknek állandó lakhelye a környékbeli
települések egyikén található, ám a muzslai Endrődy János Alapiskola diákjai
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voltak.
2) Az alap megalapításkor és a későbbiekben sem rendelkezik jogalanyisággal,
az alap működtetését a község polgármestere látja el, a 3/2015 sz. általános
érvényű rendelet és az önkormányzati képviselőtestület határozatainak
keretében.
3) Muzsla község 2008-ban létrehozta az alap működtetését szolgáló különleges
bankszámláját.
III.sz. cikkely
Az alap forrásainak biztosítása
1) Az alap forrásai elsősorban a község saját bevételeiből származnak, amelyek a község
gazdálkodásának eredményeként jönnek létre. A költségvetés és módosításai
jóváhagyásánál az önkormányzat képviselőtestülete az adott gazdasági évre elkülöníti
azon forrásokat, amelyek az alap feltöltésére szolgálnak.
2) A község az alap forrásait a 2008-ban létrehozott különleges bankszámlán gyűjti.
3) Muzsla község önkormányzata 2020-ig évente 18.000,- eurót utal át az alap
különleges bankszámlájára. Az összeget a község költségvetése tartalmazza és
a képviselőtestület hagyja jóvá. 2021-től az összeg átértékelésre kerül, Muzsla község
gazdálkodásának és lehetőségeinek függvényében.
4) A községen kívül az alap forrásait gyarapíthatják a község által létrehozott
költségvetési és járulékos intézmények, a község lakossága valamint más jogi
személyek és magánszemélyek, a községi támogatás keretén kívüli forrásokból.
5) Minden év december 31-ig leltár készül a különleges bankszámlán levő források
állapotáról. Továbbá a kérvényezők személyi számlájának mérlegéről, a felhasznált
forrásokról valamint a felhasználás határidejéről. A polgármester minden év április
30-ig az önkormányzat képviselőtestülete elé nyújtja be az alap forrásainak
felhasználásáról és a különleges bankszámla állásáról szóló beszámolóját.
A beszámolók elkészítése a polgármester (vagy a községi hivatal vezetőjének)
feladata, ellenőrzésüket a képviselőtestület valamint a főellenőr látja el.
6) A községi hivatal az önkormányzat képviselőtestületének határozata alapján
ideiglenesen, átmeneti időre felhasználhatja az alap különleges bankszámláján
felgyülemlett források egy részét más célkitűzés teljesítésére, kamatmentes kölcsön
formájában, a következő feltételekkel:
a. a községi hivatal a gazdasági év folyamán a megszokott határidőben teljesíti az
alap támogatására beérkezett kérvényeket, amelyek az átmeneti időben kerültek
benyújtásra, amelyeket az önkormányzat képviselőtestülete jóváhagyta,
b. a különleges bankszámláról igényelt kölcsön csupán beruházás finaszírozására
használható fel vagy az Európai Unió pénzügyi alapjaibóĺ illetve más alapokbóĺ
származó támogatás társfinanszírozására illetve előfinanszírozására,
c. a kölcsön megtérítésének határideje nem szárnyalhatja túl a 20 hónapot,
d. a kölcsönzött összeg nem szárnyalhatja túl a különleges számlán levő pénzösszeg
egynegyedét.
IV. Cikkely
Az alap támogatási feltételei
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1) Az iskola diákja nevében a szülő nyújtja be kérvényét a 3. bekezdés értelmében azon
év szeptember 01. és 30. között, amelyben az iskola diákja megkezdi az
alapiskola kilencedik évfolyamának látogatását. Azt követően, a kérvények iktatása
után a községi hivatal dolgozói együtt az óvoda igazgatójával, az Endrődy János
Alapiskola igazgatójval, a párkányi Szlovák Tanítási Nyelvű Alapiskola
igazgatójával valamint a muzslai állandó lahellyel rendelkező diákok szüleivel, akik
más alapiskolákat látogatnak összeállítják az igérvények listáját, amely letétbe kerül
a községi hivatalban. Az érintett alapiskolák igazgatói a 9. osztályok osztályfőnökei
segítségével a tanévkezdést követően tájékoztatják az érintett diákokat és szüleiket
arról, hogy a folyó év szeptember 30-ig kötelesek kérvényüket benyújthatják
a községi hivatalba.
2) A polgármester az alapiskolák igazgatóival együtt átadja az igérvényeket a végzős
diákoknak a ballagás napján vagy együtt a bizonyítvánnyal a bizonyítványosztás
napján.
3) Az alap támogatásában az 5. bekezdés értelmében az a diák részesülhet, aki:
a. az Endrődy János Alapiskola diákja, muzslai állandó lahellyel rendelkezik és
rendeltetésszerűen Muzslán él, vagy
b. a párkányi Szlovák Tanítási nyelvű Alapiskola diákja, muzslai állandó lakhellyel
rendelkezik és rendeltetésszerűen Muzslán él, vagy
c. más alapiskola diákja, muzslai állandó lakhellyel rendelkezik és
rendeltetésszerűen Muzslán él, vagy
d. az Endrődy János Alapiskola diákja és állandó lakhelye valamelyik környékbeli
településen található,
amennyiben 1994. január 1-én vagy később született.
4) Az alap támogatásában nem részesülhet az a diák vagy kérvényező, akit:
a. jogerősen elítéltek szándékos bűncselekmény elkövetése végett, vagy
b. az alapiskolai tanulmányai idején legalább négy évfolyamban magaviseletből
egyesnél rosszabb érdemjeggyel minősítettek.
5) A benyújtott kérvény szerint az alap támogatásának konkrét összegét az
iskolaigazgatók és az óvoda igazgatójának javaslata alapján a községi hivatal
véglegesíti. A végösszeg az igérvényre kerül. A támogatás a kérvényező állandó
lakhelye, a muzslai óvoda legfelső évfolyamának látogatása valamint az alapiskola
évfolyamainak látogatása alapján kerül kiszámításra a következő módon:
a. a muzslai állandó lakhely alapján a kérvényező évente 50,-€-t kaphat, amennyiben
a kérvényező életvitelszerűen Muzslán él, a Muzslai Óvoda legfelső évfolyamától
számítva egészen az alapiskola 9.évfolyamáig, avagy az időszak egy részéért
(legfeljebb 500,-€),
b. 100,-€-t kaphat a kérvényező a Muzslai Óvoda elvégzett legfelső évfolyamáért,
c. 50,-€-t kaphat a kérvényező a muzslai Endrődy János Alapiskola vagy a párkányi
Szlovák Tanítási Nyelvű Alapiskola minden elvégzett évfolyamáért (legfeljebb
450,-€),
d. 200,-€-t kaphat a kérvényező kiváló előmenetelért (1,0 – 1,5 tanulmányi átlag)
a muzslai Endrődy János Alapiskola vagy a párkányi Szlovák Tanítási Nyelvű
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Alapiskola 5., 6., 7., 8. évfolyamának mindegyikében.
Az a.) - d.) bekezdések összegeinek összeadásával megkapjuk az alap támogatásának
végösszegét, amely egy kérvényező esetében legfeljebb 1.250,-€ lehet. A végösszeg az
ígérvényre kerül.
6) A kérvényező számára az alap támogatását a községi hivatal utalja át:
a. a középiskola – gimnázium, érettségivel végződő szakközépiskola,
tanonclevéllel végőződő szakmunkásképző – elvégzését követően,
b. a kérvényező községi hivatalba benyújtott kérelme alapján, amelyben
a kérvényező meghatározza a támogatás felhasználásának aktuális összegét vagy
részletét, idejét és célját, miközben a felhasználás célja megegyezik e rendelet 5.
cikkelyében foglaltakkal, valamint
c. a benyújtott kérelem kötelező mellékleteinek benyújtását követően, amelyek
a következők:
i. ígérvény, amelyet a kérvényező a község polgármesterétől vett át egy
időben az alapiskola 9. évfolyamának bizonyítványával (másolata a községi
hivatalban marad),
ii. az iskolaérettségről szóló okiratot, amelyet a Muzslai Óvoda állított ki
(másolata a községi hivatalban marad),
iii. érettségi bizonyítvány vagy tanonclevél (másolata a községi hivatalban
marad),
iv. az alapiskola egyes évfolyamaiban kiosztott évvégi bizonyítványok
(másolata a községi hivatalban marad),
v. megtekintésre a személyazonossági igazolvány
7) A kérvény benyújtását követően a községi hivatal dolgozói leellenőrzik a kérelem és a
mellékletek teljességét.
8) Amenniben a kérelem teljes, összhangban van a 3/2015 sz. általános érvényű rendelet
rendelkezéseivel, a község polgármestere a kérelmet jóváhagyásra benyújtja a
képviselőtestület elé, a következő képviselőtestületi ülésen. A képviselőtestület csupán
azokat a kérvényeket hagyja jóvá, amelyek összhangban vannak a 3/2015 sz. általános
érvényű rendelettel, miközben az alap támogatására egyik kérvényezőnek sincs
jogalapja. Számára az alap támogatása csupán lehetőség.
9) A képviselőtestület határozata alapján az alap támogatását a község nem fizeti ki
készpénzben, csupán a benyújtott számlák és nyugták összegét utalja át, amennyiben
azok összhangban vannak az alap célkitűzéseivel és a 3/2015 sz. általános érvényű
rendelet rendelkezéseivel.
10) Az alap támogatása az ígérvény átvételétől számított tíz éven belül használható fel.
11) Amennyiben a községi hivatal számára világossá válik, hogy korábban a kérvényező
számára az alap célkitűzéseivel, az Endrődy János Esélyteremtő Ifjúsági Alap 2008-as
alapszabályával vagy e rendelet rendelkezéseivel ellentétesen lett az alap támogatása
átutalva vagy kifizetve, a kérvényezőtől a tévesen kifizetett összeget behajtja. Ez
esetben a kérvényező köteles az összeget vagy annak egy részét haladéktalanul
visszafizetni, legkésőbb a községi hivatal által kiállított figyelmeztetéstől számtott 30
napon belül.
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V. Cikkely
Az alap támogatásának célja
Az alap támogatást nyújt az alábbi tevékenységre:
1) tanulmányok folytatására, úm. tandíj, egyéb tanulmányi költségek, tankönyvek,
jegyzetek, segédeszközök, nyelvkurzusok, művészeti iskolák, tanulmányutak –
amelyek a képzés témájához igazodnak, az érettségi bizonyítvány megszerzése,
ösztöndíjak. Az ösztöndíjak esetében alapvető tényező a tanulmány ideje, az elvégzett
tanulmányi félévek száma.
2) munkaviszony vagy a vállalkozás megalapozása és e tevékenység folytatása. Továbbá
munkaeszközök, raktárkészlet vásárlása, szakmai kurzusok és iskolázások térítése,
a fentiekkel összefüggő részletek és lízingek térítése, engedélyek és képesítések
megszerzése, C,D,T kategóriájú vezetői jogosítványok megszerzése. Az alap
támogatása B kategóriájú jogosítvány megszerzésére csupán akkor utalható át,
amennyiben az összefügg a kérvényező mukatevékenységével – taxisofőr vagy olyan
tevékenységt folyatat, amelynél nélkülözhetetlen a személygépkocsi jogosítvány.
3) háztartás létrehozására. Lakás, családi ház vagy házhely megvásárlásának
támogatására, lakás átépítésére, környezetkímélő technológiák beszerzésére
a lakhatással összefüggésben, távoli albérletben lakók esetén a bérlet téríésére.
A lehetséges felhasználás részletes felsorolása Az Endrődy János Ifjúsági Alap
támogatása felhasználásának feltételeiben olvasható.

VI. Cikkely
Átmeneti és záró rendelkezések
1) E általános érvényű rendelet az alapiskolák 9. évfolyamait látogató kérvényezők
számára - kezdve a 2014/2015-ös tanulmányi évtől - megszünteti az Endrődy János
Esélyteremtő Ifjúsági Alap Alapszbályát, amelyet az önkormányzat képviselőtestülete
2008-ban fogadott el.
2) Amennyiben a kérvényező az Endrődy János Esélyteremtő Ifjúsági Alap Alapszbálya
alapján kiállított ígérvény szerinti kérvényt nyújt be, az önkormányzat
képviselőtestülete e kérvényt az alapszbály alapján ítéli meg, amely e rendelet
hatályba lépése előtt volt érvényben.
3) E rendelet rendelkezéseinek betartását a következők ellenőrzik:
a) a községi hivatal megbízott dolgozója,
b) a község polgármestere,
c) az önkormányzat képviselői,
d) a község főellenőre.
4) E rendelet módosítása vagy kiegészítése csakis az önkormányzat képviselőtestületének
jóváhagyásával végezhető el, a 369/1990 sz. községe rendezésről szóló törvény
rendelkezései alapján.
5) Muzsla község képviselőtestülete határozatban fogadta el a 3/2015 sz. általános
érvényű rendeletét a következő sorszámú határozatban: 5/24062015.
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Muzslán, 2015. június 24.

Ing.Farkas Iván
polgármester

E javaslat, jóváhagyása előtt e napon volt kifüggesztve:

2015. 06. 10.

a kifüggesztés megszüntetése:

2015. 06. 24.

E rendelet, jóváhagysát követően e napon lett kifüggesztve: 2015. 06. 25.
a kifüggesztés megszüntetése:

2015. 07. 10.

E általános érvényű rendelet hatálybalépésének napja:
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2015. 06. 25.

2 sz. melléklet

A kérvényt olvashatóan kérjük kitölteni !

Muzsla Község
Községi Hivatal Muzsla

A kérvény leadásának határideje:

KÉRVÉNY AZ ENDRŐDY JÁNOS IFJÚSÁGI ALAP TÁMOGATÁSÁRA MUZSLA
KÖZSÉG 3/2015 sz. ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ RENDELETE ALAPJÁN
A KÉRVÉNYEZŐ MEGHATÁROZÁSA
Kérvényező:
név:

.......................................................

a születésének napja: ........................................................
állandó lakhelye:

.....................................................

Törvényes képviselő:
név:
.......................................................
állandó lakhely:

.....................................................

a községi hivatallal szemben tartozásom van:

IGEN

NEM *

ha IGEN, mely területen, mekkora összegben: ............................................................
A kérvényező elvégezte a Muzslai Óvoda legfelső évfolyamát?

IGEN

NEM *

A Muzsla Endrődy János Alapiskola vagy a Párkányi Szlovák T.ny. Alapiskola mely
évfolyamait végezet el a kérvényező?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

**

A Muzslai Községi Hivatal tanúsítja, hogy a kérvényező muzslai állandó lakhellyel rendelkezett:*

................................tól .................................ig.

A Közs.Hivatal pecsétje, aláírás:

Csatolt mellékletek:
- A Muzslai Óvoda tanúsítványa az iskolaérettségről *
- A Muzslai Endrődy János Alapiskola vagy a Párkányi Szlovák T.ny. Alapiskola alábbi
évfolyamainak biznyítványai
1 2 3 4 5 6 7
8
9 **
Kelt Muzslán, …………………………..
Egyetértek a személyes adatok feldolgozásával:
*a valótlant kérjük áthúzni

…………………………….
a szülő aláírása

**a megfelelő sorszámokat kérjük bekarikázni
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