Muzsla község 4/2015 sz. általános érvényű rendelete
az állandó muzslai lakhellyel rendelkező lakosok szociális ellátásáról
A 369/1990 sz. /6.sz. § 1.bekezdése/ községi önkormányzatokról szóló törvény
értelmében a Muzsla község által kiadott 4/2015 sz. általános érvényű rendelet
módosítja a Muzsla községben állandó lakhellyel rendelkező, valamint
életvitelszerűen a község területén tartózkodó személyek szociális ellátásáról szóló
szabályokat.

I.sz. cikkely
Általános rendelkezések
1. Ezen általános érvényű rendelet szabályainak függvényében a község
költségvetéséből hozzájárulás nyújtható bármiféle jogi követelés nélkül azon
rászorulóknak, igénylőknek, akik:
a. állandó lakhellyel rendelkeznek Muzsla község területén valamint
életvitelszerűen a község területén tartózkodnak,
b. a község felé mindennemű kötelezettséget teljesítenek,
c. példásan gondoskodnak a saját, valamint a gyámságuk alá helyezett gyermekek
ellátásáról,
d. saját tevékenységeiket nem a falu ill. a lakosság érdekeivel szemben végzik,
e. rendezett életkörülmények közt élnek, mellyel garanciát nyújtanak afelől hogy a
a hozzájárulással nem élnek vissza.
2. A község által nyújtott hozzájárulás odaítélése/átadása általában készpénz
formájában történik meg, indokolt esetekben viszont lehetséges egyéb formában is.
3. Ahhoz hogy a kérvényező a hozzájárulást kézhez kapja, igényelnie kell az általános
érvényű rendelet értelmében, ugyanakkor a hozzájárulást illetően jogi követelésekkel
nem élhet.
4. A hozzájárulás odaítéléséről a község polgármestere dönt a benyújtott kérvény
alapján, mely a szükséges mellékletekkel ill. alátámasztó dokumentumokkal van
kiegészítve.
5. Ezen általános érvényű rendelet értelmében a hozzájárulásokról szóló tétel részét kell
hogy képezze a község folyó évi költségvetésének, mely az önkormányzat által lett
jóvá hagyva.
II.sz. cikkely
Községi támogatás gyermek születése esetén
1. Egyszeri anyagi támogatás igényelhető gyermek születése esetén, mely banki
betéti könyv megnyitásának formájában valósul meg a gyermek nevére,
ill.balesetbiztosítási kötvény formájában, spórolással egybekötve 150 euro
magasságában.
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2. Amennyiben a gyermek javára spórolással egybekötött balesetbiztosítás köttetik,
az első évben a szerződés értelmében a juttatás az 1. bekezdés alapján történik
meg, a további években pedig a a szülő fizeti havi ill. évi szinten.
3. A bank
által
a gyermek
nevére
létrehozott
betéti
könyv,
valamint balesetbiztosítási kötvény spórolással egybekötött szerződése olyan
formában jön létre, hogy a gyermeket nevelő szülő a gyermek 18. életévének
betöltéséig a megtakarított összeggel nem rendelkezhet.

III. sz. cikkely
Községi ifjúsági támogatás
1. A muzslai óvodát látogató gyermekek étkeztetéséhez maximálisan az előírt
alapvető étkezési ár 50 % ig járulhat hozzá a község.
2. Anyagi hozzájárulás nyújtható azon kérvényezőnek, aki valamilyen tevékenységet
folytat az ifjúság javára, érdekében, úgymint iskolán kívüli aktivitás, ill. szakkör
formájában, állandó lakhellyel rendelkezik Muzsla községben, valamint
életvitelszerűen a község területén tartózkodik. További feltétel, hogy ezen
tevékenységek működtetése más díjszabásban nem részesülhetnek. Ebben az
esetben a hozzájárulás igényelhető az elvégzett tevékenységre, illetve jutalom
formájában.
3. Azon fiataloknak, ifjúságnak, akik állandó lakhellyel rendelkeznek Muzsla község
területén, valamint életvitelszerűen a községben tartózkodnak, lehetőségük nyílik
az Endrődy János Ifjúsági alap által nyújtott támogatásra a 3/2015 sz. általános
érvényű rendelet értelmében.

IV. sz. cikkely
Nyugdíjasok részére nyújtott kzöségi támogatás
Tárgyi ajándék nyújtható 10 euro értékig azon személyeknek, akik állandó lakhellyel
rendelkeznek Muzsla község területén, valamint életvitelszerűen a községben
tartózkodnak, s egyidejűleg azoknak, akik az adott naptári évben betöltik 70., ill.
magasabb életévüket. Ezen tárgyi ajándék általában a karácsonyi ünnepek alkalmával
kerül átadásra.
V. sz. cikkely
Temetkezési hozzájárulás
A Muzsla községben állandó lakhellyel rendelkező lakos halála esetében a hozzátartozók,
akik szintén állandó muzslai lakosok temetkezési hozzájárulásban részesülhetnek
a temetkezéssel kapcsolatos kiadások fedezésére, enyhítésére. Ezen támogatás
visszatérítendő kamatmentes kölcsön, összege maximálisan 200 euroig terjedhet.
A visszatérítés időtartama egy év, s a hozzátartozók lehetőséget kapnak az összeg havi
szintű törlesztésére. A kölcsön odaítéléséről írásos megegyezés, megállapodás köttetik.
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VI. sz. cikkely
A község támogatása a nehéz életkörülmények közt élők számára
Indokolt esetekben a község részéről egyszeri anyagi támogatás nyújtható maximálisan
100 euro összegig azon személyeknek, akik Muzsla község területén állandó lakhellyel
rendelkeznek, valamint életvitelszerűen a községben tartózkodnak, s váratlan, nehéz
pénzügyi helyzetbe kerültek.
VII. sz. cikkely
Átmeneti és záró rendelkezések
1. Ezen általános érvényű rendelet jóváhagyásával érvényét veszti a 3/2008 sz. szociális
ellátásról ill. lakhatási támogatásról szóló általános érvényű rendelet, melyet az
önkormányzat 2008-ban hagyott jóvá.
2. Az általános érvényű rendelet betartásának ellenőrzését elvégzik:
a) a községi hivatal megbízott munkatársa,
b) a község polgármestere
c) az önkormányzati képviselőtestület tagjai, a lakossági bizottság tagjai,
valamint
d) a község főellenőre.
3. Ezen általános érvényű rendelet megváltoztatását ill. módosítását az önkormányzati
testület jóváhagyása alapján lehet megtenni a 369/1990 sz. községi
önkormányzatokról szóló törvény értelmében.
4. Muzsla község önkormányzati képviselőtestülete megállapodott a 4/2015 sz.
általános érvényű rendelet elfogadásán a következő határozatában: 5/24062015.

Farkas Iván, Ing.
polgármester

Muzsla 2015. 06.24.

Az általános érvényű rendelet javaslata: kifüggesztve: 2015. 06.10.
eltávolítva: 2015. 06.24.
Az általános érvényű rendelet jóváhagyás után: kifüggesztve: 2015.06.25.
eltávolítva : 2015. 07.10.
Az általános érvényű rendelet hatályba lépése: 2015.07.10.
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