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Audru Vallavalitsus
Audru Vallavolikogu esimees

01.12.2011

Määruse eelnõu edastamine
Edastan Audru Vallavalitsusele tutvumiseks ja Audru Vallavolikogu esimehele 15.12.2011
volikogu istungi päevakorda võtmiseks määruse eelnõu „Matusetoetuse maksmise kord
Audru vallas“
Määruse eelnõu on esitatud vastavalt „Audru Vallavolikogu töökord“ § 3 lg 1, lg 5, lg 8
Määrus on esitatud 2lehel
Määruse lisa 1 lehel
Seletuskiri 1 lehel

Lugupidamisega
Audru Vallavolikogu liige
Anne Seimar
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EELNÕU
AUDRU VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS

Audru

15.detsember 2011 nr

Matusetoetuse maksmise kord Audru vallas
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti
5, sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvi 8 punkti 2, paragrahvi 23 lõike 1 alusel.

§ 1. Reguleerimisala
Määrus sätestab Audru valla eelarvest matusetoetuse saamise tingimused ning määramise ja
maksmise korra.

§ 2. Vallaeelarvest makstav matusetoetus ja selle saamise õigus
(1) Matusetoetus on Audru valla eelrvest makstav ühekordne rahaline toetus, mida
makstakse Pereregistri andmetel registreeritud Audru valla kodaniku surma korral
matuse korraldajale.
(2) Matusetoetust ei maksta:
1) isiku surnuks tunnistamise korral;
2) kui matusekorraldajaks on riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus.

§ 3. Matuse korraldamise kulud
Matuse korraldamise kulud on surnu transportimise, tuhastamise või matmise ning
leinatalituse kulud.

§ 4. Matusekorraldaja
Matusekorraldaja käesoleva määruse mõttes on isik, kes kannab surnu matuse
korraldamise kulud.

§ 5. Matusetoetuse määr
Matusetoetuse piirmäär on 127 EUR

§ 6. Matusetoetuse maksmise tingimused
(1)Matusetoetuse saamiseks peab matusekorraldaja esitama Audru Vallavalitsusele kirjaliku
avalduse (Lisa 1), isikut tõendava dokumendi ja surmatõendi, kui surm ei ole registreeritud
Audru Vallavalitsuses ja pangakonto numbri.
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§ 7. Matusetoetuse määramine
(1) Matusetoetus määratakse, kui matusetoetuse avaldus on esitatud kolme kuu jooksul
surmapäevast arvates.
(2) Toetuse maksmise otsus vormistatakse vallavanema käskkirjaga.

§ 8. Matusetoetuse maksmine
(1)Toetuse väljamaksmine toimub taotleja pangakontole võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem
kui viie päeva jooksul peale vastava avalduse esitamist.
(2) Pangakonto puudumisel või põhjendatud taotlemisel matusetoetus välja sularahas
vallavalitsuse kassast.
(3) Matusetoetuse määramata jätmisest teatatakse matusetoetuse taotlejale kirjalikult viie
tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise kuupäevast, märkides ära keeldumise põhjuse.

§ 9. Vaidluste lahendamine
Isik, kes leiab, et matusetoetuse määramisel või määramata jätmisel on rikutud tema õigusi
või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või
kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 10. Matusetoetuse tagasinõudmine
Matusetoetust saanud isiku poolt teadvalt valeandmete esitamise tõttu alusetult makstud
matusetoetus nõutakse tagasi vallavalitsuse põhjendatud otsuse alusel. Otsusest teavitatakse
viie tööpäeva jooksul matusetoetust saanud isikut ning tehakse ettepanek alusetult makstud
toetussumma tagasimaksmises. Kui kokkuleppele ei jõuta, on vallavalitsusel õigus
täitevmenetluse korras teadvalt valeandmeid esitanud isikult talle alusetult makstud
matusetoetuse summa tagasi nõuda

§ 11. Määruse jõustumine
(1) Kinnitada avalduse vorm Lisa 1
(2)Määrus jõustub 01.jaanuaril 2012.a.
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LISA 1
Audru Vallavolikogu
15.12.2011.a määrusele nr
„Matusetoetuse maksmise kord
Audru vallas“

Määruse “Matusetoetuse maksmise kord Audru vallas ” lisa 1
Audru Vallavalitsusele
____________________________________
(avaldaja ees- ja perekonnanimi)
isikukood
________________________________________________
(elukoht)
__________________________
(telefon)
AVALDUS
Palun maksta mulle matusetoetust
________________________________________________,
(surnu ees- ja perekonnanimi)
isikukood __________________________,
_________________________________________,
(surnu registrijärgne elukoht oli)
_________________________________________________________________________ .
(surma registreerimise aeg ja koht)
___________________________________________________, matuste korraldamiseks
vastavalt Audru vallas kehtivale matusetoetuse määrale.
Toetus maksta:
 pangakontole
panga nimetus ____________________
konto nr
Lisad: Surmatõendi koopia
Kinnitan, et olen _________________________________ matuste korraldaja.
Kinnitan, et varem ei ole selle surnu matuste korraldamiseks toetust makstud ega
korraldatud matust riigi või kohaliku omavalitsuse asutuse poolt.
Olen teadlik, et valeandmete esitamisel olen kohustatud matusetoetuse tagasi maksma.
„ .........“ ........................ 20......a
..................................
(taotleja allkiri)
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Seletuskiri „Matusetoetuse maksmise kord Audru vallas“ juurde

Eelnõu eesmärgiks on toetuse maksmine Pereregistri andmetel Audru vallas
elanu isiku matuste korraldamiseks. Toetust makstakse Audru valla eelarvest ja
toetus on ette nähtud sissetulekust mittesõltuva toetusena.
1. juulil 2010 jõustus uus perekonnaseadus ja perekonnaseisutoimingute
seadus ning tööle rakendati pereregister. Kõik see tõi kaasa palju muudatusi
sünni ja surma registreerimisel ja ka tõendite väljastamisel.
Enam ei anta välja surmatunnistust, vaid avaldajale antakse tema soovi korral
surmatõend (uus termin)
Elukoha ja perekonnakoosseisu tõendit asendab nüüd väljavõte pereregistrist
(mitte rahvastikuregistrist nagu varasemalt)
Audru valla dokumendiregistri andmetest lähtuvalt on keskmine surmade arv
kuus 3 (võttes aluseks 5 viimase kuu surmad).
Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused
Matusetoetuse määra 127 EUR-i puhul tuleb aastas eelarvesse
matusetoetuseks ette näha (3x127= 381) 12x 381= 4572 EUR-i
Kuna Audru valla eelarve, 2012 aastaks on alles koostamisel, siis tuleb
vallavalitsusel eelarves ette näha kulud matusetoetuseks.
Määruse eelnõu on saadetud
1. Audru vallavalitsusele tutvumiseks.
2. Audru vallavolikogu esimehele. Eelnõu 15.12.2011 istungi päevakorda
lülitamiseks (ja komisjonidesse suunamiseks)

Eelnõu algataja, koostaja
Audru Vallavolikogu liige
Anne Seimar
28.11.2011
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VÄLJAVÕTE
AUDRU VALLAVALITSUS
ISTUNGI PROTOKOLL
Audru

15.12.2011 nr 47

Istung algas kell 9.00, lõppes kell 10.45.
Istungit juhatas vallavanem Siim Suursild.
Protokollis vallasekretär Aino Aitaja.
Istungist võtsid osa: vallavanem Siim Suursild, vallavalitsuse liikmed: Peep Tarre, Priit Annus
ja Ülle Kaljumäe.
Istungil osales vallasekretär Aino Aitaja, volikogu esimees Jaanus Põldmaa ja
majandusspetsialist Vahur Kobolt.
Läbirääkimised päevakorra suhtes.
OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:
1. …
12. Eelnõu “Matusetoetuse maksmise kord Audru vallas” arutelu.
1. ….
12. Eelnõu “Matusetoetuse maksmise kord Audru vallas” arutelu.
KUULATI: Peep Tarre ettekannet, kes tutvustas volikogu esimehe poolt vallavalitsusele
seisukoha võtmiseks saadetud volikogu liikme Anne Seimari esitatud määruse eelnõud
“Matusetoetuse maksmise kord Audru vallas”.
Sõna võtsid: Siim Suursild, Ülle Kaljumäe, Aino Aitaja.
OTSUSTATI: esitada volikogule vallavalitsuse alljärgnev seisukoht:
12.1 vallavalitsus ei pea praegu otstarbekaks eraldi matusetoetuse korra
kehtestamist. Vajalik on üle vaadata kõik vallaeelarvest makstavad toetused ja maksmise
kord. Surnud, kelledel ei ole olnud lähedasi, on vallavalitsus korraldanud matuse. Igal üksikul
juhul, kui surnu matuse korraldajal ei ole piisavalt vahendeid matuse korraldamiseks, kaalub
pereabikomisjon toetuse maksmise vajalikkust ja teeb ettepaneku vallavalitsusele toetuse
maksmiseks.
/allkiri/
Siim Suursild
istungi juhataja
VÄLJAVÕTE ÕIGE
Aino Aitaja
Vallasekretär
29.12.2011

/allkiri/
Aino Aitaja
protokollija

