EELNÕU (ME 5)

ALUTAGUSE VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Iisaku

30. november 2017 nr

Vallavolikogu liikmetele ja komisjonide liikmetele tasu ja hüvituste maksmise kord
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3 ning § 22 lõike 1
punktide 21 ja 22 alusel.
§ 1. Reguleerimisala
Määrus reguleerib Alutaguse Vallavolikogu (edaspidi volikogu) esimehele ja aseesimehele
tasu või hüvituse ning volikogu liikmetele, komisjonide esimeestele ja aseesimeestele ning
komisjoni liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud
kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise põhimõtted. Korraga sätestatakse tasu maksmine
ka neile volikogu komisjoni liikmetele, kes ei ole volikogu liikmed.
§ 2. Volikogu esimehe ja aseesimehe tasu
(1) Volikogu esimehe ametikoht on palgaline. Volikogu esimehe tasu suurus määratakse
volikogu otsusega.
(2) Volikogu aseesimehele makstakse volikogu tööst osavõtu ning volikogu ülesannete
täitmise eest hüvitust. Hüvituse suurus määratakse volikogu otsusega.
§ 3. Volikogu liikme tasu
(1) Volikogu liikmele makstakse volikogu istungil osalemise eest tasu 60 eurot, välja arvatud
volikogu koosseisu esimene istung.
(2) Volikogu liikmele makstakse volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitust
esitatud dokumentide alusel.
§ 4. Volikogu komisjoni esimehe, aseesimehe ja liikme tasu
(1) Volikogu komisjoni esimehele, tema puudumisel teda asendavale komisjoni aseesimehele
makstakse komisjoni töökorras sätestatud ülesannete täitmise eest tasu 70 eurot iga tema poolt
juhatatud komisjoni koosoleku eest.
(2) Volikogu komisjoni liikmele makstakse komisjoni koosolekul osalemise eest tasu 50
eurot.
(3) Kui üks isik osaleb mitme komisjoni töös, makstakse talle tasu iga komisjoni töö eest.
(4) Komisjoni koosolekutest osavõtu arvestust peab komisjoni esimees.

(5) Komisjoni töös osalemise eest tasu määramisel on volikogu liikmega võrdsustatud need
komisjoni liikmed, kes ei ole volikogu liikmed.
(6) Juhul, kui hüvitust saav volikogu esimees on ühtlasi komisjoni esimees, makstakse
hüvitust ainult volikogu esimehe kohustuste täitmise eest.
§ 4. Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis
(1) Isiklikus omandis oleva või kasutusse võetud sõiduauto kasutamise eest volikogu
ülesannete täitmisel makstakse volikogu liikmele ja komisjoni liikmele hüvitist 0,30 eurot ühe
läbisõidetud kilomeetri kohta taotleja poolt esitatud vormikohase aruande (Lisa 1) alusel.
(2) Volikogu ülesannete täitmiseks loetakse ka volikogu istungile või komisjoni koosolekule
sõitu, arvestusega, et lähtekohaks on volikogu liikme või komisjoni liikme rahvastikuregistri
järgne elukoht ja sihtkohaks volikogu istungi või koosoleku toimumise asukoht.
(3) Volikogu esimehele isikliku sõiduauto kasutamisega seotud kulude hüvitamise otsustab
volikogu.
§ 5. Lähetuskulude hüvitus
(1) Volikogu tööga seotud lähetuste korral hüvitatakse volikogu liikmele lähetuskulud avaliku
teenistuse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.
(2) Volikogu liige suunatakse lähetusse volikogu esimehe käskkirjaga.
§ 4. Tasu maksmine
(1) Tasu makstakse välja volikogu eelarvest selleks ettenähtud summadest.
(2) Tasu väljamaksed toimuvad üks kord kuus järgneva kuu 7. kuupäevaks ülekandega
pangakontole.
(3) Volikogu liikmele tasu väljamaksmise aluseks on istungist osavõtuleht.
(4) Komisjoni esimehele, aseesimehele ja liikmele tasu väljamaksmise aluseks on koosolekust
osavõtuleht.
(5) Tasu ei maksta aja eest, mil tasu saamiseks õigustatud isik on jätnud mõjuva põhjuseta
täitmata kohustused, mille täitmise eest on tasu ette nähtud. Ettepaneku tasu mittemaksmiseks
volikogu liikmele ja komisjoni esimehele käesolevas punktis toodud asjaoludel võib teha
volikogu esimees.
§ 5. Volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste hüvitamine
(1) Hüvitust makstakse ainult nende volikogu ülesannete täitmise eest, mis on volikogu
liikmele või volikogu komisjoni liikmele teinud ülesandeks volikogu või volikogu esimees.
Hüvituse maksmise otsustab volikogu esimees kuludokumentide alusel.
(2) Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis makstakse välja volikogu esimehe kinnitatud
aruande alusel kvartali lõpule järgneva kuu 3. kuupäevaks.

(3) Volikogu liikmele hüvitatakse muud volikogu ülesannete täitmisel tehtud dokumentaalselt
tõendatud kulutused 10 päeva jooksul pärast volikogu esimehe poolt viseeritud
kuludokumentide esitamist raamatupidajale.
(4) Käesolevas korras nimetatud tasudest on õigus loobuda kirjaliku avalduse alusel, mis
esitatakse volikogu esimehele.
§ 6. Tasu ja hüvituste maksmine 2017. aastal
(1) Volikogu liikmetele ja komisjonide liikmetele makstakse tasu ja hüvitatakse volikogu
ülesannete täitmisel tehtud kulud 2017. aastal vastava omavalitsuse eelarvest, kus volikogu
või komisjoni liikme rahvastikuregistri järgne elukoht enne kohaliku omavalitsuse volikogu
valimistulemuste väljakuulutamist oli registreeritud.
(2) Kui vastava omavalitsuse eelarves ei ole tasude maksmiseks või kulude hüvitamiseks
vajalikke vahendeid, siis makstakse tasud ja hüvitused välja Mäetaguse ja/või Illuka valla
eelarvest.
§ 7. Määruste kehtetuks tunnistamine
Tunnistatakse kehtetuks järgmised määrused:
1) Alajõe Vallavolikogu 11.12.2014 määrus nr 24 „Volikogu liikmetele volikogu tööst
osavõtu eest tasu maksmise kord“;
2) Iisaku Vallavolikogu 08.11.2013 määrus nr 1 „Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituste
maksmise kord“;
3) Illuka Vallavolikogu 20.01.2014 määrus nr 11 „Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituste
maksmise korra kinnitamine“;
4) Tudulinna Vallavolikogu 13.11.2013 määrus nr 11 „Volikogu liikmetele volikogu tööst
osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja
maksmise korra kehtestamine“.
§ 8. Määruse jõustumine
(1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 09. novembrist 2017. a.
(2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Raivo Raap
Volikogu esimees

LISA
Alutaguse Vallavolikogu
30.11.2017. a määruse nr … juurde
ISIKLIKU SÕIDUAUTO KASUTAMISE KULUDE HÜVITAMISE ARUANNE

ARUANDE ESITAJA NIMI:
Palun mulle välja maksta hüvitis
isikliku sõiduauto ____________________________________________________________
( sõiduauto mark ja registreerimismärk)

kasutamise eest volikogu ülesannete täitmiseks alljärgneva arvestuse järgi (0,30 eurot/km):
Sõidu kuupäev
või mitme sõidu
korral ajavahemik

Sõidu marsruut

Sõidu eesmärk

Läbitud
km

Kokku km:
Kompenseerimisele kuulub ____________________________eurot.
Kinnitan, et muu isik mulle ega selle sõiduauto eest muule füüsilisele isikule hüvitist ei maksa.
Aruande esitamise kuupäev „ _______“ _____________________________ 20____a.

Allkiri ________________________________
Raamatupidamisel hüvitada isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud.

________________________________
(volikogu esimehe allkiri)

Seletuskiri
määruse «Vallavolikogu liikmetele ja komisjonide liikmetele tasu ja hüvituste suurus ja
maksmise kord» eelnõu juurde
Sissejuhatus
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 17 lõike 3 kohaselt on volikogul õigus
maksta oma liikmetele tasu volikogu tööst osavõtu eest ja hüvitust volikogu ülesannete
täitmisel tehtud kulutuste eest esitatud dokumentide alusel volikogu kehtestatud määras ja
korras. Volikogu liikmetele tasu määramine on volikogu ainupädevuse küsimus (KOKS § 22
lg 1 p 21 ja p 22).
Määruse eelnõu koostasid Illuka vallasekretär Tairi Hütt ja Iisaku vallasekretär Lia Teeväli.
Seletuskirja koostas Iisaku vallasekretär Lia Teeväli.
Eelnõu vastuvõtmiseks on vajalik volikogu liikmete poolthäälteenamus.
Eelnõu sisu
Eelnõuga reguleeritakse Alutaguse Vallavolikogu liikmetele, vallavolikogu komisjonide
esimeestele ja aseesimeestele ning komisjoni liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ning
volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise põhimõtted.
Eelnõuga nähakse ette, et volikogu liikmetele, komisjonide esimeestele ja aseesimeestele ning
komisjonide liikmetele makstakse tasu istungitest ja komisjonide koosolekutest osavõtu eest.
Eelnõuga reguleeritakse isikliku sõiduauto kasutamise kulude ja lähetuskulude arvestus ja
hüvitise maksmine.
Eelnõu rakendamiseks vajalikud kulutused
Eelnõu rakendamisega kaasnevad kulutused arvestatakse Alutaguse valla 2018. a eelarvesse.
Kulu suurus sõltub volikogu liikmete istungitel osalemise aktiivsusest ja volikogu
komisjonide töö mahust, st komisjonide koosolekute arvust ja komisjoni liikmete komisjoni
töös osalemise aktiivsusest.
Määruse rakendamine
Eelnõuga nähakse ette, et määrus rakendub alates 09. novembrist 2017. a ja jõustub Riigi
Teatajas avaldamisest kolmandal päeval.
Eelnõu vastuvõtmisega tunnistatakse kehtetuks Alajõe Vallavolikogu, Iisaku Vallavolikogu,
Illuka Vallavolikogu ja Tudulinna Vallavolikogu vastavad määrused.

Lia Teeväli
Iisaku vallasekretär

