TAPA VALLAVOLIKOGU
OTSUS

EELNÕU
29. oktoober 2018 nr

Tapa

Vallavalitsuse kinnitamine ja
vallavalitusse liikmetele hüvitise määramine

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punktide 17 ja 19, § 49
lõigete 4 ja 4², § 50 lg 1 p 5 ning Tapa Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 12 “Tapa valla
põhimäärus“ § 41, § 42 lg 3 ja § 47 alusel:
1. Kinnitada Tapa vallavalitsuse liikmeteks:
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
2. Maksta Tapa Vallavalitsuse liikmetele, v.a vallavanem, vallavalitsuse liikme
ülesannete täitmisega seonduvalt igakuist hüvitist ning määrata hüvitise suuruseks
……………. eurot kuus.
3. Lugeda Tapa Vallavolikogu 01. novembri 2017 otsusega nr 4 kinnitatud Tapa
Vallavalitsuse liikmete volitused lõppenuks ning vabastada eelnimetatud õigusaktiga
nimetatud isikud vallavalitsuse liikmete kohustustest.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsuse peale võib esitada Tapa Vallavolikogule 30 päeva jooksul vaide
haldusmenetluse seaduses sätestatud korras, arvestades otsuse teadasaamise päevast
või päevast, millal oleks pidanud otsuse teada saama või esitada kaebus Tartu
Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul
arvates otsuse jõustumisest.

Maksim Butšenkov
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus:

§ 22. Volikogu pädevus
(1) Volikogu ainupädevusse kuulub järgmiste küsimuste otsustamine:
17) valitsuse liikmete kinnitamine ja nende vabastamine valitsuse liikmete kohustustest ning
palgaliste valitsusliikmete ametisse nimetamine ja ametist vabastamine;
19) vallavanemale või linnapeale ja palgalistele valitsusliikmetele töötasu, lisatasu, hüvitise,
toetuse ja soodustuste määramine ning teistele valitsusliikmetele hüvitise maksmise
otsustamine ja selle suuruse määramine;
§ 49. Valitsuse töö korraldamine
(4) Valitsuse koosseisu kuuluvad vallavanem või linnapea, valitsuse liikmed.
(42) Valitsuse liikme ametikoht võib volikogu otsusel olla palgaline. Vallavanemale või
linnapeale ja valitsuse liikmele ei või maksta sellist lisatasu, hüvitist või toetust ega rakendada
tema suhtes selliseid soodustusi, mida volikogu ei ole otsustanud.
§ 50. Vallavanem ja linnapea
(1) Vallavanem või linnapea:
5) esitab volikogule kinnitamiseks valla- või linnavalitsuse koosseisu.
Tapa valla põhimäärus
§ 41. Vallavalitsus
(1) Vallavalitsus on valla täitevorgan, mille moodustab vallavanem ja kinnitab ametisse
volikogu.
(2) Vallavalitsus kinnitatakse ametisse pärast igakordset vallavanema valimist.
§ 42. Vallavalitsuse moodustamine
(3) Pärast vallavalitsuse struktuuri ja liikmete arvu kinnitamist volikogu poolt esitab
vallavanem volikogule ettepaneku vallavalitsuse liikmete kinnitamise või palgaliste
vallavalitsuse liikmete ametisse nimetamise kohta. Kõigi vallavalitsuse liikmete kandidaatide
nimed esitatakse ühes ettepanekus, millele lisatakse kandidaatide kirjalikud nõusolekud.
§ 47. Vallavalitsuse liikmete tasustamine
Vallavalitsuse palgalisele liikmele töötasu, lisatasu ning hüvitiste või toetuste määramise ja
maksmise ning mittepalgalisele vallavalitsuse liikmele vallavalitsuse tööst osavõtu eest
hüvitise maksmise ja selle suuruse otsustab vallavolikogu, lähtudes kohaliku omavalitsuse
korralduse seadusega sätestatust.

Eelnõu esitaja
17.10.2018
Riho Tell
vallavanem

