TAPA VALLAVOLIKOGU
OTSUS
EELNÕU

Tapa
28. jaanuar 2019 nr …..
Tapa Vallavalitsuse palgalistele valitsusliikmetele
töötasu ja hüvitise määramine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 19 ja § 49 lõike 42 ning Tapa
Vallavolikogu 28. märtsi 2018 määruse nr 12 „Tapa valla põhimäärus“ § 47 ning 17. detsembri
2018 otsuse nr 98 „Tapa Vallavalitsuse täiendavate liikmete kinnitamine ja palgaliste
valitsusliikmete ametisse nimetamine“ alusel:
1. Määrata Tapa Vallavalitsuse palgalistele valitsusliikmetele:
1.1 igakuine töötasu suuruses 2250 eurot.
1.2 hüvitis isikliku sõiduauto kasutamise eest ametiülesannete täitmisel kuni 335 eurot
kuus. Sõitude kohta peetakse arvestust Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud
tingimustel ja korras. Hüvitise maksmise kohta annab sellekohase käskkirja
vallavanem.
1.3 hüvitis mobiiltelefoni ametialasel kasutamisel 30 eurot kuus.
2. Otsust rakendatakse alates 2. jaanuarist 2019.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. 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 kaebuse Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse
jõustumisest.

Maksim Butšenkov
Volikogu esimees

Seletuskiri
Tapa Vallavolikogu otsuse eelnõu
„Tapa Vallavalitsuse palgalistele valitsusliikmetele töötasu ja hüvitise määramine“ juurde
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 22 lõike 1 punkti 19 kohaselt on
volikogu ainupädevuses määrata palgalistele valitsusliikmetele töötasu, lisatasu, hüvitis, toetus ja
soodustus ning teistele valitsusliikmetele hüvitise maksmise otsustamine ja selle suuruse
määramine.
Tapa Vallavolikogu kinnitas 17. detsembri 2018 otsusega nr 98 nimetati Tapa Vallavalitsuse
palgalisteks valitsusliikmeteks Ene Augasmägi ja Dmitri Okatov alates 2. jaanuarist 2019.
KOKS § 49 lõike 42 sätestab, et valitsuse liikme ametikoht võib volikogu otsusel olla palgaline.
Valitsuse liikmele ei või maksta sellist lisatasu, hüvitist või toetust ega rakendada tema suhtes
selliseid soodustusi, mida volikogu ei ole otsustanud.
Tapa valla põhimääruse § 47 sätestab vallavalitsuse liikmete tasustamise põhimõtted:
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 ja seletuskirja koostas
Riho Tell
Vallavanem
20.12.2018
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