EELNÕU

PÕLVA VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Põlva

06.06.2018 nr 1-4/76

Revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe
ning liikme valimine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 22 lõike 1 punkti 20 alusel on
volikogu komisjonide moodustamine ja tegevuse lõpetamine, nende esimeeste ja aseesimeeste
valimine volikogu liikmete hulgast ja komisjonide koosseisu kinnitamine volikogu
ainupädevuses. KOKS § 48 lõike 2 ja Põlva Vallavolikogu 16. märtsi 2018. a määruse nr 1-2/30
"Põlva valla põhimäärus" § 39 lõike 5 alusel valitakse revisjonikomisjoni esimees, aseesimees ja
liikmed volikogu liikmete hulgast.
Eelnevast tulenevalt, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 20, § 48 lõike
2 ning Põlva Vallavolikogu 16. märtsi 2018. a määruse nr 1-2/30 "Põlva valla põhimäärus" § 39
lõike 5 alusel, Põlva Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Valida Põlva Vallavolikogu revisjonikomisjoni:
1.1. esimeheks ______________;
1.2. aseesimeheks ______________;
1.3. liikmeks ______________.
2. Põlva Vallavolikogu 15. novembri 2017. a otsus nr 1-3/55 "Revisjonikomisjoni esimehe ja
aseesimehe ning liikme valimine" tunnistatakse kehtetuks.
3. Põlva Vallavalitsuse kantseleil teha otsus teatavaks otsuses nimetatud isikutele.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsuse peale võib esitada Põlva Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud
korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud
otsusest teada saama, või esitama kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.

/allkirjastatud digitaalselt/
Lennart Liba
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 06.06.2018 otsuse eelnõu nr 1-4/76 "Revisjonikomisjoni
esimehe ja aseesimehe ning liikme valimine" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 22 lõike 1 punkti 20 alusel on
volikogu komisjonide moodustamine ja tegevuse lõpetamine, nende esimeeste ja aseesimeeste
valimine volikogu liikmete hulgast ja komisjonide koosseisu kinnitamine volikogu
ainupädevuses.
KOKS § 48 lõike 2 alusel valitakse revisjonikomisjoni esimees ja liikmed volikogu liikmete
hulgast. Sama seaduse § 45 lõike 3 alusel otsustatakse isikuvalimised salajasel hääletamisel.
Põlva Vallavolikogu 16. märtsi 2018. a määruse nr 1-2/30 "Põlva valla põhimäärus" § 39 lõike 5
alusel valitakse revisjonikomisjoni esimees, aseesimees ja liikmed volikogu liikmete hulgast.
Põhimääruse § 39 lõike 2 kohaselt valitakse volikogu komisjoni esimees ja aseesimees
üheaegselt volikogu liikmete hulgast salajasel hääletusel volikogu poolthäälte enamusega.
Komisjoni esimeheks saab kõige rohkem hääli kogunud kandidaat. Komisjoni aseesimeheks saab
häältearvult teiseks jäänud kandidaat.
Otsusega valitakse revisjonikomisjoni esimees, aseesimees ja liige.
Isikuvalimise tulemused vormistatakse volikogu otsusega. Isikuvalimise tulemusi üle ei
hääletata.
Põlva Vallavolikogu 15. novembri 2017. a otsus nr 1-3/55 "Revisjonikomisjoni esimehe ja
aseesimehe ning liikme valimine" tunnistatakse kehtetuks.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Otsuse rakendamisega ei kaasne Põlva valla eelarvele täiendavaid rahalisi kulusid ega tulusid.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on edastatud menetlemiseks Põlva Vallavolikogule.
Eelnõu koostaja
Kaira Perv
jurist

