EELNÕU

PÕLVA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Põlva

06.09.2019 nr 1-4/60

Põlva valla 2019. aasta kolmas lisaeelarve
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku
omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ja Põlva Vallavolikogu
9. aprilli 2018. a määruse nr 1-2/34 "Põlva valla finantsjuhtimise kord" § 10 lõike 3 alusel.
§ 1. Lisaeelarve vastuvõtmine
Võtta vastu Põlva valla 2019. aasta kolmas lisaeelarve vastavalt lisale.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

/allkirjastatud digitaalselt/
Lennart Liba
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 06.09.2019 määruse eelnõu nr 1-4/60 "Põlva valla 2019.
aasta kolmas lisaeelarve" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 alusel kuulub volikogu
ainupädevusse valla- või linnaeelarve vastuvõtmine ja muutmine ning majandusaasta aruande
kinnitamine ning audiitori määramine. Sama seaduse § 38 alusel sätestatakse kohaliku
omavalitsuse üksuse eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise, täitmise ja avalikustamise
ning aruandluse nõuded kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses.
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (edaspidi KOFS) § 26 lõike 3 alusel võib
eelarveaasta jooksul eelarvet muuta lisaeelarvega. Valla- või linnavalitsus koostab lisaeelarve
eelnõu ja esitab selle volikogule. Lisaeelarve eelnõule lisatakse seletuskiri põhjendustega
lisaeelarve vajaduse kohta. Sama seaduse § 26 lõike 3 alusel võtab vallavolikogu lisaeelarve
vastu määrusega. Lisaeelarvet menetletakse volikogus ja vastuvõetud lisaeelarve avalikustatakse
vastavalt KOFS § 23 lõigetele 1 ja 3.
KOFS § 23 lõike 3 alusel avaldatakse eelarve (ka lisaeelarve) seitsme tööpäeva jooksul pärast
selle vastuvõtmist kohaliku omavalitsuse üksuse veebilehel. Veebilehel avaldatakse samuti
eelarve menetlemist käsitlevad volikogu ja volikogu komisjonide istungite protokollid.
Põlva valla 2019. aasta eelarve on kinnitatud Põlva Vallavolikogu 31. jaanuari 2019. a
määrusega nr 1-2/3 "Põlva valla 2019. aasta eelarve". Põlva Vallavolikogu 9. aprilli 2018. a
määruse nr 1-2/34 "Põlva valla finantsjuhtimise kord" § 10 lõike 3 alusel võtab vallavolikogu
lisaeelarve vastu määrusega.
1. PÕHITEGEVUSE EELARVE TULUD
Põhitegevuse tulud suurenevad kokku 38 870 euro võrra.
Üksikisiku tulumaksu laekumise kasvu tõttu on võimalik lisaeelarvega maksutulu suurendada.
2019. aasta 2019. aasta
2019. aasta
Tunnus
Nimetus
eelarve
lisaeelarve muudetud eelarve
3000
Füüsilise isiku tulumaks
9 896 000
38 870
9 934 870
2. PÕHITEGEVUSE EELARVE KULUD
2019. aastaks planeeritud põhitegevuse kulud suurenevad 17 000 euro võrra.
Vaba aeg, kultuur, religioon
Tunnus Nimetus
08109
01600

Kultuuri- ja sporditoetused
Valimised – personalikulud
Valimised – majandamiskulud

2019. aasta
eelarve
420 146
41 410
10 346

2019. aasta
lisaeelarve
17 000
4950
-4950

2019. aasta
muudetud eelarve
437 146
46 360
5396

Kultuuri- ja sporditoetuse eelarvet suurendatakse 17 000 euro võrra, mille tingis käesoleva aasta
algusel Sihtasutuse Tilsi Staadioni reorganiseerimine. Praegu kannab sihtasutus nime Põlva
Sport ning tema haldusalasse kuulub Põlva staadion, mille majandamiskulusid ei ole eelarvesse
planeeritud.
Valimiskuludes on tehtud muudatus peale lõplikke andmete selgumist.

3. INVESTEERIMISTEGEVUS
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine suureneb 21 870 euro võrra.
Tunnus Nimetus
4502

Spordiklubi Serviti MTÜ

2019. aasta
eelarve
0

2019. aasta
lisaeelarve
21 870

2019. aasta
muudetud eelarve
21 870

Spordiklubi Serviti MTÜle Orajõe silla remondiks. Sild teenindab Mammaste suusaradadel
liikujaid ja omab väga olulist osa rajavõrgustiku toimimisel.
Määrusega võetakse vastu Põlva valla 2019. aasta kolmas lisaeelarve.
Määruse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälteenamus.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 12.09.2019 ja edastatud menetlemiseks
Põlva Vallavolikogule.
Määrus edastatakse
Avaldamiseks Riigi Teatajale
Hallatavad asutused
Eelnõu koostaja
Hilje Kangron
eelarvespetsialist

