Volikogu otsuse eelnõu
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Jõhvi Vallavolikogu 20.12.2018 otsuse nr 115 “Valitsuse
liikmele hüvitise määramine“ kehtetuks tunnistamine

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 541 lg 2 punkti 1, haldusmenetluse
seaduse § 70 lõike 1, Jõhvi valla ametiasutuste palgajuhendi § 20 lg 3 punkti 1 ja tulenevalt
asjaolust, et vallavalitsuse liikme ametist tagasiastumisel puudus seaduslik alus hüvitise
maksmiseks, vallavolikogu

otsustab:
1. Tunnistada Jõhvi Vallavolikogu 20.12.2018 otsus nr 115 “Valitsuse liikmele hüvitise
määramine“ kehtetuks.
2. Teha ebaseadusliku hüvitise poolt hääletanud volikogu liikmetele: Eduard East, Dmitri Smirnov,
Velli Naber, Sergei Tulski, Tamara Põlevina, Aleksandr Romanovitš, Andrei Ojamäe, Irina Šulgina,
Jekaterina Vassiljeva ja Arthur Seppern ettepanek ebaseaduslikult määratud hüvitise, selle pealt
tasutud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustushüvitise maksete vabatahtlikuks ja solidaarseks
tagastamiseks Jõhvi valla eelarvesse.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Eduard East
Volikogu esimees

Seletuskiri
Kehtivad õigusaktid välistavad hüvitise maksmise valitsuse liikme tagasiastumise korral (KOKS §
541 lg 2 p 1; palgajuhend § 20 lg 3 p 1). Seega on hüvitise maksmine toimunud seadusliku aluseta ja
on algusest peale kehtetu. Ebaseadusliku tegevusega on vallale tekitatud varaline kahju. Eelnõuga
tehakse hüvitise poolt hääletanud volikogu liikmetele ettepanek hüvitise ja selle pealt tasutud

maksete tagastamiseks vallaeelarvesse. Volikogu kantseleil tuleks välja selgitada hüvitise suurus ja
sellelt tasutud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustushüvitise suurus, jagada see otsuse poolt hääletanud
volikogu liikmete arvuga ja pidada teatud ajavahemiku jooksul vastav summa isikliku avalduse
alusel kinni poolthääletanud volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest makstavast tasust.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälte enamus.
KOKS § 17 lg 5 kohaselt Volikogu liige ei tohi osa võtta volikogu sellise üksikakti arutamisest ja
otsustamisest, mille suhtes talle laieneb toimingupiirang korruptsioonivastases seaduses sätestatu
kohaselt.
KOKS § 17 lg 6 kohaselt Käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud juhul on volikogu liige
kohustatud enne küsimuse arutelu algust tegema avalduse enda mitteosalemise kohta antud
päevakorrapunkti arutamisel. Vastav märge fikseeritakse volikogu istungi protokollis. Küsimuste
arutamiseks ja otsustamiseks vajalik kvoorum on selle volikogu liikme võrra väiksem.
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