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Istungil osalesid kõik volikogu liikmed: Vello Väinsalu, Margus Punane, Leo Bergström, Annika
Hallimäe, Krista Keedus, Urve Kingumets, Rainer Lille, Aivar Maurer, Annes Naan, Anti Puusepp,
Mare Raja, Koidu Saamot, Greete Toming, Triin Toming, Tea Treufeldt, Aide Veinjärv ja Arvi
Ööpik.
Määrusega nr 3
kehtestati Haljala Vallavalitsuse palgajuhend
Määrusega nr 4
kehtestati maamaksumäärad Haljala vallas alates 2018. aastast.
Maamaksu määr Haljala vallas on 2,5 % maa maksustamishinnast aastas. Põllumajandussaaduste
tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär on 2,0 % maa
maksustamishinnast aastas.
Maamaksust vabastatakse represseeritud ja represseeritud isikutega võrdsustatud isikud
okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes nende kasutuses oleva elamumaa
või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas. Represseeritu vabastatakse maamaksust tema kasutuses
oleva Haljala vallas asuva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku selles osas, mille osas ei
kohaldu talle maamaksuseadusega kehtestatud muu maamaksuvabastus või –soodustus ning isik ei
saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu. Maksuvabastuse taotleja esitab vastavasisulise
taotluse Haljala vallavalitsusele hiljemalt maksustamise aasta 15. jaanuariks. Taotlust ei pea esitama
isikud, kellel on maksuvabastus enne käesoleva määruse jõustumist.
Määrusega nr 5
kehtestati vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmetele ning vallavolikogu komisjonide liikmetele
hüvituse maksmise kord
Otsusega nr 21
võõrandatakse otsustuskorras Haljala alevikus asuv Uus põik 5 kinnistu
Otsusega nr 22
anti nõusolek Keskuse Agro OÜ-le loa andmiseks Tatruse külas Õunapuu kinnistu nr 657931,
katastritunnus 19002:002:0036, omandamiseks.
Otsusega nr 23
tunnistati kehtetuks Haljala Vallavolikogu 17.02.2004 otsuse nr 57 „Vaba põllumaa
kasutusvaldusse andmise nimekirja kinnitamine“ punkti 1 Lisas „Vaba põllumajandusmaa
kasutusvaldusse saajate nimekiri“ järgmine osa: maatükk nr KV-17, pindalaga 6,2 ha, vaba
põllumaa kasutusvaldusesse andmine OÜ-le Õitseng
Otsusega nr 24
algatati Haljala valla üldplaneering ja keskkonnamõjude strateegiline hindamine
Otsusega nr 25
nimetati volikogu poolseks esindajaks Võsu Kooli hoolekogus kuni volikogu käesoleva koosseisu
volituste lõppemiseni Kristel Tõnisson

Järgmine korraline vallavolikogu istung toimub 16. jaanuaril 2018.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda valla kantseleis ja valla veebilehel: www.haljala.ee.

