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Haljala valla 2019. aasta eelarve projekti II lugemine
Finantsjuht Maarja Kuuskla tutvustab esitatud muudatusettepanekuid – eelarvet muutvaid ettepanekuid
oli kolm ja need puudutasid investeeringute osa eelarves: Mere tänava arhitektuurikonkurss – lisati
juurde 10 000 eurot, Haljala kiriku restaureerimine – 15 000 eurot ja 20 000 euroga oli ettepanek
suurendada MTÜ-de investeeringutoetusi.
Vallavanem Leo Aadel – vallavalitsus saatis eile volikogule veel mõned muutmisettepanekud:
täpsustasime valla eelarvest rahastatavaid aastaringselt toimuvaid üritusi. Me ei toetanud eelarve- ja
majanduskomisjoni ettepanekut tõsta Võsul toimuva südasuve maratoni kulu valla eelarvesse, vaid
jätsime MTÜ-de rahastamise kulureale, kuna korra kohaselt toimub üritus valla territooriumil.
Seletuskirjas muutsime vallavalitsuse tööjõukulu selgitust, tööjõukuludesse on planeeritud võrreldes
2018. aastaga 8%line töötasude tõus.
Aide Veinjärv soovib teada, miks hajaasustuse summa on vaid 20 000 eurot.
Maarja Kuuskla – kokku on eelarve 40 000, sellest 20 000 on valla osa.
Tea Treufeldt – kas MTÜ-dega, kes on nimeliselt suuremate ürituste korraldajatena välja toodud, on
sõlmitud ka kokkulepped?
Leo Aadel – suusõnalised kokkulepped on olemas.
Vello Väinsalu – kas eelarve vajaks veel täiendavat arutelu eelarve- ja majanduskomisjonis?
Komisjoni esimees Rainer Lille arvates võiks komisjon veelkord eelarve üle vaadata. Ta teeb
ettepaneku määrata tähtaeg parandusettepanekute esitamiseks.
Vello Väinsalu teeb ettepaneku määrata parandusettepanekute esitamise tähtajaks 28. jaanuar.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja teeb ettepaneku kinnitada eelnõu II lugemine.
OTSUSTATI: kinnitada Haljala valla 2019 eelarve projekti II lugemine ja määrata
parandusettepanekute esitamise tähtajaks 28. jaanuar.
………………………………………….
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