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Vallavanemale ja vallavalitsuse liikmetcle
palga voi hiivituse maaramisest
Eesti Reformicrakonna fraktsiooni aruparimine 29.04.2010 aastal kasitles vallavanemale
kasitles vallavanemale ja vallavalitsuse liikmetele tootasu ning mittcpalgalistele liikmetcle
hiivitisc arvcstamise ja maksmise oiguslike aluscid alatcs 10. novcmbrist 2009.
Reformierakonna fraktsioon leidis, et Harku Vallavolikogu VII koosseis sai mandaadi parast
kohalikc omavalitsuste valimisi 2009 a siigisel ja pole KOKS § 22 Ig 1 alusel Tcile ega
valitsuse liikmetele palka ega hiivitisi maaranud.
Oma vastuses 12. Mai 2010 aastal markisite : „ Volikogu lO.novembri 2009 otsuscs nr 102
"Harku vallavanema valimine" ja otsuses nr 103 "Vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja
amctist vabasfamine" ei vie toepoolest marsitud vallavanema ja vallavalitsuse liikme
paleaastet, palsaniaara voi hitvitust.". Olete viidanud Harku Vallavolikogu 22. novembri
2007 maarusele nr 23 "Harku valla teenistujate palgatingimuscd ja sotsiaalscd garantiid",
maa'rus joustus 1. jaanuaril 2008.
Oma vastuskirjas olete soovitanud fraktsioonil voi volikogu liikmel kasutada oigust valla
pohimaaruse § 28 loike 1 punktides 1 ja 3 satestatud volikogu maarusc voi otsusc algatamise
oigust ning soovitanud koostada vastav cclnou ja esitada see pohistavate dokumentidega
volikogu kantseleile. Juhimc Teie tahelepanu, et koik samad oigused olid ka Teil,
vallavancmal alates 2008 aastast.
26. jaanuari 2012 aasta Harku Vallavolikogu otsuses „ Harku Vallavolikogu 22.11. 2007 a
maarusc nr 23 "Harku valla teenistujate palgatingimused ja sotsiaalsed garantiid" muutmise
algatamine" on Vallavolikogu esimecs Helikar Oepa kirjutanud jargmist: ,, Asjaolulc, ct
vallavalitsus pcab Harku Vallavolikogu 22.11. 2007 a maarusc nr 23 ulc vaaiama ning selle
viima kooskolla tcgcliku strukiuurija oigusaktidega jiihili vallavalitsusc tahelepanu ka Harku
Vallavolikogu 29,12. 2011 maaruse nr 21 selctuskirjas"
Mcie aruparimine 29.04. 2010 aastal oli sclgcks margiks, et senine praktika Harku vallas
vajab muutmist.
Miks on Harku vallavalitsuscs viivitanud cclpool nimctatud maarusc muutmisc cclnou
csitamisega vallavolikogule ?
Palumc Harku vallavanemalt kirjalikku vastust.
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