NARVA-JÕESUU LINNAVOLIKOGU
EELARVEKOMISJON
KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 12
Narva-Jõesuu

11.02.2019

Algus kell 16.00
Lõpp kell 17.30
Istungit juhatas komisjoni esimees Olga Baranova.
Protokollis Iraida Tšubenko
Komisjoni 12 liikmest võtsid osa 8 liiget: Andrannik Danieljan, Dmitri Makarov, Jelena
Ozornova, Larissa Golt, Valentina Fadejeva, Joel Guljavin, Olga Baranova ja Iraida Tšubenko.
Puudusid: Indrek Randoja, Veronika Stepanova, Evald Teetlok ja Tamara Lisjanskaja.
Kutsutud: Veikko Luhalaid – Narva-Jõesuu linnavolikogu esimees,
Maksim Iljin – Narva-Jõesuu linnapea ja
Anzela Jakutova – Narva-Jõesuu Linnavalitsuse rahandusosakonna juhataja.
Olga Baranova tegi ettepaneku kinnitada järgmise päevakorda:
1.Narva-Jõesuu linna 2019.aasta eelarve projekti muudatusettepanekud.
Hääletamist keegi komisjoni liikmetest ei nõudnud, seega komisjoni istungi päevakord kinnitati .
Olga Baranova: informeeris laekunud käesoleva aasta eelarve projekti muudatusettepanekutest ja
tegi ettepaneku arutada neid laekumise kuupäeva järgi: Narva-Jõesuu Linnavalitsuse esitatud
ettepanekud (lisatud) ja linnavolikogu liikme Heiki Lutsu poolt esitatud ettepanek (lisatud).
Päevakorrapunkt nr 1
Kuulati Olga Baranova, kes tutvustas Narva-Jõesuu Linnavalitsuse poolt esitatud ettepanekud.
Anzela Jakutova täpsustas riigipoolse finantseerimise osa.
Hääletamist keegi komisjoni liikmetest ei nõudnud.
Otsustati: Kiitaheaks ja suunata Narva-Jõesuu Linnavolikogule otsustamiseks.
Kuulati Olga Baranova, esitatud linnavolikogu liikme Heiki Lutsu poolt ettepaneku NarvaJõesuu linna 2019.aasta eelarve projekti muutmiseks.
Arutelu käigus selgus, et Heiki Luts jäi oma ettepanekuga hiljaks.
Valentina Fadejeva: mina tegin sotsiaalkomisjoni istungil detsembri kuus ettepaneku maksta
pensionäridele alates 65.eluaastast jõulutoetust.

Küsimus: Olga Baranova: Valentina Fadejevale: kas on sotsiaalkomisjoni vastav otsus?
Vastus: Jah on, ma vaatasin protokollis.
Küsimus: Iraida Tšubenko Valentina Fadejevale: miks pole algatatud vastava volikogu määruse,
mis puudutab sotsiaaltoetusi täiendamise eelnõu?
Olga Baranova alles selle aasta jaanuaris volikogus oli arutamisel sotsiaaltoetuste küsimus,
kinnitati küll toetuste piirmäärad, aga keegi ei keelanud täiendada määrust heakate jõulutoetusega.
Andranik Danieljan: Pensionäride jõulutoetuste küsimus on järjekordne kellegi volikogu liikme
enesereklaam. Idee on hea, kuid antud küsimus ei ole ettevalmistatud nagu peab olema.
Mis puudutab volikogu esimehe ja aseesimehe hüvitiste vähendamist, siis minu arvates see peaks
olema proportsionaalselt.
Iraida Tšubenko: volikogu esimehe ja aseesimehe hüvitiste määramine vastavalt KOKS § 22 lg1,
p.21 on volikogu ainupädevuses ja ei kuulu eelarvekomisjoni pädevusse, antud küsimuse peab
arutama ja otsustama volikogu.
Hääletamist Heiki Lutsu ettepaneku osas keegi komisjoni liikmetest ei nõudnud.
Otsustati: esitatud volikogu liikme Heiki Lutsu poolt ettepaneku 2019.a. linna eelarve kohta
mitte aktsepteerida, sest ta on koostatud ja esitatud eelarvekomisjonile ebakorrektselt:
1.Volikogu esimehe ja aseesimehe hüvitiste määramine on volikogu ainupädevuses.
2.Heakate (alates 65 eluaastast) jõulutoetust pole olemas kehtivas volikogu 24.01.2018 määruses
nr 15 „Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Narva-Jõesuu
linnas“, puudub vastava valdkonna komisjoni - linnavolikogu sotsiaalkomisjoni otsus jõulutoetuste kohta.
3.Esitatud ettepanek ei vasta § 8 p.6 Finantsjuhtimise korrale, kinnitatud 26.09.2018 NarvaJõesuu Linnavolikogu poolt määrusega nr 44 ( puuduvad ettepaneku algataja põhjendused ja
arvutused), jõulutoetuste pakutavad teoreetilised katteallikad ei ole piisavad
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