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Harku valla 2022. aasta esimene lisaeelarve
Lugupeetud volikogu esimees
Õiguskantsleril paluti kontrollida, kas Harku valla 2022. aasta I lisaeelarvet (edaspidi lisaeelarve)
menetleti õiguspäraselt.
Leian, et vallavolikogu ei järginud lisaeelarve menetluses kohaliku omavalitsuse üksuse
finantsjuhtimise seaduse (KOFS) ja Harku valla põhimääruse nõudeid. Tehtud menetlusvead ei
nõua siiski lisaeelarve kehtetuks tunnistamist ega uue lisaeelarve eelnõu menetlust.
Palun vallavolikogul edaspidi järgida KOFS-i ja valla põhimääruse nõudeid.
Harku valla põhimääruse § 80 lõike 4 esimese lause kohaselt võib lisaeelarve juhtivkomisjoni
ettepanekul võtta vastu ühe lugemisega.
Volikogu majanduskomisjon otsustas 23. märtsi 2022. aasta koosolekul: „Vallavalitsuse eelnõu –
Harku valla 2022. aasta I lisaeelarve heaks kiita ja suunata volikokku vastuvõtmiseks“ (protokoll,
päevakorrapunkt nr 3). Selles komisjoni otsuses ei ole sõnaselget ettepanekut võtta lisaeelarve
eelnõu vastu ühe lugemisega. Ometi volikogu nii tegi (vt 31. märtsi 2022. aasta istungi protokoll,
päevakorrapunkt nr 4).
Harku valla põhimääruse § 80 lõike 3 kohaselt menetletakse lisaeelarve eelnõu põhimääruse §-s 79
sätestatud viisil. Põhimääruse § 79 lõige 1 sätestab: „Eelarve eelnõu menetlevad kõik komisjonid
ning esitavad oma seisukohad ning eelarve eelnõu muudatusettepanekud pärast eelarve esimest
lugemist juhtivkomisjonile ja vallavalitsusele istungi juhataja poolt määratud tähtajaks. Tähtaeg
avalikustatakse valla veebilehel.“
Seda valla põhimääruse sätet tuleb volikogul kohaldada niivõrd, kui see on võimalik. Järelikult
tuleb lisaeelarve eelnõu saata arutamiseks kõigile volikogu komisjonidele. Volikogu istungi
juhataja määrab tähtaja muudatusettepanekute esitamiseks, arvestades KOKS § 43 lõikes 3
sätestatud istungi kutse ja materjalide volikogu liikmetele teatavakstegemise tähtaega.
Lisaeelarve eelnõu saadeti üksnes majanduskomisjonile. Volikogu esimees teatas 16. märtsil
volikogu kantseleile eelnõu suunamisest majanduskomisjoni kui juhtiva komisjoni menetlusse ja
päevakorda.
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Lisaeelarve eelnõu ja seletuskiri tuleb avaldada KOFS § 22 lõikes 4 sätestatud viisil ja tähtajal
(KOFS § 26 lõige 2). KOFS § 22 lõike 4 kohaselt avaldatakse eelarve eelnõu ja seletuskiri seitsme
tööpäeva jooksul pärast nende volikogule esitamist kohaliku omavalitsuse üksuse veebilehel.
Seletuskiri peab olema veebilehel kättesaadav kuni eelarveaasta lõpuni.
Vallavalitsus andis lisaeelarve eelnõu volikogule üle 15. märtsil 2022. Lisaeelarve eelnõu
seletuskiri avalikustati valla veebilehel (vt Harku valla eelarve ja majandusaasta aruanne) 12. mail
2022.
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