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eelnõu algataja: Ühis fraktsioon

HÄÄDEMEESTE VALD
HÄÄDEMEESTE VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Uulu,

23. november 2017 nr

Häädemeeste Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 20, § 45 lõiked 1 ja
5, § 47 lõike 1, § 48 lõike 1 ja Häädemeeste Vallavolikogu 13.03.2013.a määruse nr 3
„Häädemeeste valla põhimääruse“ § 33 lõiked 1 ja 5 ja § 34 lõike 1, Häädemeeste Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Moodustada
komisjonid:

Häädemeeste

Vallavolikogu

juures

tegutsevatena

alljärgnevad

alatised

revisjonikomisjon ……-liikmelisena. Komisjon täidab kohaliku omavalitsuse
korralduse seadusega revisjonikomisjonile pandud ülesandeid;

1.1.

1.2.majandus-, eelarve- ja planeeringukomisjon kuni
ülesanded:…………………………;
1.3.haridusja
sotsiaalkomisjon
ülesanded:…………………………;

kuni

1.4.kultuuri-, spordi- ja külaelukomisjon
ülesanded:…………………………;

…-liikmelisena.

…-liikmelisena.
kuni

…-liikmelisena.

Komisjoni
Komisjoni
Komisjoni

1.5.…………..komisjon kuni …-liikmelisena. Komisjoni ülesanded:…………………………;
………
……….
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Häädemeeste Vallavolikogule haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal
oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtu Pärnu
kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel.
Andrus Soopalu
Volikogu esimees

Seletuskiri Häädemeeste Vallavolikogu otsuse eelnõu nr 17
“ Häädemeeste Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine” juurde
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 22 lõike 1 punkti 20 alusel kuulub volikogu
ainupädevusse volikogu komisjonide moodustamine ja tegevuse lõpetamine, nende esimeeste ja
aseesimeeste valimine volikogu liikmete hulgast ja komisjonide koosseisu kinnitamine.
KOKS § 47 lõike 1 alusel volikogu moodustada nii alatisi kui ka ajutisi komisjone. Komisjonide
esimehed ja aseesimehed tuleb valida volikogu liikmete hulgast. Igal volikogu liikmel on õigus
kuuluda vähemalt ühte komisjoni. Teised komisjoni liikmed kinnitatakse komisjoni esimehe
esildusel.
KOKS § 48 lõike 1 alusel volikogu moodustab oma volituste ajaks vähemalt kolmeliikmelise
revisjonikomisjoni.
KOKS § 47 lõike 2 alusel volikogu komisjoni tegevuse alused ja kord sätestatakse valla või linna
põhimääruses.
Häädemeeste valla põhimääruse § 33 alusel:
- Volikogu moodustab vallaelu valdkondade kaupa volikogu tegevuse kavandamiseks,
volikogule ja vallavalitsusele arvamuste esitamiseks ning õigusaktide eelnõude
ettevalmistamiseks alalisi ja ajutisi komisjone ning töörühmi, kes juhinduvad oma
tegevuses kehtivatest õigusaktidest, põhimäärusest ning vallaelanike huvidest ja
vajadustest.
- Volikogu peab alalise komisjonina moodustama komisjone, mille moodustamise nõue
tuleneb kehtivatest õigusaktidest.
- Volikogu alaliste komisjonide moodustamine otsustatakse üldjuhul hiljemalt kolmandal
volikogu istungil pärast kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi. Vajadusel või
õigusaktidest tulenevalt võib volikogu moodustada alalisi komisjone igal ajal.
- Volikogu alalised komisjonid moodustatakse volikogu volituste ajaks.
-

Volikogu komisjon moodustatakse ja selle koosseisu muudetakse volikogu otsusega.

-

Otsuses märgitakse komisjoni moodustamise eesmärk, tegevusvaldkond, pädevus ja
liikmete arv.

-

Volikogu komisjoni koosseisu muutmine toimub volikogu komisjoni esimehe või volikogu
liikme ettepanekul.

-

Volikogu moodustatud komisjonid on volikogu ees aruandekohustuslikud.

Komisjoni tegevuse lõppemine (Häädemeeste valla põhimääruse § 39)
- Komisjoni tegevus lõpeb volikogu koosseisu volituste lõppemisega.
Volikogu ainupädevusse kuuluvaid küsimusi otsustatakse hääletamise teel. Muudes küsimustes
hääletatakse juhul, kui vähemalt üks volikogu liige seda nõuab (KOKS § 45 lg 1, Häädemeeste
valla põhimääruse § 57 lg 1).
Otsuse eelnõus moodustab volikogu alatised komisjonid vallaelu valdkondade kaupa volikogu
tegevuse kavandamiseks, volikogule ja vallavalitsusele arvamuste esitamiseks ning õigusaktide
eelnõude ettevalmistamiseks. Revisjonikomisjoni moodustamise nõue tuleneb KOKS § 48 lõikest
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