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Tallinna linna 2014. aasta eelarve

Vastu võetud 19.12.2013 nr 59
RT IV, 29.12.2013, 17
jõustumine 01.01.2014

Muudetud järgmiste aktidega

Vastuvõtmine Avaldamine Jõustumine
12.06.2014 RT IV, 28.06.2014, 16 01.07.2014, aasta eelarve

muudatused on kättesaadavad
avaldamismärke lingist avanevas
„Tallinna linna 2014. aasta esimene
lisaeelarve" ning ei ole sisse viidud
käesolevasse tervikteksti

27.11.2014 RT IV, 10.12.2014, 1 13.12.2014, aasta eelarve
muudatused on kättesaadavad
avaldamismärke lingist avanevas
„Tallinna linna 2014. aasta teine
lisaeelarve" ning ei ole sisse viidud
käesolevasse tervikteksti

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksusefinantsjuhtimise seaduse § 5 lg 4, § 23 lg 2, § 37 lg 21ja
§ 38 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse korralduseseaduse § 5 lg 2, § 17 lg 4, § 22 lg 1 p-de 1, 2, 8 ja 21 ja lg 3,
liiklusseaduse § 187 lg-te1 ja 2 ning kohalike maksude seaduse§ 141lg 1 alusel.

§ 1. Tallinna linna 2014. aasta eelarve kinnitamine

 (1) Kinnitada Tallinnalinna 2014. aasta:
 1)  koondeelarvevastavalt lisale 1;
 2)  tulude eelarvevastavalt lisale 2;
 3)  kulude eelarvevastavalt lisale 3;
 4)  investeerimistegevuseeelarve vastavalt lisale 4;
 5)  finantseerimistegevuseeelarve vastavalt lisale 5;
 6)  rahakäibe prognoosvastavalt lisale 6;
 7)  eelarve kohalikuomavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi vastavalt lisale 7.

 (2) Käesoleva määruselisas 3 �Kulude eelarve" toodud amortisatsiooni summad on arvestuslikud.

 (3) Käesoleva määruselisas 3 �Kulude eelarve" on tähisega (a) märgitud arvestuslikud kulud jatähisega (ü)
märgitud ülekantavad kulud.

 (4) Käesoleva määruselisas 4 �Investeerimistegevuse eelarve" toodud investeerimisprojektide ja -
objektide2014. aasta summad sisaldavad nii kapitaliseeritavat kui ka kuludesse kantavatosa.

§ 2. Linnavalitsuselevolituste andmine

 Lubada linnavalitsusel:
 1)  kinnitada jatäpsustada Tallinna linnale antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusellinnale eraldatud
vahendite ja saadud annetuste jaotus ametiasutuste,eelarvepositsioonide ning vajadusel majandusliku sisu lõikes
pärast vastavateriigi õigusaktide vastuvõtmist, lepingute sõlmimist või annetuste saamisteraldatud vahendite
ulatuses;
 2)  kinnitada Tallinnalinna 2013. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine
2014.eelarveaastasse ja nende jaotus asutuste lõikes;
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 3)  kinnitada linnaüldkuludes kavandatud teenistujate ja juhtide palgatõusu vahendite jaotusametiasutuste
lõikes;
 4)  teha eelarveaastajooksul muudatusi ametiasutuste, v.a linnavolikogu kantselei struktuuris jateenistuskohtade
koosseisus linnavolikogu poolt ametiasutustele kinnitatudtöötasu kulude piires;
 5)  võtta eelarveaastakestel kassalaenu suurima lubatud jäägiga 20 000 000 €. Kassalaen tulebtagastada
eelarveaasta lõpuks;
 6)  võtta eelarvelaenu2014. aasta investeeringute katteks mahus kuni 33 000 000 € tähtajaga kuni 25 aastat;
 7)  refinantseeridaolemasolevaid võlakohustusi;
 8)  anda ajutistfinantseerimist rahavoogude juhtimise eesmärgil linna sõltuvatele üksustele,kohaliku
omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse mõistes, tingimusel, etfinantseering tuleb linnale tagastada
aruandeaasta lõpuks;
 9)  teha eraldisikäesoleva määruse lisas 3 ette nähtud kohtuvaidluste ja muude õiguslikevaidlustega seotud
nõuete reservist, allahinnatavate nõuete reservist, linnavara ja kohustusega seonduvate toimingute reservist,
oma- jakaasfinantseerimise ja välisprojektide ettevalmistamise reservist. Linnavalitsuselon õigus muuta
linnavalitsuse reservfondi ja käesolevas punktis nimetatudreservide jaotust ettenähtud üldsumma piires;
 10)  määruse lisas 2asutusele kinnitatud omatulude kavandatust suuremas mahus täitmisel suurendadavastava
asutuse kavandatud kulutusi;
 11)  määruse lisas 2asutusele kinnitatud omatulude kavandatust väiksemas mahus täitmisel vähendadavastava
asutuse kavandatud kulutusi.

§ 3. Eelarvetäitmise erisused

 Käesoleva määruse lisas 3 �Kulude eelarve" toodud töötasukuludekokkuhoiu arvelt on linna asutustel lubatud
katta teisi tegevuskulusid.

§ 4. Ülekantavatekulutuste täitmise kajastamine

 Linnavalitsuse korraldusega 2013. aastast 2014. aastasseülekantavate kulutuste täitmine kajastatakse 2014.
aasta eelarve täitmises.

§ 5. Linnavalitsuseleantavad ülesanded

 Linnavalitsusel viia läbi linna ametiasutuste koosseisude jateenistujate palgatasemete analüüs ning esitada
linnavolikogule koos linnaeelarvestrateegia aastateks 2015-2018 eelnõuga ettepanekud ametiasutuste
töötõhustamiseks, võimalusel koosseisude vähendamiseks ja uue, turutingimusiarvestava palgasüsteemi
kehtestamiseks.

§ 6. Rakendussätted

 (1) TallinnaLinnavolikogu 20. detsembri 2012 määruses nr 30 �Tallinna avalik tasulineparkimisala ja
parkimistasu" tehakse järgmised muudatused:
 1)  paragrahvi 6 lõike 3punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: �2) südalinna tsoon - piirneb Vabaduse
väljaku, Kaarlipuiestee, Toompuiestee, Tõnismäe, Pärnu maantee, Liivalaia tänava, Pronksitänava, Jõe tänava,
Ahtri tänava, Mere puiestee, Viru väljaku, Pärnu maantee jaVabaduse väljakuga ning asub Rannamäe tee 1
parkla piires;";
 2)  paragrahvi 6 lõikes 1nimetatud lisa 1 skeem 1 �Tallinna avaliku tasulise parkimisala skeem Kesklinnaja
Põhja-Tallinna linnaosas" asendatakse käesoleva määruse lisaga 8;
 3)  paragrahvi 7 lõikes 1nimetatud lisa 2 �Parkimistsoonide T1 kuni T11 skeem" asendatakse käesolevamääruse
lisaga 9;
 4)  paragrahvi 7 lõike 3punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: �4) tsoon T4 - Pärnu maantee, G. Otsa
tänav, Estonia puiestee,Teatri väljak, Lembitu tänav, Liivalaia tänav, Pronksi tänav, Jõe tänav, Ahtritänav, Mere
puiestee, Viru väljak ja Pärnu maantee ning Rannamäe tee 1 parkla;";
 5)  paragrahvi 7 lõike 3punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: �10) tsoon T10 - Endla tänav,
Toompuiestee, Paldiski maantee,raudtee ja Endla tänav;";
 6)  paragrahvi 7 lõike 3punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: �11) tsoon T11 - Põhja puiestee,
Kotzebue tänav, Kopli tänav,Telliskivi tänav, raudtee, Paldiski maantee, Toompuiestee, Rannamäe tee,
SuurRannavärav ja Põhja puiestee.";
 7)  paragrahvi 8 lõike 1punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: �2) südalinna tsoonis -
ööpäevaringselt;";
 8)  paragrahvi 9 lõige 2muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:�(2) Maksumäär iga alustatud parkimisminuti
kohta on: 1) kesklinna tsoonis 0,02 eurot; 2) südalinna tsoonis 0,05 eurot; 3) vanalinna tsoonis 0,08 eurot; 4)
Pirita tsoonis 0,01 eurot.";
 9)  paragrahvi 10 lõige 3muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: �(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1punktis
3 ja lõike 2 punktides 1-4 nimetatud isikud on parkimistasu maksmisestvabastatud ainult B-kategooria
mootorsõiduki parkimisel.";
 10)  paragrahvi 11 lõige3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: �(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1nimetatud
juhul tasub elanik parkimise eest 120 eurot aastas.".

 (2) TallinnaLinnavolikogu 21. veebruari 2013 määruses nr 12 �Tallinna Linnavolikogu esimeheleja
aseesimehele ning Tallinna Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus jamaksmise kord" tehakse järgmised
muudatused:
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 1)  paragrahvi 2 lõige 3muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: �(3) Kui linnavolikogu esimehele onmääratud
töötasu, määratakse aseesimehele hüvitis, mille suuruse otsustab linnavolikogu,lähtudes aseesimehele
paragrahvis 3 ettenähtud töötasu määrast.";
 2)  paragrahvi 2 lõige 4muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: �(4) Kui linnavolikogu aseesimeheleon määratud
töötasu, määratakse esimehele hüvitis, mille suuruse otsustablinnavolikogu, lähtudes esimehele paragrahvis 3
ettenähtud töötasu määrast.";
 3)  paragrahvi 2 lõige 5muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: �(5) Kui linnavolikogu esimehele jaaseesimehele
ei ole määratud töötasu, võib linnavolikogu esimehele jaaseesimehele määrata hüvitise, lähtudes vastavalt
esimehele ja aseesimehele paragrahvis3 ettenähtud töötasu määrast.";
 4)  paragrahv 3muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: �§ 3. Töötasu määrad(1) Linnavolikogu esimehe
jalinnapea töötasu määr on 4420 eurot kuus ning linnavolikogu aseesimehe jaabilinnapea töötasu määr on
3380 eurot kuus. (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1nimetatud töötasu määr indekseeritakse iga kalendriaasta 1.
aprilliks indeksigavastavalt kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse § 2 lõigetele 2-5.".

§ 7. Määrusejõustumine

 Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014. Määruse § 6 lõike 2 punkti 1rakendatakse tagasiulatuvalt 7. novembrist 2013.
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Lisa 8  Tallinna avaliku tasulise parkimisala skeem Kesklinna ja Põhja-Tallinna linnaosas

Lisa 9 Parkimistsoonide T1 kuni T11 skeem

Tallinna linna 2014. aasta eelarve Leht 3 / 3

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4101/2201/4006/1410127310.attachment.pdf#
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4101/2201/4006/1110127310.attachment.pdf#
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4101/2201/4006/1210127310.attachment.pdf#

