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KÕRGESSAARE VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Kõrgessaare

14. mai 2010 nr

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade
kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande
seadus» § 222 lg 5 ja 6 alusel.
§ 1. Reguleerimisala
(1) Määrusega kehtestatakse eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel
Kõrgessaare vallas.
(2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse aluseks:
1) Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm, mis on 15 m 2

eluruumide üldpinda perekonna ja lisaks 18 m2 perekonna iga liikme kohta.
2) Normpinnana eluruumi üldpind, kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis
alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist
suurem.
3) Üksi elava pensionäri eluruumi normpinnana kahetoalise korteri puhul üldpind ja suurema

arvu tubadega korteris mitte rohkem kui 51 m2.
4) Jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle kehtestatud
piirmäärade.
§ 2. Eluruumi alaliste kulude piirmäärad
(1) Korteriüür või hooldustasu kuni 50 krooni 1 m2 kohta kuus.
(2) Kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus:
1) kaugküttega, soojaveevarustusega eluruum kuni 40 krooni 1 m2 kohta kuus;
2) kaugkütteta (ahi-, gaasi- või elektriküttega eluruum) kuni 20 krooni 1 m2 kohta kuus;
3) juhul kui kuludokumendil kajastub taotlusele järgneva perioodi küttekulu,
kompenseeritakse see kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel
toimetulekutoetuse määramisel vastavalt kehtestatud piirmäärale.
(3) Tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuste maksumus kuni 3 m3 perekonna iga liikme kohta kuus.
(4) Tarbitud elektrienergia maksumus:
1) kuni 200 krooni üheliikmelise pere kohta kuus;
2) kuni 100 krooni iga järgneva pereliikme kohta kuus.
(5) Tarbitud majapidamisgaasi maksumus:
1) kuni 150 krooni üheliikmelise pere kohta kuus;
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2) kuni 60 krooni iga järgneva pereliikme kohta kuus;
3) juhul kui kuludokumendil kajastub taotlusele järgneva perioodi majapidamisgaasi kulu,
kompenseeritakse see kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel toimetulekutoetuse
määramisel vastavalt kehtestatud piirmäärale.
(6) Maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind kuni 2 krooni 1
m2 kohta kuus.
(7) Hoonekindlustuskulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile kuni 2 krooni 1 m 2 kohta
kuus.
(8) Tegelik olmejäätmete veotasu kuni 60 krooni iga pereliikme kohta kuus.
Eluruumi alaliste kulude hüvitamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja poolt esitatud arvete
alusel. Eluruumi alaliste kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvata toimetulekutoetuse
määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate alalise eluruumi alaliste kulude hulka ja see ei
kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahendite arvelt.
§ 4. Määruse rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Kõrgessaare Vallavolikogu 10. novembri 2006. a määrus nr 24
„Toimetulekutoetuse määramisel arvestatavate eluruumi alaliste kulude piirmäärade
kehtestamine“.
(2) Määrus jõustub 20. mail 2010.
Aili Küttim
Vallavolikogu esimees
Seletuskiri

27.02.2010 jõustus sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus, millega loodi ja rakendati alates
01.04.2010 tööle uus sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregister STAR.
Et tagada korrektne toimetulekutoetuse maksmise menetlemine STARis, on vajalik muuta
kohalikes omavalitsustes kehtestatud eluruumi alaliste kulude piirmäärade loetelu, et see vastaks
sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud toimetulekutoetuse määramisel kompenseeritavatele
kuludele.
Seni kehtinud määrus „Kõrgessaare Vallavolikogu 10. novembri 2006. a määrus nr 24
„Toimetulekutoetuse määramisel arvestatavate eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“
vastas SHS § 222 lg 6 nõutud loetelule, kuid puudusid mõned rahalised piirmäärad, arvestati
tegelikku kulu.
STAR-is peavad olema piirmäärad fikseeritud kõikide kulukirjete kaupa, muidu programm ei
toimi. Korrigeerimist vajasid ka mõnede loetletud kulude piirmäärad, mis on võrreldes 2006
aastaga praeguseks muutunud.
Arutatud: Vallavalitsuses 29.04., 06.05.;
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjonis 05.06. – esitada volikogule;
Eelarve- ja majanduskomisjonis 05.06. – esitada volikogule

