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EELARVE ALUSTE JA MENETLEMISE KORD 

§ 1. Reguleerimisala 

Eelarve aluste ja menetlemise kord sätestab Pärnumaa Omavalitsuste Liidu (edaspidi liidu) 
eelarve alused ja menetlemise korra ning reservfondi (edaspidi reservfond) moodustamise ja 
kasutamise alused. 

§ 2. Eelarve alused  

(1) Liidu eelarve koosneb põhitegevuse tuludest, põhitegevuse kuludest, 
investeerimistegevusest, finantseerimistegevusest ja likviidsete varade muutusest. 

(2) Liidu eelarve tulud on:  
1) liikmemaksud püsikuludeks; 
2) liikmemaksud toetusfondi (maakondlikeks koostöö- ja ühisüritusteks ning arengufondi);  
3) tulu majandustegevusest; 
4) muud laekumised. 

(3) Liidu eelarve kulud on:  
1) püsikulud (juhtimiskulud ja majandamiskulud);  
2) koolituskulud; 
3) toetusfond (maakondlikud koostöö ja ühisüritused ning arengufond);  
4) muud tegevuskulud; 
5) reservfond. 

(4) Liikmemaksu ja toetusfondi suuruse aluseks on „POL liikmemaksu määramise, muutmise 
ja selle tasumise kord“. 

§ 3. Eelarve menetlemine 

(1) Eelarve eelnõu ja seletuskirja esitab juhatus üldkogule hiljemalt üks kuu enne eelseisva 
eelarveaasta algust. 

(2) Eelarve menetlemisel toimub vähemalt kaks lugemist. 

(3) Eelarve kinnitatakse üldkogu poolt hiljemalt eelarveaasta esimese kvartali jooksul. 

(4) Liidu toimimise tagamiseks, kuni eelarve vastuvõtmiseni, finantseeritakse liitu liikmete 
poolt 1/12 osaga kuus võttes aluseks eelneva aasta eelarve. 

(5) Toetusfond ühisüritusteks ja koostööpartnerite toetamiseks ning selle suurus ühe elaniku 
kohta kinnitatakse üldkogu poolt igaks järgnevaks eelarveaastaks hiljemalt eelmise aasta 



viimasel istungil. Elanike arvu aluseks võetakse elanike arv rahvastikuregistri andmetel 
eelarve aasta 1. jaanuari seisuga. 

(6) Lisaeelarvet, millega ei võeta liidu liikmetele täiendavaid kohustusi võidakse vastu võtta 
esimesel lugemisel. 

(7) Lisaeelarve, millega kaasnevad täiendavad kohustused liikmetele, menetletakse 
erakorralistel juhtumitel. Menetlemine toimub kahe kuu jooksul, andes liikmete volikogudele 
võimaluse oma eelarvete korrigeerimiseks. Üldkogus toimub vähemalt kaks lugemist. 

(8) Jooksval aastal pärast eelarve kinnitamist laekunud sihtotstarbelised eraldised 
kantakse tuludesse ja kuludesse eelarve täitmise kinnitamisel. 

§ 4. Reservfondi suurus 

 (1) Reservfondi suurus on vähemalt 2 % liidu püsikulude liikmemaksu eelarve mahust. 

 (2) Reservfondi täpse suuruse määrab üldkogu eelarve vastuvõtmisel eelarve koosseisus. 

 (3) Reservfondi suurust eelarveaasta jooksul võib üldkogu muuta eelarve muutmise või 
lisaeelarve vastuvõtmise teel. 

§ 5. Reservfondi kasutamine 

(1) Juhatus eraldab reservfondist vahendeid sihtotstarbeliselt. 

(2) Reservfondist võib vahendeid eraldada niisuguste kulude katmiseks, mille kohta ei olnud 
võimalik esitada taotlust õigeaegselt enne eelarve koostamist ja vastuvõtmist.  

§ 6. Reservfondist vahendite eraldamine 

(1) Reservfondist eraldab sihtotstarbeliselt vahendeid juhatus oma otsusega. 

(2) Juhatus informeerib reservfondi kasutamisest üldkogu eraldise tegemisele järgneval 
üldkogu istungil. 


