SELETUSKIRI KONGUTA VALLA
LISAEELARVELE

PÕHITEGEVUSE TULUD
Suurendatakse üksikisiku tulumaksu laekumist summas 35 000 eurot ja kohaliku tähtsusega
maardlate eest laekuvat kaevandamistasu 44 147 eurot. Ülejäänud tulude suurendamine
summas 22 528,44 eurot on vallaeelarvesse laekunud sihtotstarbelised laekumised.

PÕHITEGEVUSE KULUD

TA 01111 volikogu- volikogu liikmete koolituskulud.
TA 01112 vallavalitsus- suurendatakse personalikulusid ja majanduskulusid ( juriidilised
teenused, sõidukite kütus).
TA 04510 maanteetransport- vähendatakse majanduskulusid millise summa võrra
suurendatakse investeerimistegevuses rajatiste ja hoonete soetamise kulu (põhivara soetusvalla teed).
TA 04512 transpordikorraldus- vähendatakse sõiduki rendi kulusid millise summa võrra
suurendatakse investeerimistegevuses põhivara soetust(valla bussi soetus).
TA 04740 üldmajanduslikud arendusprojektid- vähendatakse majanduskulu ja suurendatakse
antavaid toetusi (Mälgi küla ja Konguta küla veeprojekt Emajõe Veevärgile). Annikoru küla
avaliku parkla maksumuse võrra vähendatakse majanduskulusid ja suurendatake
investeerimistegevust(põhivara soetus).
TA 04900- muu majandus- suurendatakse personalikulusid, kuna 2012 eelarvesse oli algselt
planeeritud ainult 0,5 maakorraldaja ametikohta.
TA 054002 heakord- suurendatakse personalikulusid(suvel kasutatud hooajatöölised).
TA 06100 elamumajanduse arendamine- valla üürimajas toimunud remont.
TA 06604 saun- valla saunas toimunud remont.
TA 06605 muu elamu ja komm.majandus- Kobilu ja Erumäe puurkaevude remont.
TA 08102 sporditegevus- valla laste osalemine soprdikooli tegevuses.
TA 08106 laste huviala majad- osalustasu Elva Sinilinnus.
TA 08109 vabaaja üritused- soprdihalli töötaja töötasu ja sihtotstarbeline projekti
raha(liigume üheskoos).
TA 08201 raamatukogu- personalikulu suurendus.
TA 08202 rahvamaja- piletitulu ülelaekumine ürituste korraldamiseks.

TA 083001 valla leht- valla lehe kirjastamisega seotud kulud.
TA 091102 lasteaiategevuskulu teised KOV- teistele omavalitsustele makstav lasteaia
kohatasu.
TA 092103 koolitegevuskulu- vähendatakse koolikoha tegevuskulu summat mida makstakse
arvete alusel teistele KOV.
TA 092101 algkool lasteaed- suurendatakse personalikulu (III rühma töötajad ja
erisoodustusmaksud mis on laekunud riigilt õppelaenude kustutamiseks). Sihtotstarbeliselt
laekunud koolipiima ja koolipuuvilja raha ning
projektide summad (teaduse
populariseerimine, Tiigrihüppe SA).
TA 104021 lapsehoiuteenus- riigi poolt eraldatav summa.
TA 10600 eluasemeteenused – sotsiaalmaja ülekulu (elekter, inventar jne).
TA 10900 sotsiaalse kaitse haldus- personalikulu ja elektriauto kaskokindlustus.

INVESTEERIMISTEGEVUS
KL 1554 valla uue bussi sissemaks 50 000 eurot ja täiendav sissemaks 20 000 eurot.
KL 1551 põhivara soetus (valla teed)
KL 1551 Annikoru küla avalik parkla.
KL 6502 valla bussi intressikulu kapitaliliisingult.

FINANTSEERIMISTEGEVUS
TL 208168 kahe laenujäägi kustutamine.
TL 208269 valla bussi kapitalirendi maksed.

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Likviidsete varade muutus on 14 027,29, s.t. et investeeringuid rahastatakse nimetatud summa
ulatuses vaba pangajäägi arvelt.
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finantsjuht

