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Eluruumi alaliste kulude piirmäärad
toimetulekutoetuse arvestamisel
Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 22² lg 5 alusel.
§ 1. Reguleerimisala
Määrusega kehtestatakse eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks
Audru vallas.
§ 2. Toimetulekutoetuse määramise alused
Eluasemekulusid arvestatakse toimetulekutoetuse määramisel valla elanikele
arvestusega, et eluruumi normpinnaks on 18 m² iga perekonnaliikme kohta ja täiendavalt
15 m² perekonna kohta.
§ 3. Toimetulekutoetuse arvestamisel alalise eluruumi kulude piirmäärad
(1) Korteriüür või haldustasu kuni 1,50 eurot (üks euro ja viiskümmend senti) normpinna
ühe m² kohta kuus.
(2) Elektrienergia kulu eluruumide valgustamiseks ja statsionaarse elektripliidi kasutamisel:
1) ühe elaniku kohta
120 kWh
2) kahe elaniku kohta
140 kWh
3) kolme elaniku kohta
160 kWh
4) nelja elaniku kohta
180 kWh
5) alates viiendast elanikust lisandub iga elaniku kohta 15 kWh kuus
6) elektrienergia kulu arvestamisel võetakse kWh maksumuseks 0,13 eurot (13 senti).
(3) Tarbitud majapidamisgaasi ühe ballooni maksumus perekonna kohta 3 kuu jooksul.
(4) Kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus:
1) ahi-, gaasi- jm küttega, (v.a. elektriküttega) eluruumides olenemata kütteliigist kuni 400
(nelisada) eurot aastas;
2) elektriküttega eluruumides kuni 2,50 eurot (kaks eurot ja 50 senti) normpinna ühe m² kuus.

(5) Tarbitud vee- ja kanalisatsiooniteenuse maksumus kuni 3 m³ ühe elaniku kohta
maksumusega kuni 2,84 eurot (kaks eurot 84 senti) m³ kohta.
(6) Olmejäätmete veotasu vastavalt kuludele, kuid mitte rohkem kui 3,50 eurot (kolm eurot ja
50 senti) perekonna esimese liikme ja 2,80 eurot (kaks eurot ja 80 senti) iga järgneva
perekonnaliikme kohta.
(7) Kasutatavale eluruumile arvestatud hoonekindlustuse kulud kuni 0,10 eurot (10 senti)
eluruumi normpinna ühe m² kohta kuus.
(8) Maamaksu kulud mitte rohkem kui 5,00 (viis)eurot Audru alevikus ja Papsaare külas
ning 3,65 eurot (kolm eurot 65 senti) teistes külades aastas.
§ 4. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Audru Vallavolikogu 04. veebruari 2010 määrus nr 5
„Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel“.
(2) Määrus jõustub 12. märtsil 2013.
(3) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. veebruarist 2013.

Jaanus Põldmaa
Volikogu esimees

Eelnõu esitaja:

Audru Vallavalitsus

Eelnõu koostas:
Peep Tarre
humanitaarnõunik
27.02.2013

Seletuskiri
Audru Vallavolikogu 07. märtsi 2013 määruse „Eluruumi alatiste kulude piirmäärad
toimetulekutoetuse arvestamisel“ eelnõu juurde.
Määruse eelnõu koostamise õiguslikuks aluseks on sotsiaalhoolekande seaduse § 22² lg 5.
Eelnõus on arvestatud isikule toimetulekutoetuse arvestamise juures eluasemekulusid
arvestusega, et eluruumi normpinnaks on 18 m² iga perekonnaliikme kohta ja täiendavalt 15
m² perekonna kohta.
Eelnõus on kirjeldatud toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate kulude piirmäärad:
korteriüür või hooldustasu, kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse
maksumus, tarbitud vee ja kanalisatsiooni maksumus, tarbitud elektrienergia,
majapidamisgaasi maksumus, maamaksukulud, hoonetekindlustuse kulud ja olmejäätmete
veotasu.
Eelnõus on kirjas, et eelnõu määrusena kehtestamisel tunnistatakse kehtetuks Audru
Vallavolikogu 04.02.2010 määrus nr 5 „Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse
määramisel“.
Määrus rakendatakse tagasiulatuvalt 1. veebruarist 2013.
Eelnõu kehtestamine määrusena toob kaasa riigieelarvest toimetulekutoetuse maksmiseks
eraldatud vahendite kasutamise suurenemise arvestuslikult kuni 20 % võrreldes seni
keskmiselt kuus makstud summaga. Vajalikud vahendid selleks on eelarves olemas.
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