VERIORA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS

Veriora

24.03.2016 nr 1-1.2/11

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja
sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.
§ 1. Üldosa
(1)
Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu
netosissetulek pärast sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigetes 5 ja 6 sätestatud tingimusel
arvestatud eluasemekulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri.
§ 2. Määruse reguleerimisala
(1)
Käesolev määrus kehtestab toimetulekutoetuse arvestamise aluseks olevad
eluasemekulude piirmäärad Veriora vallas.
(2)
Eluasemekulude arvestamise aluseks on perekonna kasutuses olev eluruum normpinna
ulatuses, milleks on 18 m² perekonnaliikme kohta ja täiendavalt 15 m² perekonna kohta. Kui
korteri tubade arv võrdub seal alaliselt elavate elanike arvuga, kuid korteri üldpind on
normpinnast suurem, võetakse aluseks üldpind. Eluruumis üksinda elavatele pensionäridele
arvestatakse normpinnaks kuni 51 m².
(3)
Eluasemekulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvata toimetulekutoetuse
arvestamisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude hulka ja see ei kuulu
katmisele toimetulekutoetuse arvelt.
(4)
Eluasemekulud kompenseeritakse isikutele, kelle elukoht on rahvastikuregistri
andmetel Veriora vald või sotsiaalhoolekande seaduses § 5 lõigetes 2-5 nimetatud isikutele.
(5)
Kehtestatud eluasemekulude piirmäärad vaatab Veriora Vallavalitsus üle vähemalt üks
kord aastas, esitades vajadusel Veriora Vallavolikogule ettepaneku uute piirmäärade
kehtestamiseks.
§ 3. Eluasemekulude piirmäärad

(1)

Üür kuni 2 eurot eluruumi normpinna ühe ruutmeetri kohta kuus.

(2)
Korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu piirmäär on kuni 1
euro normpinna ühe ruutmeetri kohta kuus.
(3)
Korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kulu piirmäär 1 euro eluruumi
normpinna ühe ruutmeetri kohta kuus.
(4)
Kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus
kaugkütteta (ahi-, gaasi- ja elektriküttega) eluruumis kuni 3 eurot normpinna ühe ruutmeetri
kohta kuus kütteperioodil 01. oktoober kuni 01. mai.
(5)
Soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia ning veevarustuse ja reovee ärajuhtimise
teenuste piirmäär on kuni 8 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning 5 eurot iga järgneva
pereliikme kohta kuus.
(6)
Elektrienergia (sisaldab elektrienergia maksumust, võrguteenuste tasu, elektriaktsiisi
ja taastuvenergia tasu) piirmääraks on kuni 30 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni
15 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.
(7)
Majapidamisgaasi maksumus on kuni 10 eurot üheliikmelise pere kohta kuus, iga
järgneva pereliikme kohta kuni 8 eurot kuus. Balloonigaasi kasutamisel kompenseeritakse
kuludokumendi esitamisest alates kolme kuu jooksul.
(8)
Olmejäätmete veotasu piirmäär on kuni 5 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning
kuni 4 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.
(9)
Maamaksukulu kuni 0,1 eurot ühe ruutmeetri kohta kuus, arvestamise aluseks
kolmekordne elamualune pind.
10)

Hoonekindlustuse kulu kuni 0,2 eurot eluruumi ühe ruutmeetri kohta kuus.

11)
Täiendava kuluna arvestada õpilastele õppeasutuse poolt ajutiselt kasutada antud
elamispinna kulud õppetöö tegeliku toimumise kuul.
§ 4. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 3. päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.
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