Občinski svet
SKLEPI
14. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,
ki je bila 19.06.2008 ob 18.00 uri
v prostorih sejne dvorane Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, Beltinci
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V S E B I NA
SKLEPA
Sprejme se pobuda Petra Gruškovnjaka, da se za točko AD 4
umesti točka Pobude in vprašanja, ostale točke pa se smiselno
preštevilčijo.
Sprejme se dopolnjeni in spremenjeni dnevni red 14. redne seje in
sicer:
1. ormacija o številu vpisanih otrok v Vrtec Beltinci za šolsko
leto 2008-2009 in oblikovanje oddelkov ter potrebno število
kadra.
2. Poročilo medobčinske inšpektorice o delu v letu 2007 in
program dela za leto 2008.
3. Potrditev zapisnikov 13. redne seje, 3. izredne seje in 7.
korespodenčne seje Občinskega
4. Realizacija sklepov 13. redne, 3. izredne seje ter 7.
korespodenčne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
5. Pobude in vprašanja.
6. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine
Beltinci-Mali rijtar - II. obravnava.
7. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Zavod za turizem in kulturo Beltinci in soglasje k
dopolnitvam statuta zavoda-skrajšani postopek
8. Imenovanje direktorja Zavoda za turizem in kulturo Beltinci.
9. Imenovanje direktorja javnega komunalnega podjetja
Komuna Beltinci d.o.o.
10. Financiranje političnih strank in svetniških skupin
ter
samostojnih svetnikov v letu 2008.
11. Sprejem sprememb programa ukrepov državnih pomoči v
kmetijstvu v letu 2008.
12. Poročilo o imenovanju predsednika Nadzornega odbora
Občine Beltinci.
13. Sprejem sklepa o prevzemu finančnih obveznosti za
vzdrževanje e točk po vaseh v Občini Beltinci.
14. Obravnava in sprejem stališča do referendumskega vprašanja
na posvetovalnem referendumu o območjih in imenih
pokrajin ter statusu Mestne občine Ljubljana.
15. Spremembe in dopolnitve statuta JKP Komuna Beltinci d.o.o.
16. Razno.
Občinski svet Občine Beltinci potrjuje razširitev oz. oblikovanje
oddelkov v Vrtcu Beltinci za en oddelek, torej na skupno 16
oddelkov s potrebnim številom strokovnega kadra za šolsko leto
2008/2009. Vrtcu Beltinci se nalaga, da se do konca leta obnaša
in izvaja svoje poslovanje racionalno in v smislu dobrega
gospodarja.
Sprejme se vsebina zapisnika 13. redne seje občinskega sveta v
predlagani vsebini in obliki.
Sprejme se zapisnik 3. izredne seje občinskega sveta v predlagani
obliki in vsebini.
Sprejme se zapisnik 7. korespondenčne seje občinskega sveta v
predlagani obliki in vsebini.
Naslednja redna seja z dnevnim redom kot je predlagal Peter
Gruškovnjak in sicer:
1. Kanalizacija – celotna predstavitev projekta.
2. Gospodarsko središče Lipovci – odkup zemljišč
se skliče do 15. julija 2008.
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Problematika vaških domov se uvrsti na naslednjo sejo občinskega
sveta.
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o ustanovitvi in
izdajanju javnega glasila Občine Beltinci – mali rijtar v predlagani
vsebini in obliki (z osvojeniimi pripombami) v II. obravnavi.
1. Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o dopolnitvi odloka
o ustanovitvi ZTK Beltinci z predlagano vsebino v skrajšanem
postopku.
2. Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k dopolnitvi 6. člena
Statuta ZTK Beltinci, ki se nanaša na dopolnitev dejavnosti
zavoda: 47.810 – trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki.
Komisija za statutarna in pravna vprašanja naj pripravi dopolnitev
18. člena Statuta ZTK Beltinci.
Občinski svet ne imenuje Elo Horvat, stanujočo v Razlagovi 24,
9000 Murska Sobota za direktorico Zavoda za turizem in kulturo
Beltinci.
Za direktorja Komune javnega komunalnega podjetja Beltinci
d.o.o. se imenuje Janez Senica, stanujoč v Beltincih, Prekmurska
14 za dobo 4 let.
Občinski svet občine Beltinci sprejema – potrdi predloženi
razdelilnik finančnih sredstev, ki jih Občina Beltinci v proračunu
Občine Beltinci za leto 2008 nameni za financiranje političnih
strank v o občini in kateri je izdelan v skladu z Zakonom o
političnih strankah in Odlokom o financiranju političnih strank
političnih strank v Občini Beltinci.
Občinski svet Občine Beltinci določa višino finančnih sredstev za
delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov, ki jih bo občina
namenila iz občinskega proračuna za leto 2008: 103, 45 evra/1
svetnika/en mesec (4. člen Pravilnika o pogojih za delo svetniških
skupin v Občini Beltinci). Sredstva za ta namen se zagotovijo z
rebalansom proračuna Občine Beltinci za leto 2008.
1. Občinski svet Občine Beltinci sprejme dopolnjeni Program
ukrepov za dodelitev pomoči na področju ohranjanja in
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci za leto
2008.
2. Za ukrep iz 13. člena pravilnika: »zagotavljanje tehnične
podpore
v
kmetijskem
sektorju-izobraževanje
in
usposabljanje kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu (uporaba fitofarmacevtskih sredstev) Občina
Beltinci sofinancira 50 %. Okvirna skupna višina sredstev
za ta ukrep skupaj je: 3.000,00 Eur.
Občinski svet Občine Beltinci potrjuje prevzem finančnih
obveznosti za vzdrževanje E-točk po vaseh v Občini Beltinci po
predloženem razdelilniku. Sredstva za vzdrževanje se zagotovijo v
občinskem proračunu za leto 2008 z rebalansom.
Občinski svet Občine Beltinci sprejme spremembe in dopolnitve
Statuta Komune javnega komunalnega podjetja Beltinci, d.o.o. v
predloženi vsebini.
Občinski svet Občine Beltinci sprejema sklep, da se NK Lipi dodeli
plačilo najema šotora, ki ga letos ne dobi na posojo od občine
Beltinci za izvedbo tradicionalne 20. krumplove noči v mesecu
juliju 2008.
Občinski svet Občine Beltinci sprejema sklep, da se TD Brod
Melinci za izvedbo etnokulturne prireditve 16. tradicionalnih
Cglarskih dnevov v mesecu juliju 2008 dodeli v uporabo-posojo
občinski šotor in 500,00 evrov
Občinski svet je proti podpisu pogodbe o poslovnem sodelovanju z
podjetjem RAST g.i.z. Orehova Vas, o sofinanciranju letalskih
povezav v zvezi z Aerodromom Maribor.
Ne sprejme se predlog o tem, da se posreduje Pravilnik o
financiranju posameznih svetniških skupin v presojo zakonitosti.
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