Občinski svet

SKLEPI
21. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,
ki je bila 23.04.2009 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
Iz dnevnega reda 21. redne seje se umakne točka 15: »Poročilo predstavnikov Občine
Beltinci zastopanih v svetih (upravnih odborih) javnih zavodov, katerih
(so)ustanoviteljica je Občina Beltinci.
Razširi se dnevni red 21. seje tako, da se za točko 8 uvrsti točka:«Pomoč zaposlenim v
Pomurki MI d.d. Murska Sobota, ostale točke se smiselno preštevilčijo.
V dnevnem redu 21. redne seje se vrstni red točk 4 in 5 zamenja.
Točka AD 16 – Soglasje k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljice OŠ
Beltinci se obravnava javno.
Sprejme se dnevni red 21. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in sicer:
1. Potrditev zapisnika 20. redne in 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
2. Realizacija sklepov 20. redne in 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
3. Kadrovske zadeve: Imenovanje predstavnikov ustanoviteljice Občine Beltinci v Svet
zavoda
Vrtec Beltinci.
4. Pobude, predlogi in obvestila župana občine.
5. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.
6. Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do osnovnega
zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo Murska Sobota -skrajšani
postopek.
7. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Beltinci-prva obravnava.
8. Obravnava in sprejem dokumenta identifikacije investicijskega dokumenta-DIP za
projekt
»Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja«; vodovodno
omrežjesistem B.
9. Pomoč zaposlenim v Pomurki MI d.d. Murska Sobota.
Soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta ZTK Beltinci.
10. Soglasje k aktu o notranji organizaciji ZTK (številu in vrsti delovnih mest).
11. Sprejem poročila ZTK Beltinci za leto 2008.
12. Soglasje k programu dela ZTK Beltinci za leto 2009 in k njegovemu finančnemu
ovrednotenju.
13. Potrditev programa ukrepov za dodelitev pomoči na področju ohranjanja in razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci.
14. Soglasje k cenam zbiranja plastenk v Občini Beltinci po sistemu od vrat do vrat.
15. Soglasje k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljice Osnovne šole
Beltinci.
Sprejme se zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci s tem, da se:
1. Pri prisotnih se za imenom svetnika Stanka Glavač briše zapisana opomba, saj
ni umestna (»sejo zapustil v začetku točke Pobude in vprašanja.«).
2. Na 5. strani zapisnika se v 6. odstavku v zadnji vrstici doda manjkajoča beseda
»odproda«.
3. Na 5. strani zapisnika se v 7. odstavku smiselno popravi narobe zapisana
razprava Stanka Glavač tako, da pravilno glasi: «Občina pripravi do druge seje
podatek o tem, koliko kmetijskih zemljišč ima v lasti, ki so pridobljena na
podlagi plačevanja domske oskrbe kot tudi jih občina pridobi na podlagi
dedovanja po smrti oskrbovanca.«
Sprejme se vsebina zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v
predlagani obliki in vsebini.
Glasovanje za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice Občine Beltinci v Svet zavoda
Vrtec Beltinci se ne bo izvedlo tajno ampak javno.
Za člane Sveta Vrtca Beltinci-predstavnike ustanoviteljice Občine Beltinci se imenujejo
naslednji kandidati:
1. GLAVAČ STANKO, Panonska 86, 9231 Beltinci
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2. ERJAVEC BOŠTJAN, Lipovci 68, 9231 Beltinci
3. TIVADAR JOŽEF, Lipovci 71, 9231 Beltinci.
Mandat članov traja 4 leta.
Občinski svet Občine Beltinci soglaša, da se nadaljujejo aktivnosti za nabavo
prikazovalnika oziroma merilnika hitrosti za potrebe Občine Beltinci.
Občinski svet Občine Beltinci se strinja, da se nadaljujejo aktivnosti za ponatis Slovarja
beltinskega govora, soavtorja dr. Vilka Novaka v obsegu 1000 kom knjig pri Pomurski
založbi Murska Sobota.
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja
o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo
Murska Sobota v predloženi vsebini, po hitrem postopku.
Sprejme se Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Beltinci v 1. branju, upoštevajoč
predlagane spremembe in dopolnitve. Odlok se poda v javno obravnavo vsem
zainteresiranim (članom OS, delovnim telesom občinskega sveta, ostalim) da podajo
svoje pripombe oz. predloge do 2. branja.
Občinski svet Občine Beltinci sprejme »Dokument identifikacije investicijskega projekta
»Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja – Vodovodno
omrežje-sistem B«.
Občinski svet Občine Beltinci soglaša s tem, da se vsem zaposlenim v Pomurki MI d.d
iz območja Občine Beltinci, ki so se znašli v stiski in bodo pri Centru za socialno delo
Murska Sobota vložili zahtevek za dodelitev enkratne denarne pomoči Občine Beltinci,
dodeli le ta v višini 221,00 EUR. Občina Beltinci zagotovi potrebna sredstva v
proračunu za leto 2009. Proračunska postavka 9044110200-OU-DENARNA POMOČ se
poviša za 10.000,00 EUR, prerazporeditev se opravi s prvim rebalansom proračuna
Občine Beltinci za leto 2009.
Na podlagi 37. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Beltinci se 21. redna seja
zaključi. Naslednja 22. redna seja bo 07.05.2009 ob 18.00 uri, na kateri se bodo med
drugimi obravnavale tudi točke iz te seje, ki niso bile obravnavane.
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