OBČINSKI SVET
OBČINE BELTINCI

SKLEPI
26. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,
ki je bila 08.10.2009 ob 18.00 uri,
v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci
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V S E B I NA
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Sprejme se sprememba dnevnega reda 26. redne seje OS s tem, da se na prvo točko
umesti: Izvedba ogleda kolesarske steze Lipovci-Dokležovje in ugotovitev eventualnih
nepravilnosti na stezi.
Sprejme se sprememba dnevnega reda 26. redne seje OS v tem, da se na 13. mesto uvrsti
nova točka s vsebino: »Delna sprememba sklepa OS št. 376/IV iz 24. redne seje OS z dne
23.06.2009 v delu, ki se nanaša na subvencioniranje apnenca«.
Sprejme se sprememba dnevnega reda 26. redne seje OS v tem, da se pri AD 3 doda
besedilo:«… in nerealizirani sklepi prejšnjih sej občinskega sveta od ustanovitve naprej.«
Sprejme se spremenjeni in dopolnjeni dnevni red 26. redne seje Občinskega sveta Občine
Beltinci in sicer:
1. Izvedba ogleda kolesarske steze Lipovci-Dokležovje in ugotovitev eventualnih
nepravilnosti na stezi.
2. Sončni vrt d.o.o. – nadaljevanje projekta Sončni vrt v Beltincih.
3. Sprejem zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
4. Realizacija sklepov 25. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in pregled
vseh nerealiziranih sklepov od ustanovitve občine naprej.
5. Kadrovske zadeve:
a) Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet OŠ Beltinci.
b) Soglasje k sklepu mestnega sveta MO Murska Sobota o imenovanju predstavnika
ustanovitelja v Komisijo Zdravstvenega doma Murska Sobota za oddajanje
poslovnih stanovanj v najem.
6. Poročilo Nadzornega odbora Občine Beltinci.
7. Poročilo o izgradnji kanalizacije v Občini Beltinci in obvestila župana.
8. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci.
9. Statut Občine Beltinci – druga obravnava.
10. Potrditev predloga stroškovnika (cenika) za vzdrževanje in zamenjavo vodomerov
ter za vzdrževanje in zamenjavo vodovodnih priključkov.
11. Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2009 – skrajšani postopek.
12. Dopolnitev letnega načrta razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja
v Občini Beltinci za leto 2009.
13. Delna sprememba sklepa OS št. 376/IV iz 24. redne seje OS z dne 23.06.2009 v
delu, ki se nanaša na subvencioniranje apnenca«.
14. Obravnava in potrditev predlogov za dodelitev sredstev za programe in projekte
društev iz proračuna Občine Beltinci za leto 2009.
15. Sofinanciranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolskem letu 2009/2010.
Do naslednje seje občinskega sveta se pripravi mnenje strokovnega izvedenca o
kolesarski stezi Dokležovje-Lipovci ter da se izdela poročilo o tem, kdaj, kdo in s kom je
kontaktiral, da pride do končne realizacije izgradnje omenjene steze, za katero so bila v
preteklosti v celoti namenjena sredstva.
Občina Beltinci izgradi vodovodni priključek do parcele Sončnega vrta d.o.o., priklop na
kanalizacijsko omrežje s tem, da Sončni vrt d.o.o. Beltinci prispeva 1/3 dejanskih
stroškov, od tega polovico KS Beltinci in polovico Občini Beltinci.
Sprejme se vsebina zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci s tem, da
se na 3. strani zapisnika pri razpravi Ivana Mesariča popravi zapisano v smislu, da je
opravil razgovor z sinom lastnice zemljišča ob železniškem križišču s cesto.
Občinski svet ne sprejme sklep, da se glasovanje o imenovanju predstavnikov v svet
zavoda OŠ Beltinci izvede tajno.
Občinski svet Občine Beltinci imenuje v Svet zavoda OŠ Beltinci člane:
1. Ema Mesarič, Lipovci 100/a, 9231 Beltinci.
2. Peter Gruškovnjak, Na Kamni 8, 9231 Beltinci.
3. Igor Adžič, Cvetno naselje 4, 9231 Beltinci.
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Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k sklepu Mestnega sveta MO Murska Sobota o
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imenovanju predstavnika ustanovitelja kot stalnega člana v Komisijo Zdravstvenega
doma Murska Sobota za oddajanje zdravstvenih poslovnih prostorov v najem in sicer
Jožefa Vourija iz Murske Sobote, Šolsko naselje 10, 9000 Murska Sobota.
Občinski svet Občine Beltinci predlaga Nadzornemu odboru Občine Beltinci, da v skladu
z zakonom izpelje vse postopke ugotavljanja zakonitosti pri izplačilu nagrad ZTK Beltinci
in Vrtec Beltinci.
Občinski svet Občine Beltinci sprejema sklep, da se 26. redna seja zaključi ob 23.05 uri
in se dne 15.10.2009 skliče nova, 27. redna seja. Vabila prisotni prejmejo jutri, v petek,
09.10.2009.
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