OBČINSKI SVET
OBČINE BELTINCI
SKLEPI
17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI,
ki je bila 10.07.2012 ob 17.00 uri
v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci
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208/V

Točka AD 6 - Odlok o ustanovitvi javnega podjetja VODOVOD sistema B d.o.o. - prva
obravnava se pomakne za 2. točko dnevnega reda, zaradi prisotnih gostov.

DA

209/V

210/V

211/V

212/V

213/V

1. Potrditev zapisnika in realizacija sklepov 16. redne seje Občinskega sveta Občine
Beltinci in 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
2. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja VODOVOD sistema B d.o.o. - prva obravnava
3. Odobritev sofinanciranja dodatnih ur v kombiniranih oddelkih OŠ Bakovci,
podružnični šoli Dokležovje v letu 2012/2013.
4. Odobritev nadstandardnih programov osnovnošolske dejavnosti OŠ Beltinci v
šolskem letu 2012/2013 in zagotovitev sredstev za njihovo izvedbo.
5. Soglasje k predlogu oblikovanja oddelkov in potrebnem številu kadra - k
sistemizaciji delovnih mest zaposlenih v Vrtcu Beltinci za šolsko leto 2012/2013.
6. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine
Beltinci-druga obravnava.
7. Odločitev o predlogih za podelitev priznanj Občine Beltinci za leto 2012.
8. Poročilo in obvestila župana Občne Beltinci o dogajanjih v občini.
9. Pobude in vprašanja Občinskega sveta Občine Beltinci.
10. Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Beltinci za leto 2012.
11. Pristop h konzorciju za zagotovitev finančnih sredstev za nabavo avtobusa za
odvzem krvi na terenu.
12. Soglasje k sklepu mestnega sveta MO Muska Sobota o oddaji prostorov
zobozdravstvene ambulante v zdravstveni postaji Rogašovci.
13. Sprejem programa ukrepov za dodeljevanje finančnih spodbud za razvoj
podjetništva v Občini Beltinci.
Sprejme se vsebina zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v
predlagani vsebini. Pri oblikovanju točke AD 9 se smiselno preštevilčijo pobude in
vprašanja članov OS.
Sprejme se vsebina zapisnika 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v
predlagani obliki in vsebini.
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o ustanovitvi javnega podjetja
VODOVOD SISTEMA B d.o.o. z upoštevanjem naslednjih pripomb pri sprejemu
odloka v 2. obravnavi:
-v 8. čl. odloka naj bo število prebivalcev posamezne občine ustanoviteljice (in
ne predvidena poraba vode v posamezni občini ) javnega podjetja ključ za osnovne
vložke in na njihovi podlagi pridobljene poslovne deleže;
-v 10 čl. odloka ( in smiselno tudi v ostalih) se naj precizira, da se najem
infrastrukture, za katero župani občin ustanoviteljic sklenejo z javnim podjetjem
najemno pogodbo oz. pogodbo o uporabi in upravljanju nanaša le na infrastrukturo
skupnega pomena, zgrajeno v okviru projekta oskrba s pitno vodo Pomurjasistem B ;
- črta se 2. odstavek 47. čl. odloka, ki vsebuje določbe o tem, da 5. odstavek 7. čl.
odloka (obveznost sklenitve neposrednih pogodb na novoustanovljenega skupnega
javnega podjetja z obstoječimi občinskimi podjetji) velja 5. let od njegove uveljavitve.
Občinski svet Občine Beltinci odobri sofinanciranje s strani OŠ Bakovci predlaganih
dodatnih ur v kombiniranih oddelkih Podružnične šle Dokležovje za šolsko leto
2012/2013 - za izvedbo fakultativnega pouka in za sofinanciranje delovnih mest
tehničnih delavcev.
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1. Občinski svet Občine Beltinci odobri s strani OŠ Beltinci predlagane
nadstandardne programe osnovnošolske dejavnosti OŠ Beltinci za šolsko leto
2012/2013.
2. Sredstva za izvedbo nadstandardnih programov OŠ Beltinci v skupni višini cca.
5.384,74 EUR/mesec so za koledarsko leto 2012 zagotovljena v proračunu Občine
Beltinci za šolsko leto 2012, medtem ko se v proračunu Občine Beltinci za leto 2013
zagotovijo sredstva za šolsko leto 2012/2013, in sicer v skupni višini 99.427,62 EUR
oz. 8.394,04 EUR/mesec.

Občinski svet Občine Beltinci daje ravnateljici Vrtca Beltinci soglasje k predlogu
oblikovanja oddelkov in potrebnemu številu kadra - k sistemizaciji delovnih mest
zaposlenih v vrtcu Beltinci za šolsko leto 2012/2013 v predloženi vsebini.
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov na
območju Občine Beltinci v 2. obravnavi v predloženi vsebini.

217/V

Občinski svet Občine Beltinci sprejema odločitev o tem, da se v letu 2012 podelijo
naslednja priznanja Občine Beltinci:
1. PLAKETA OBČINE BELTINCI Društvu starodobnikov ljubiteljev starih koles
DIMEK BELTINCI.
2. PISNO PRIZNANJE OBINE BELTINCI, g. Boštjanu Tivadarju in Odboru za pomoč
družini Rajner v sestavi: Boštjan Tivadar, Franc Cigan, Franc Maučec, Janko Bezjak
in Alojz Sraka.
3. Naziv ČASTNI OBČAN OBČINE BELTINCI, g. Ivan Maučec.

218/V

Občinski svet sprejme odločitev oz. sklep o tem, da se 17. seja nadaljuje tudi po
preteku štirih ur.

219/V

220/V

221/V

222/V

Občinski svet Občine Beltinci sprejme Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Beltinci za leto 2012 v predloženi
obliki in vsebini.
Občinski svet Občine Beltinci soglaša s pristopom Občine Beltinci h Konzorciju
(podpis sporazuma oz. pogodbe) za zagotovitev finančnih sredstev za nabavo avtobusa
in opreme za odvzem krvi na terenu ter prispevanjem 0,5 EUR na prebivalca oz.
skupaj 4.320,00 EUR. Sredstva v ta namen se zagotovijo v proračunu Občine Beltinci
za leto 2013; v kolikor pa bo to mogoče pa z rebalansom proračuna Občine Beltinci za
leto 2012.
1. Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k sklepu Mestnega sveta MO Murska
Sobota
o soglasju Zdravstvenemu domu Murska Sobota za oddajo prostorov
zobozdravstvene ambulante v izmeri 21,42 m2 v najem ter za souporabo sanitarij za
paciente in hodnika z vhodom v Zdravstveni postaji Rogašovci koncesionarju Jožetu
Vukanu.
2. Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k sklepu mestnega sveta Mestne občine
Murska Sobota o soglasju Zdravstvenemu domu Murska Sobota za oddajo
zdravstvenih prostorov v Otroškem dispanzerju v Zdravstvenem domu v Murski
Soboti koncesionarki Alenki Horvat, dr. med.spec.
Občinski svet Občine Beltinci sprejme s strani Odbora za gospodarstvo, varstvo
okolja in gospodarske javne službe predlagani program ukrepov za dodeljevanje
finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci v višino razpoložljivih
sredstev za posamezne ukrepe kot sledi:
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- za ukrep spodbujanja začetnih investicij in investicij v razširjenje dejavnosti in
razvoj se v letu 2012 razpišejo sredstva v višini 52.360,00 EUR.
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