TRIDESETA REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI

V četrtek, 08. maja 2014 je bila izvedena 30. redna seja Občinskega sveta Občine
Beltinci. Dnevni red za to sejo je vseboval 15 točk dnevnega reda.
Pri AD 1 je Občinski svet Občine Beltinci potrdil vsebino zapisnika 29. Redne seje
Občinskega sveta Občine Beltinci. Pri tej točki je bilo podano poročilo o realizaciji
sklepov prejšnje seje.
Pri AD 2 je bil potrjen mandat nadomestnemu članu Občinskega sveta občine
Beltinci. Nadomestni član je postal Jože Erjavec, stanujoč Lipovci 68, 9231 Beltinci.
Pri AD 3 je bil nadomestni član OS, Jože Erjavec imenovan v Komisijo za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja kot predsednik ter kot član v Odbor za prostorsko
planiranje ter Komisjo za romska vprašanja OS.
Pri AD 4 je ravnateljica OŠ Beltinci predstavila letno poročilo OŠ Beltinci za leto 2013.
Pri AD 5 je ravnateljica Vrtca Beltinci predstavila letno poročilo Vrtca Beltinci za leto
2013.
Pri AD 6 je bil obravnavan ter potrjen Elaborat Saubermacher & Komunala Murska
Sobota d.o.o. o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne
službe zbiranja določenih vrst komunlanih odpadkov v Občini Beltinci za leto 2014.
Pri tej točki je bila potrjena tudi nova cena.
Pri AD 7 je bilo potrjeno in sprejeto Letno poročilo Zavoda za turizem in kulturo
Beltinci za leto 2013, ki ga je prisotnim predstavila direktorica ZTK Beltinci. Pri tej
točki je bilo s strani Občinskega sveta Občine Beltinci bilo podano sogalsje k
Programu dela in finančnemu načrtu ZTK Beltinci za leto 2014.
Pod AD 8 je na podlagi predstavitve letnega poročila poslovanja za leto 2013 JKP
Komune d.o.o. Beltinci, Občinski svet sprejel omenjeno poročilo.
Pod točko AD 9 je občinski svet sprejel odločitev o predlogih podelitev priznanj ob
občinskem prazniku 17. avgustu za leto 2014.
Pod točko AD 10 je župan podal poročilo in obvestila o dogajanjih v občini od zadnje
seje sveta.

Pod točko AD 11 so člani in članica Občinskega sveta Občine Beltinci podajali svoje
pobude, vprašanja ter predloge.
Pod AD 12 je bil prisotnim predstavljena vsebina Zaključnega računaproračuna
Občine Beltinci za leto 2013.
Pod AD 13 je občinski svet sprejel Program ukrepov za dodeljevanje finančnih
spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci za leto 2014.
Pod AD 14 je občinski svet sprejel Program ukrepov za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Beltnci za leto 2014.
Pod točko AD 15 je občinski svet sprejel Letni program športa Občine Beltinci za leto
2014.

Tajništvo Občinske uprave, Lilijana Bežan

