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SKLEPI
19. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,
ki je bila 29.01.2009 ob 18.00 uri,
v prostorih sejne dvorane Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, Beltinci
V S E B I NA
SKLEPA
Sprejme se sklep, s katerim se 13. točka dnevnega reda: Gospodarjenje s prostorom
in vrednotenje le-tega v Občini Beltinci pomakne za točko 8.
Sprejme se sklep, s katerim se 5. točka dnevnega reda – Predlog Odloka o zaključnem
računu proračuna Občine Beltinci za leto 2007-enofazni postopek črta iz dnevnega reda
19. redne seje.
Sprejme se sklep, s katerim se pri 5. točki dnevnega reda črta obravnava pod oznako c) razrešitev in imenovanje člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Sprejme se vsebina dnevnega reda 19. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in
sicer:
1. Sofinanciranje dejavnosti Glasbene šole Beltinci v letu 2009.
2. Pobuda za članstvo v družbi Modeus Murska Sobota.
3. Potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
4. Realizacija sklepov 18. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
5. Kadrovske zadeve:
a) imenovanje predstavnika Občine Beltinci v Svet javnega zavoda
Pomurske lekarne M. Sobota;
b) podaja mnenja k imenovanju kandidata za direktorja
PIŠK M. Sobota.
6. Pobude in vprašanja.
7. Informacija javnega značaja o izplačilih za opravljanje funkcij v Občini Beltinci za
2008.
8. Potrditev javnih del v Občini Beltinci za leto 2009.
9. Gospodarjenje s prostorom in vrednotenje le-tega v Občini Beltinci.
10. Podaja soglasij k cenam socialno varstvenih storitev Centra za socialno delo
Murska Sobota v letu 2009 (k pogodbam o opravljanju strokovnih del v zvezi z:
zdravstvenim zavarovanjem občanov,
dodeljevanjem enkratnih denarnih pomoči, kritjem pogrebnih stroškov socialno
ogroženim občanom).
11. Sofinanciranje socialno-varstvenega programa Društva varnega zavetja-Varna hiša
Pomurja v letu 2009.
12. Določitev višine enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Beltinci.
13. Odločitve o vlogah za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
14. Razno.
Občinski svet Občine Beltinci soglaša s tem, da Občina Beltinci v letu 2009 zagotovi
Zavodu sv. Cirila in Metoda Beltinci OE Glasbena šola Beltinci sredstva za pokritje
materialnih in drugih stroškov (določenih v 82. čl. ZFVI) mesečno 27,00 Eur na učenca
(skupaj 2.673,00 EUR mesečno za 99 učencev iz Občine Beltinci, letno 32.076,00
EUR). Finančna sredstva v ta namen se zagotovijo v proračunu Občine Beltinci za leto
2009. Pogodbo o zagotavljanju sredstev podpiše župan občine.
Občina Beltinci ne namerava aktivno sodelovati pri poslovanju družbe MODEUS
Inovacijsko dizajnerski center d.o.o. Murska Sobota in zato je pripravljena svoj poslovni
delež prenesti na drugo pravno ali fizično osebo – odplačno.
Sprejme se zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci s predlaganimi
spremembami ni dopolnitvami.
Občinski svet Občine Beltinci imenuje kandidata Ivana Mesariča, Lipovci 100/a, 9231
Beltinci, roj. 20.03.1951 v Svet javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota.
Občinski svet Občine Beltinci daje pozitivno mnenje k imenovanju kandidata Vugrinec
Jožeta, stan. Bogojina 111, za direktorja Pokrajinske in študijske knjižnice Murska
Sobota.
Občinski svet Občine Beltinci sprejme predlagani in s strani ministrstva potrjen
program javnih del v letu 2009 v Občini Beltinci.
1.Občinski svet Občine Beltinci zadolži župana Občine Beltinci, da pripravi vizijo
gospodarjenja s prostorom v občini ter predstavi strategijo za udejanjenje le-te.
2. V zelo kratkem času je potrebno pripraviti študijo prometa z zemljišči v industrijski
coni Beltinci, vrtina Beltinci, gospodarsko središče Lipovci, kolesarske steze ter iz
študije izhajajoč predlog vrednotenja na višjem nivoju (sprejetje prostorskega plana) za
doseganje višje dodatne vrednosti.
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