Občinski svet
S K L E PI
13. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,
ki je bila 08.05.2008 ob 18.00 uri
v prostorih Občine Beltinci,
Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci
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V S E B I NA
SKLEPA
Sprejme se dnevni red 13. redne seje Občinskega sveta Občine
Beltinci in sicer:
1. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
območje poslovne cone Lipovci.
2. Potrditev zapisnikov 12. redne seje, 2. izredne seje in 6.
korespodenčne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
3. Realizacija sklepov 12. redne, 2. izredne seje ter 6.
korespodenčne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
4. Pobude in vprašanja.
5. Poslovno poročilo s finančnim poročilom Zavoda za turizem
in kulturo Beltinci za leto 2007 ter program dela in finančni
načrt zavoda za leto 2008.
6. Odlok o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja
koncesije na področju javne službe socialne storitve-pomoč
družini na domu na območju Občine Beltinci - II. obravnava.
7. Odlok o priznanjih Občine Beltinci-I. obravnava.
8. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine
Beltinci-Mali rijtar - I. obravnava.
9. Odločanje o oprostitvah plačila za
nezazidano stavbno
zemljišče.
10. Odločitev o finančnih sredstvih za delo političnih strank in
svetniških skupin ter samostojnih svetnikov v letu 2008.
11. Sprejem programa ukrepov državnih pomoči v kmetijstvu v
letu 2008.
12. Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine
Beltinci.
13. Poročilo o vodooskrbi in kakovosti pitne vode v Občini
Beltinci in Potrditev programa oskrbe s pitno vodo za leto
2008.
14. Letno poročilo o poslovanju Komune Beltinci d.o.o. v letu
2007.
15. Dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega komunalnega
podjetja Komuna Beltinci d.o.o.-doregistracija.
16. Razno.
Sprejme se Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
območje poslovne cone Lipovci z naslednjimi dopolnitvami:
1. v 15. členu se besedilo le-tega dopolni tako, da se dopiše,
da morata rondoja biti dimenzionirana tako, da omogočata
normalen pretok prometa tudi za predvideno bodoče
gospodarsko središče (predlog Marjana Maučeca in Ivana
Mesariča),
2. v 23. členu odloka se beseda v prvi vrstici »mestnega«
nadomesti z besedo »občinskega«.
Sprejme se vsebina zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta
Občine Beltinci v predlagani obliki in vsebini.
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Sprejme se vsebina zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta
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Občine Beltinci v predlagani obliki in vsebini.
Sprejme se vsebina zapisnika 6. korespondenčne seje Občinskega
sveta Občine Beltinci v predlagani obliki in vsebini.
1. Občinski svet Občine Beltinci sprejme poslovno poročilo s
finančnim poročilom Zavoda za turizem in kulturo Beltinci za leto
2007.
2. Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k programu dela in
finančnem načrtu Zavoda za turizem in kulturo Beltinci za leto
2008.
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o predmetu, pogojih
in postopku podeljevanja koncesije na področju javne službe
socialne storitve – pomoč družini na domu na območju Občine
Beltinci v II. obravnavi.
Odlok o priznanjih Občine Beltinci se bo sprejemal po hitrem
postopku s tem, da se upoštevata dopolnitvi v 2. členu in v 11.
členu.
Sprejme se Odlok o priznanjih Občine Beltinci po hitrem postopku
s tem, da se v 2. členu odloka v tretji vrstici za besedama »zaščite
in reševanja« dodata besedi »humanitarnem področju«, v 11. členu
pa se drugi odstavek črta in se nadomesti z besedilom variante in
sicer: »Občinski svet na predlog komisije določi število priznanj, ki
se vsako leto podelijo na podlagi objavljenega javnega razpisa.«
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o ustanovitvi in
izdajanju javnega glasila Občine Beltinci – Mali rijtar v I. obravnavi
s tem, da se proučijo predlogi in pripombi podani na tej seji sveta.
Odlok se poda v javno obravnavo zainteresirani javnosti, ki se
seznani z vsebino odloka in poda nanj določene predloge in
pripombe v roku 15 dni.
Občinski svet Občine Beltinci sprejema sklep, s katerim se:
a) zaradi slabših socialnih in materialnih razmer delno ali v celoti
oprostijo plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
zavezancem, ki ne dosegajo meje socialne varnosti in sicer:
1. Apatič Marija, Beltinci, Pot ob Črncu 3 100 %
2. Horvat Hedvika, Lipovci 170 100 %
3. Zver Barbara, Lipa 49 100 %.
b) ne oprostijo plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
zavezancem:
1. Horvat Marija, Beltinci, Na Kamni 16
2. Zver Avguštin, Beltinci, Kmečka 14
3. Zver Marija, Ljubljana, Murnova 6
4. Žido Franc, Dokležovje, Murska 14.
Občinski svet Občine Beltinci na predlog odbora za kmetijstvo in
prehrano potrjuje sofinanciranje ukrepa pomoči za vzdrževanje
godnosti tal (kacifikacija) in s tem varovanje podtalnice iz
proračuna Občine Beltinci za leto 2008 – kot posebna proračunska
postavka in sicer:
a. sofinanciranje nakupa apnenca v skupni višini 50.000,00
evrov (sredstva se izplačujejo do 30.07.2008 – I. del in do
10.12.2008-II. del);
b. sofinanciranje analize zemlje v skupni višini 9.000,00 evrov
(sredstva se izplačujejo do 10.12.2008).
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Občinski svet Občine Beltinci sprejme s strani Odbora za
kmetijstvo in prehrano predlagani Program ukrepov za dodelitev
pomoči na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Beltinci za leto 2008, predvidenih v 8., 10. in 11. členu
Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju ohranjanja
in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci.
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Za ukrep iz 8. čl. pravilnika: »Naložbe v kmetijska gospodarstva za
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primarno proizvodnjo«-stroški nakupa rastlinjaka je pomoč do
največ 10 % vrednosti oz. upravičenih stroškov. Okvirna skupna
višina sredstev za ta ukrep skupaj je: 5.000,00 Eur.
Za izvedbo ukrepa »Pomoč za plačilo zavarovalnih premij« (10. čl.
pravilnika) se predvidi intenzivnost pomoči: 10% upravičenih
stroškov obračunane zavarovalne premije za zavarovanje
kmetijskih plodov in posevkov in skupna okvirna višina sredstev
za ta ukrep: 7.000,00 Eur.
Ukrep »Pomoč za arondacijo (zaokrožitev) zemljišč« (11.čl.
pravilnika) se sofinancira 100% za upravičene stroške pravnih in
upravnih postopkov (za plačilo upravne takse za odobritev
pravnega posla, za notarsko overitev pogodbe in za
zemljiškoknjižni predlog); skupna okvirna višina za izvedbo tega
ukrepa je: 4.000,00 Eur.
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Na predlog odbora za kmetijstvo in prehrano se potrjuje
sofinanciranje ukrepa pomoči za vzdrževanje godnosti tal
(kacifikacija) in s tem varovanje podtalnice iz proračuna Občine
Beltinci za leto 2008 – kot posebna proračunska postavka in sicer:
c. sofinanciranje nakupa apnenca v skupni višini 50.000,00
evrov (sredstva se izplačujejo do 30.07.2008 – I. del in do
10.12.2008-II. del);
d. sofinanciranje analize zemlje v skupni višini 9.000,00 evrov
(sredstva se izplačujejo do 10.12.2008).
Občinski svet Občine Beltinci je sprejel sklep, da se z 13. redno
sejo nadaljuje.
Za nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Beltinci se
imenuje ZDENKO ŠKRABAN, roj. 11.04.1981 iz Dokležovja,
Železniška ul. 14, 9231 Beltinci.
Mandat nadomestnemu članu nadzornega odbora traja do izteka
sedanjega mandata članom občinskega sveta oz. do razrešitve.
AD 13 - Poročilo o vodooskrbi in kakovosti pitne vode v Občini
Beltinci in Potrditev programa oskrbe s pitno vodo za leto 2008.
Občinski svet Občine Beltinci je sprejel poročilo o kakovosti pitne
vode iz vodovodnega sistema Občine Beltinci za leto 2007 in
poročilo o problematiki vodooskrbe v Občini Beltinci v letu 2007.
Občinski svet Občine Beltinci potrjuje Program oskrbe s pitno vodo
za leto 2008, ki ga je pripravilo Javno komunalno podjetje Komuna
Beltinci d.o.o.
Sprejme se poročilo o poslovanju podjetja Komuna Beltinci d.o.o. v
letu 2007.
Sprejme se Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi Javnega
komunalnega podjetja Komuna Beltinci d.o.o.
Občinski svet Občine Beltinci soglaša, da Občina Beltinci odda
Kinološkemu društvu Smrček Beltinci v brezplačno uporabo del
zemljišč s parc. št. 2477/1 in 2478 k.o. Beltinci in sicer za potrebe
šolanja oz. vadbe psov. Uporaba zemljišča velja do preklica. V
pogodbi se opredeli eventualno plačilo najemnine v primeru, če se
bo društvu ukvarjalo s pridobitno dejavnostjo.
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