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TRINAJSTA REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI
V četrtek, 02. februarja 2012 je bila izvedena 13. redna seja Občinskega sveta
Občine Beltinci. Dnevni red za to sejo je vseboval 9 točk dnevnega reda.
Pri AD 1 – soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in k določitvi
subvencioniranja cene te storitve v letu 2012 v Občini Beltinci je bila prisotna
predstavnica Centra za socialno delo Murska Sobota, ki je prisotnim podrobno
predstavila to točko. Po razpravi je bilo soglasno sprejeto soglasje k določitvi cene
storitve pomoč družini na domu ter subvencioniranje le-te.
Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem
vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Beltinci je prisotnim predstavila pod AD 2
ravnateljica Vrtca Beltinci. Po predstavitvi je bil sklep potrjeni.
Člani in članica Občinskega sveta Občine Beltinci so na 13. redni seji pod AD 3
potrdili vsebine zapisnikov 12. redne, 2. izredne in 2. dopisne seje ter se seznanili z
realizacijo pripadajočih sklepov.
Poročilo in obvestila župana Občine Beltinci o dogajanjih v občini je bilo podano
pod AD- 4.
Pri AD - 5 pa so svoje pobude, predloge in vprašanja postavljali člani Občinskega
sveta Občine Beltinci.
Osrednja in najpomembnejša točka AD-6 dnevnega reda 13. redne seje je bilo
sprejetje ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE BELTINCI ZA LETO 2012. Odlok je bil v 2.
branju soglasno sprejet oz. potrjen. Župan se je ob tej priložnosti zahvalil vsem za
konstruktivno sodelovanje pri oblikovanju končnega predloga za sprejem.
Na tej seji sta bila v drugem branju soglasno sprejeta še: Odlok o načinu izvajanja
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Beltinci
pod AD 7 ter Odlok o občinskih taksah v Občini Beltinci pod AD 8.
Pod zadnjo, AD - 9 pa je bil sprejeti v prvem branju še Odlok o gospodarskih javnih
službah v Občini Beltinci.
Tajništvo Občinske uprave, Lilijana Žižek

