OBČINSKI SVET
OBČINE BELTINCI

SKLEPI
24. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,
ki je bila 23.06.2009 ob 18.00 uri,
v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci
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V S E B I NA
SKLEPA
Z dnevnega reda 24. redne seje se umakne točka AD 1 – Seznanitev s poslovnim
poročilom Centra za socialno delo Murska Sobota za leto 2008.
Na dnevni red 24. redne seje se na zadnje mesto umesti nova točka z besedilom:
Ukrepi po neurju s točo dne 16.06.2009.
Sprejme se spremenjeni in dopolnjeni dnevni red 24. redne seje Občinskega
sveta Občine Beltinci in sicer:
1. Potrditev oblikovanja oddelkov ter števila kadra v Vrtcu Beltinci.
2. Potrditev zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
3. Realizacija sklepov 23. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
4. Poročilo o izgradnji kanalizacije v Občini Beltinci in obvestila župana.
5. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.
6. Statut Občine Beltinci- I. obravnava.
7. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem
in kulturo Beltinci.
8. Imenovanje direktorja Zavoda za turizem in kulturo Beltinci.
9. Soglasje k delovni uspešnosti v.d. direktorice Zavoda za turizem in
kulturo Beltinci za leto 2008.
10. Beltinka Beltinci –soglasje k ureditev zemljiškoknjižnega stanja
zemljišča.
11. Ukrepi po neurju s točo dne 6.06.2009.
Sprejme se vsebina zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v
predlagani obliki in vsebini.
Občinski svet Občine Beltinci potrjuje 16 oblikovanih oddelkov v Vrtcu Beltinci s
potrebnim številom strokovnega kadra za šolsko leto 2009/2010.
Občinski svet Občine Beltinci sprejme predlog Statuta Občine Beltinci v prvi
obravnavi. Do drugega branja je le-ta v javni razpravi do 31.08.2009.
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda ZTK Beltinci v predloženi vsebini, v skrajšanem postopku.
Za direktorico Zavoda za turizem in kulturo Beltinci se imenuje ELA HORVAT,
Razlagova 24, 9000 Murska Sobota za dobo 5 let.
Občinski svet Občine Beltinci nalaga nadzornemu odboru, da preveri izplačilo
dela plače za delovno uspešnost v.d. direktorici Eli Horvat in vse okoliščine kot
tudi dejstva poda na naslednji seji sveta, ki bo v mesecu juliju 2009.
Občinski svet Občine Beltinci sprejme sklep da se iz proračuna Občine Beltinci
za leto 2009 oškodovancem izplačajo sredstva z posebne proračunske postavke
kot pomoč za sanacijo škode, nastale po neurju z močnim vetrom, dežjem in
točo dne 16.06.2009 in sicer za naslednje namene:
-v višini 55.000,00 evrov za apnenje tal (0,035 eur/kg), za analizo zemlje (50%
stroškov analize) in testiranje škropilnic (50 % stroškov testiranja škropilnice),
-za stroške organizacije in prevoza mleka se nameni 0,01 evro/l – skupaj
12.000,00 evrov.
S sprejetjem tega sklepa se razveljavi sklep št. 359/IV sprejet na 22. redni seji
Občinskega sveta Občine Beltinci 07.05.2009.
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