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ŠTIRIINDVAJSETA REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI
Dne 16.04.2013 je bila izvedena 24. redna seja Občinskega sveta Občine Beltinci s sprejetim
dnevnim redom, ki je vseboval 15 točk. Predlagana točka - Sprejetje Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci je bila z
glasovanjem umaknjena z dnevnega reda, dodana pa je bila točka pod zaporedno številko 15 –
soglasje k zadolžitvi JKP Komuna Beltinci d.o.o.
Pod točko AD 1 je bil sprejet zapisnik 23. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. Pri tej točki
je bilo podano poročilo o realizaciji sklepov prejšnje redne seje.
Pod točko AD 2, AD 3, AD 4 in AD 5 so se člani Občinskega sveta Občine Beltinci seznanili z
Letnimi poročili za leto 2012 Osnovne šole Beltinci, Osnovne šole Bakovci s poudarkom na POŠ
Dokležovje, Vrtca Beltinci in Medobičnskega inšpektorata občin Beltinci, Črenšovci, Odranci,
Turnišče in Velika Polana za območje Občine Beltinci.
Pod točko AD 6 je občinski svet sprejel Letno poročilo Zavoda za turizem in kulturo Beltinci za leto
2012 in podal soglasje k programu dela in finančnemu načrtu zavoda za leto 2013.
Pod točko AD 7 je občinski svet sprejel Letno poročilo JKP Komuna Beltinci d.o.o. za leto 2012.
Občinski svet Občine Beltinci je pod točko AD 8 imenoval predstavnike ustanoviteljice (Občine
Beltinci) javnega zavoda Vrtec Beltinci v Svet zavoda. Imenovani so bili trije predstavniki in sicer:
Genovefa Virag, Bratonci 39, 9231 Beltinci, Mateja Cigut, Narcisna 16, Dokležovje, 9231 Beltinci,
Darinka Pucko, Lipa 66, 9231 Beltinci.
Pod točko AD 9 je župan dr. Matej Gomboši prisotnim podal poročilo in obvestila o dogajanjih in
projektih občine v času od zadnje seje.
Pod točko AD 10 so člani Občinskega sveta podajali pobude in vprašanja.
Občinski svet Občine Beltinci je pod točko AD 11 sprejel zaključni račun Občine Beltinci za leto
2012 po enofaznem postopku. Mnenje je podal tudi Nadzorni odbor Občine Beltinci, ki je v
poročilu zapisal, da ugotavlja, da je Občina Beltinci v letu 2012 gospodarno porabljala
proračunska sredstva in podaja pozitivno mnenje o zaključnem računu proračuna Občine Beltinci
za leto 2012.
Pod točko AD 12 je občinski svet sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih
Občine Beltinci.
Pod točko AD 13 je občinski svet sprejel odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki
in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju Občine
Beltinci.
Pod točko AD 14 je sprejel občinski svet še Letni program športa v Občini Beltinci za leto 2013.
Pod zadnjo, AD 15 točko je občinski svet podal soglasje k zadolžitvi JKP Komuna Beltinci d.o.o.za
nabavo treh gospodarskih vozil za potrebe izvajanja gospodarskih javnih služb v občini Beltinci po
sistemu finančnega leasinga do 5 let do višine 55.000,00 EUR z DDV.
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