OBČINSKI SVET
OBČINE BELTINCI
SKLEPI
31. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,
ki je bila 25.02.2010 ob 18.00 uri,
v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci
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V S E B I NA
REALIZ.
SKLEPA
DA/NE
Sprejme se spremenjena vsebina dnevnega reda 31. redne seje OS in sicer:
1. Sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu
Občinskega sveta Občine Beltinci.
2. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja
preostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov za leto
2010 – Cero Puconci d.o.o.
3. Predstavitev postopka komasacij kmetijskih zemljišč.
4. Predlog Odloka o opremljanju kmetijskih zemljišč in o podlagah za
odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje
DA
Občine Beltinci – prva obravnava.
5. Poročilo o delu medobčinske inšpekcije v letu 2009 na območju Občine
Beltinci.
6. Potrditev zapisnika 30. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
7. Realizacija sklepov 30. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
8. Poročilo o izgradnji kanalizacije v Občini Beltinci in obvestila župana.
9. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci.
10. Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče
in Velika Polana« – skrajšani postopek.
11. Predlog Odloka o prenosu nalog vodenja postopkov in odločanja o
dodelitvi socialnovarstvenih pomoči Občine Beltinci na Center za
socialno delo Murska Sobota (prva obravnava-skrajšani postopek)
12. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Beltinci – skrajšani
postopek
13. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Beltinci – skrajšani postopek.
14. Imenovanje 3-članske komisije za ugotavljanje stanja o izgradnji
pomurskega kraka avtoceste in koordiniranje aktivnosti z DARS in
DRSC.
1. Občinskemu svetniku Občine Beltinci-predstavniku romske skupnosti
Jožefu Horvatu, roj. 21.10.1955 iz Beltinec, Poljska pot )7a, 9231
Beltinci preneha mandat zaradi smrti.
2. Ta sklep se posreduje Posebni občinski volilni komisiji Občine Beltinci,
DA
ki naj prične s postopkom nadomestnih volitev za člana Občinskega
sveta Občine Beltinci – predstavnika romske skupnosti.
3. Sklep začne veljati z dnem sprejetja.
Občina Beltinci sprejema sklep o določitvi višine subvencioniranje cene storitev
odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov za
leto 2010.
DA
Ne sprejme se odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah o
merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na
območju Občine Beltinci v I. obravnavi.
Sprejme se vsebina zapisnika 30. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci s
tem, da se na 7. strani pri razpravi Ivana Mesariča dopiše manjkajoče besedilo
in sicer: Ivan Mesarič je pokazal na zadnji strani tudi fotografijo, na kateri naj
bi bil župan prikazan skupaj z direktorico Doma Janka Škrabana. Župana
sprašuje, če je na fotografiji res direktorica gospa Blanka, ali pa so se novinarji
zmotili.
Občinski svet Občine Beltinci sprejme predlog Odloka o ustanovitvi organa
skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Beltinci, Črenšovci,
Odranci, Turnišče in Velika Polana« v skrajšanem postopku.
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Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o prenosu nalog vodenja
postopkov in odločanja o dodelitvi socialno varstvenih pomoči Občine Beltinci
na Center za socialno delo Murska Sobota v skrajšanem postopku.
Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Beltinci v skrajšanem
postopku, v predloženi obliki.
Župana se zadolži, da pošlje na Ministrstvo za šolstvo in šport dopis oz. apel,
da se občinski svet ne strinja, da je dikcija oz. določba o sestavi sveta zavoda
Vrtca in Osnovne šole v zakonodaji s strani zaposlenih kontradiktorna z
ustanoviteljskimi pravicami.
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Beltinci po
skrajšanem postopku v predloženi vsebini.
Občinski svet Občine Beltinci se strinja, da se ustanovi 3- članska komisija, ki
bo opravila razgovor na SRC-ju in DARS-u glede sanacije cestišč po izgradnji
AC v Občini Beltinci kot občasno delovno telo občinskega sveta.
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