Občinski svet
SKLEPI
15. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,
ki je bila 15.07.2008 ob 18.00 uri
v prostorih sejne dvorane Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, Beltinci
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V S E B I NA
SKLEPA
Dnevni red se ne bo razširil z predlagano točko AD 5 – umestitev
gospodarskega središča Lipovci v prostor Občine Beltinci, ker
predlagatelj te točke, Ivan Mesarič ni prisoten na 15. redni seji
sveta.
Sprejme se sklep, da se točka AD 16 – obravnava predlogov za
priznanja Občine Beltinci umesti na prvo točko dnevnega reda,
ostale točke pa se smiselno preštevilčijo.
Sprejme se spremenjeni dnevni red 15. redne seje Občinskega
sveta Občine Beltinci in sicer:
1. Obravnava predlogov za priznanja Občine Beltinci.
2. Sofinanciranje
socialno- varstvenega programa Društva
varnega zavetja
Ljutomer-varna hiša-za ženske in otroke žrtve nasilja v letu 2008.
3. Imenovanje v.d. direktorja Zavoda za turizem in kulturo
Beltinci.
4. Predstavitev projekta postavitev plastenjakov in izkoriščanje
geotermalne energije v Beltincih.
5. Predstavitev projekta o izgradnji kanalizacije v Občini Beltinci.
6. Potrditev zapisnika 14. redne seje in 8. korespodenčne seje
Občinskega sveta Občine Beltinci.
7. Realizacija sklepov 14. redne seje in 8. korespodenčne seje
Občinskega sveta Občine Beltinci.
8. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Beltinci za leto 2008 v
1. prvem polletju 2008.
9. Sofinanciranje nabave informacijskega sistema za laboratorijske
storitve in ureditev kliničnega laboratorija Zdravstvenega doma M.
Sobota.
10. Mnenje k predlogu sveta Pokrajinske in študijske knjižnice za
predčasno razrešitev direktorice knjižnice.
11. Sofinanciranje bivanja v zavetišču za brezdomce v Murski
Soboti.
12. Predkupna pravica pri nepremičnini v k.o. Lipa.
13. Potrditev letnega programa športa v Občini Beltinci.
14. Sprejem pogojev o plakatiranju med volilno in referendumsko
kampanjo na območju Občine Beltinci.
15. Razno.
16. Pobude in vprašanja.
Občinski svet Občine Beltinci sprejema sklep, da se ob 17. avgustu
občinskem prazniku v letu 2008 podelijo priznanja:
1. KAREL JAKOB akademski slikar iz Lipovec - POSMRTNO
PRIZNANJE
2. ŽIŽEK MARKO duhovnik iz Gančan – POSMRTNO PRIZNANJE
3. ALOJZ BENKOVIČ, župnik Župnije Beltinci – ČASTNI OBČAN
OBČINE BELTINCI
4. TADEJA TERNAR iz Beltinec
5. SKUPINA PANVITA d.d., Lendavska 15, Rakičan
Občina Beltinci bo v letu 2008 sofinancirala program socialno
varstvenih storitev Društva varnega zavetja Ljutomer – Varna hiša
Pomurja za ženske in otroke žrtve nasilja v znesku 2.520,05 evr.
Župan Občine Beltinci podpiše pogodbo o sofinanciranju tega
programa.
Občinski svet ne upošteva mnenja društev oz. njihove zahteve o
tem, da se razveljavi sprejeti sklep o neimenovanju gospe Ele
Horvat za direktorico ZTK Beltinci, ki je bil sprejeti na prejšnji seji
občinskega sveta.
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Za vršilko dolžnosti direktorice Zavoda za turizem in kulturo
Beltinci se (ponovno) imenuje Ela Horvat, Razlagova 24, 9000
Murska Sobota in sicer za čas do imenovanja direktorja ZKT
Beltinci na podlagi izvedenega ponovnega razpisa za direktorja
tega zavoda, vendar največ za dobo 1. leta do imenovanja.
Občinski svet podpira družbo Sončni vrt d.o.o. Murska Sobota pri
postavitvi plastenjakov v Občini Beltinci in s tem izkoriščanje
geotermalne energije za kmetijsko pridelavo zelenjadarstva.
…
Odškodnino za okrnitev kvalitete življenja bo KS Melinci začela
prejemati po priključitvi zadnje vasi v polnem znesku, do takrat pa
procentualno glede na priključitev ugotovljeno 31.12. tekočega
leta.
Sprejme se vsebina zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta
Občine Beltinci v predlagani obliki in vsebini.
Sprejme se vsebina zapisnika 8. korespondenčne seje OS v
predlagani obliki in vsebini.
Občinski svet Občine Beltinci soglaša s tem, da Občina Beltinci
Zdravstvenemu domu Murska Sobota sofinancira nabavo
informacijskega programa za laboratorijske storitve ter ureditev
kliničnega laboratorija v višini 13,89 % vrednosti investicije oz.
8.092,00 evrov.
Občinski svet Občine Beltinci soglaša s tem, da Občina Beltinci
sofinancira bivanje Jasmine Kovač, s stalnim prebivališčem
Beltinci, Poljska pot 9/h v domu za brezdomce v Murski Soboti
(Tomšičeva 16) v višini 100,00 evrov/mesec v času od 01.07.2008
do 31.08.2008. Nato se omenjeno opozori, da naj se napoti oz.
preusmeri v Varno hišo Ljutomer, če bo vključenost v ustanovo še
potrebovala.
Občina Beltinci ne bo uveljavljala predkupne pravice na
nepremičnini pac. št. 1409, k.o. Lipa. KS Lipa se nalaga, da se
potrudi in izpodbija pravni posel oz. poišče pravno pot za rešitev
zadeve z omenjeno parcelo.
Občinski svet Občine Beltinci sprejme predlagani Program športa
za leto 2008, ki bo podlaga za razdelitev sredstev za programe
športa iz proračuna Občine Beltinci za leto 2008 (53.640,00 evrov).
občinski svet Občine Beltinci sprejema vsebino pogojev za
plakatiranje med volilno oz. referendumsko kampanjo na območju
Občine Beltinci v predlagani obliki in vsebini. Pogoji se objavijo v
Uradnem listu RS in na krajevno običajen način.
Občina Beltinci nameni sredstva v višini 1.500,00 evrov za
sanacijo objekta Lipovci 243 nasproti OMV ob nedavnem neurju.
Občinski svet Občine Beltinci iz proračuna občine Beltinci za leto
2008 nameni skupno 2.400,00 evrov ob jubilejni prireditvi 10.
obletnica GZ Beltinci (torej 300,00 evrov po PGD-ju iz občine).
Občinski svet Občine Beltinci nameni 500,00 evrov za obisk
izseljencev iz Hamiltona Kanada v Občini Beltinci. Sredstva se
nakažejo KD Marko iz Beltinec.
Občinski svet Občine Beltinci dopolnjuje Program ukrepov za
dodelitev pomoči na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Beltinci za leto 2008 z opredelitvijo
subvencioniranja nakupa apnenca v višini 0,035 evra/kg ter
subvencioniranje izvedbe analize zemlje – 50 %.
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