Občinski svet
SKLEPI
7. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,
ki je bila 11.10. 2007 ob 18.00 uri
v prostorih sejne dvorane Občine Beltinci,
Mladinska ul. 2, Beltinci

Zap. št.
92/IV

93/IV

94/IV

95/IV

V S E B I NA
SKLEPA
Ne sprejme se predlog dnevnega reda 7. redne seje Občinskega sveta Občine
Beltinci, ki ga predlaga župan Milan Kerman (dodata se dve toči dnevnega
reda: sprejem zapisnika 3. korespondenčne seje in imenovanje direktorja JKP
Komuna d.o.o. Beltinci).
Sprejme se spremenjeni in dopolnjeni dnevni red 7. redne seje Občinskega
sveta Občine Beltinci in sicer:
1. Potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
2. Potrditev zapisnika 3. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine
Beltinci.
3. Realizacija sklepov 6. in 3. korespondenčne seje Občinskega sveta
Občine Beltinci.
4. Poročilo o vsebini 3. redne seje Komisije za statutarna in pravna
vprašanja Občinskega sveta Občine Beltinci.
5. Pobude in vprašanja.
6. Volitve predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta RS
in določitev kandidata za člana Državnega sveta.
7. Obravnava vlog za direktorja javnega komunalnega podjetja Komuna
Beltinci d.o.o.
8. Odlok o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja za ravnanje z
odpadki Puconci d.o.o. – 1. obravnava.
9. Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2007 – skrajšani
postopek.
10. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem
območju Občine Beltinci – 2. obravnava.
11. Odlok o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja koncesij na
področju javne službe socialne storitve – pomoč družini na domu na
območju Občine Beltinci – 1. obravnava.
12. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju ohranjanja in
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci.
13. Sofinanciranje avtobusnih prevozov osnovnošolskih otrok.
14. Odstop članice Občinskega sveta Občine Beltinci, predstavnice romske
skupnosti.
15. Soglasje k pooblastilu za predstavljanje in zastopanje Zavoda za
kulturo in turizem Beltinci.
16. Razno.
Sprejme se zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci s tem, da
se na 11. strani zapisnika pri glasovanju za sklep št. 82/IV popravi številka
pri glasovanju PROTI, ki glasi pravilno: PROTI: 0.. Na 13. strani je na podlagi
tolmačenja Službe za lokalno samoupravo sklep št. 83/IV bil izglasovan, zato
se ga pravilno zapiše v obliki, da je bil sprejeti, torej je Agenciji za dolgotrajno
oskrbo na domu Beltinci koncesija podeljena. Na zadnji, 18. strani zapisnika
se popravi priimek predsednice Komisije za priznanja, odlikovanja in nagrade
pravilno glasi: Sraka in ne Ozmec, kot je zapisano.
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Občine Beltinci.
Ne sprejme se sklep, da naj glede na sklepe 3. seje komisije za statutarna in
pravna vprašanja le-ta pripravi ustrezno gradivo in predloge, ki jih je potrebno
sprejeti na občinskem svetu.
Občinsko upravo Občine Beltinci se zadolži, da skupaj s komisijo za
statutarna in pravna vprašanja pripravi spremembo Odloka o občinskem
javnem glasilu do naslednje seje občinskega sveta za 1. obravnavo.
Imenuje se komisija za izvedbo tajnih volitev za volitve predstavnikov v volilno
telo za volitve člana državnega sveta RS in določitev kandidata za člana
Državnega sveta v sestavi: Roman Činč – predsednik, Peter Dugar – član,
Peter Gruškovnjak – član.
Predstavnika Občine Beltinci v volilno telo za volitve člana Državnega sveta
RS sta:
1. Martin Duh, Melinci 142
2. Stanko Glavač, Beltinci, Panonska 86.
Kandidat za člana Državnega sveta RS je Marjan MAUČEC, stanujoč v
Gančanih 80, 9231 Beltinci.
Imenuje se komisija za izvedbo tajnih volitev za direktorja javnega
komunalnega podjetja Komuna Beltinci d.o.o. v sestavi: Roman Činč –
predsednik, Srečko Horvat- član, Peter Gruškovnjak – član.
Za direktorja javnega komunalnega podjetja Komuna Beltinci d.o.o. je bil
imenovan Peter DUGAR, stanujoč Melinci 75/a, 9231 Beltinci.
Občinski svet Občine Beltinci sprejema Odlok o ustanovitvi javnega podjetja
Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. v I. obravnavi s pripombami na
vsebino in sicer:
1. V 2. odstavku 3. člena je vsebovano določilo, da javno podjetje
preneha kot oseba javnega prava v primeru preoblikovanja v pravno
osebo zasebnega prava, skladno z zakonom, ki ureja javno-zasebno
partnerstvo. Obenem je vsebovano določilo o tem, da se preoblikovanje
lahko izvede po petih letih od ustanovitve javnega podjetja. Ni pa v
predlogu odloka predviden način oz. s kakšnim procentom glasov
ustanoviteljic mora biti sprejeta odločitev o preoblikovanju javnega
podjetja.
2. V 9. členu odloka se predlaga črtanje zadnjega odstavka:« Lastninska
pravica na nepremičninah, ki tvorijo osnovni kapital javnega podjetja,
se vknjiži na javno podjetje.« Citirano določilo odloka je namreč v
nasprotju z določilom 1. odstavka 9. člena odloka, v katerem je
določeno: »Osnovni kapital javnega podjetja znaša nominalno
100.000,00 eur in je zagotovljen v denarju.
3. Črtati se mora 3. dstavek 18. člena odloka z vsebino: »Pri imenovanju
direktorja javnega podjetja mora dati občina Puconci soglasje, ki je
zavezujoče za svet ustanoviteljic.« citirano določilo odloka je
nesprejemljivo in diskriminatorno do drugih občin soustanoviteljic
podjetja.
Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2007 v
predloženi obliki.
Občinski svet Občine Beltinci sprejme predlog Odloka o načinu izvajanja
lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Beltinci v
predloženem besedilu v II. obravnavi.
Občinski svet Občine Beltinci
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106/IV postopku podeljevanja koncesije na področju javne službe socialne storitve
pomoč družini na domu na območju Občine Beltinci v I. branju.
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drugo obravnavo zavzameta svoje stališče glede vsebine odloka.
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Pravilnik o dodeljevanju – pomoči na
področju ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci v
predloženi obliki.
Občinski svet Občine Beltinci je sprejel sklep, s katerim se 7. seja Občinskega
sveta Občine Beltinci nadaljuje po preteku 5 ur poslovniškega časa.
Občinski svet Občine Beltinci soglaša, da se v šolskem letu 2007/2008 iz
občinskega proračuna delno – 50 % sofinancirajo prevozi otrok, katerih
prebivališče je oddaljeno manj kot 4 km od Osnovne šole Beltinci (vasi
Gančani, Lipovci, Bratonci, Ižakovci), prevoz otrok 1. razredov iz vseh vasi v
občini in prevozi ostalih otrok iz vasi Melinci, iz zaselkov Hraščice in Nemščak
ter iz vasi Lipa pa se financirajo iz občinskega proračuna 100 %.
Članici Občinskega sveta Občine Beltinci – predstavnici romske skupnosti
Danieli Horvat, roj. 03.06.1984 iz Dokležovja, Murska ul. 24 z dnem sprejetja
tega ugotovitvenega sklepa predčasno preneha mandat v občinskem svetu
zaradi tega, ker je za to nastal razlog iz 22. člena Statuta Občine Beltinci –
pisna odstopna izjava imenovane članice.
Z prenehanjem mandata imenovane občinske svetnice, v skladu z določili 14.
člena Statuta Občine Beltinci tudi preneha članstvo v vseh občinskih organih
in delovnih telesih občinskega sveta, v katere je bila imenovana kot
predstavnica občinskega sveta.
Ne sprejme se sklep o podaljšanju v.d.-jevstva dr. Nikolaju Szepessyju do
imenovanja direktorja na podlagi ponovljenega razpisa, vendar največ za dobo
enega leta.
Občinski svet Občine Beltinci v skladu z 16. členom statuta Zavoda daje
soglasje k podaljšanju v.d.-jevstva ZTK Betlici g. Nikolaju Szepessyju vendar
za največ 3 mesece. ZTK Beltinci takoj pristopi k pripravi ponoovnega razpisa
za imenovanje direktorja zavoda.
Občinski svet Občine Beltinci je sprejel sklep na podlagi katerega se javni
razpisi tudi za prosta delovna mesta objavljajo na vseh možnih medijih, ki so
dostopni občanom Občine Beltinci.
Občinski svet Občine Beltinci sprejema sklep o povišanju normativa števila
otrok v oddelkih javnega vrtca v Občini Beltinci in sicer:
1. Število otrok v oddelkih prvega starostnega obdobja 1-3 let lahko
presega normativ za 2 otroka. Najvišje število otrok je 14.
2. Število otrok v oddelkih drugega starostnega obdobja 3 – 6 let lahko
presega normativ za 2 otroka. Najvišje število otrok je 14.
3. Število otrok v kombiniranih oddelkih lahko presega normativ za 2
otroka. Najvišje število otrok je 19.
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