Občinski svet
S K L E PI
9. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,
ki je bila 20.12.2007 ob 18.00 uri
v prostorih sejne dvorane Občine Beltinci,
Mladinska ul. 2, Beltinci

Zap.
št.
129/IV

130/IV

131/IV

V S E B I NA
SKLEPA

REALIZACIJA
DA/NE

Ne sprejme se predlog dnevnega reda, kot je bil posredovani na
vabilu za 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Beltinci.

DA

Sprejme se sprememba dnevnega reda 9. redne seje Občinskega
sveta Občine Beltinci in sicer:
1. Potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine
Beltinci.
2. Potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine
Beltinci.
3. Realizacija sklepov 7. in 8. redne seje Občinskega sveta
Občine Beltinci.
4. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in
določitvi subvencioniranje cene te storitve v letu 2008.
5. Določitev cene programov Vzgojno varstvenega zavoda Vrtec
Beltinci.
6. Soglasje k podaljšanju funkcije v.d. direktorja ZTK Beltinci.
7. Pobude in vprašanja.
8. Pismo državnega zbora RS o prošnji za sprejem in predajo
Peticije za odpoklic članov Občinskega sveta Občine
Beltinci – civilne iniciative.
9. Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2007 –
skrajšani postopek.
10. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Beltinci za
leto 2006.
11. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2008 – prva
obravnava.
12. Pravilnik o merilih za določitev plač direktorjev javnih
podjetij in plačil predstavnikov ustanovitelja javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je Občina Beltinci.
13. Razno.
Sprejme se zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci
s tem, da se le-ta dopolni in sicer:
1. stran 6, 3. odstavek (AD4) se začne z: »Župan prekine
Martina Duha z besedami: »Hočete glavo ali jajca
župana…povejte… hočete glavo ali jajca župana! Ter
nadaljuje z repliko, da nikoli nikogar ni odposlal od sebe z
besedami, da ne bi imel časa govoriti z njim. …«
2. stran 7, drugi odstavek (AD5) se popravi in sicer:«Peter
Gruškovnjak… - izpostavil je vprašanje postavitve
protihrupne ograje ob železniški progi v vasi Bratonci.«
3. stran 7, peti odstavek (AD 5) se vstavi replika Petra
Gruškovnjaka k Martinu Viragu:« Peter Gruškovnjak je
podal repliko in sicer že večkrat je na sejah občinskega
sveta iznesel možnost odškodnine DARS-a v zvezi z
obvoznimi cestami s čimer bi lahko cesta, katero je omenil
Martin Virag bila asfaltirana pa nihče za to ni imel
posluha.«
4. stran 8, 6. odstavek (AD 5) se dopolni in sicer z
besedilom:«Župan je prekinil Igorja Adžiča z besedami: A
župan ne sme do bolne matere? Jebem vam sunce!
Oprostite, do bolne matere ne sme župan?«
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5. Pri sklepu št. 113/IV se dopiše, da se javni razpisi za

132/IV:

133/IV:

134/IV:

135/IV:

prosta delovna mesta objavljajo na vseh možnih medijih, ki
so dostopni občanom Občine Beltinci tudi za zavode in
ustanove, katerih ustanoviteljica je Občina Beltinci.
Sprejme se zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci
s tem, da se:
1. na strani 8 (4. odstavek) se naj pri razpravi Stanka Glavača
popravi besedilo, ki pravilno glasi: »… da ne bodo večni
dvomi« in ne obratno.
2. pri AD 9 zapisnika se naj pri razpravi o odkupu zemljišča v
k.o. Melinci zapiše, da na dopisu predlagatelja za odkup ni
bila odtisnjena spremna štampiljka občinske uprave, o tem,
kdaj naj bi vloga prispela na sedež občine.
Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k s strani Centra za
socialno delo Murska Sobota določeni ceni 1 ure storitve pomoči
družini na domu na območju Občine Beltinci za leto 2008,
sestavljeni iz stroškov vodenja v višini 6,28 evrov in stroškov za
neposredno socialno oskrbo uporabnika v višini 11,31 evrov –
skupaj v višini 17,59 evrov.
Subvencionirana cena 1 ure storitve omoči družini na domu, ki jo
bodo plačevali neposredni uporabniki te storitve je 5,65 evrov.
Razliko do cene storitve do uporabnika 11,31 evrov, to je 5,66
evrov in stroške vodenja 6,28 evrov/uro bo Občina Beltinci
pokrivala iz občinskega proračuna.
Župan Občine Beltinci je pooblaščen za podpis pogodbe med
Občino Beltinci in Centrom za socialno delo Murska Sobota o
opravljanju storitev pomoči družini na domu za leto 2008, iz katere
bo izhajala obveznost občine zagotovitev finančnih sredstev v višini
2.111,42 evra mesečno za izvajanje storitve pomoč družini na
domu v letu 2008 in s katero bodo urejene druge medsebojne
pravice in obveznosti.
Občinski svet Občine Beltinci sprejme predlog sklepa o določitvi
cene programov predšolske vzgoje in plačil staršev v javnem
vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Beltinci za leto 2008. Nova
ekonomska cena programov Vrtca Beltinci v višini 358,0 evrov na
otroka mesečno, kar pomeni povišanje za 1,70 %, se začne
uporabljati od 01.01.2008 dalje.
Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto
2007 v predlagani obliki in vsebini.
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