OBČINSKI SVET
OBČINE BELTINCI
SKLEPI
22. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI,
ki je bila 16. marca 2017 ob 17.00 uri v prostorih Občine Beltinci,
Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci
ZAP.
ŠT.

V S E B I NA
SKLEPA

Potrdi oz. sprejme se dnevni red 22. redne seje Občinskega sveta
Občine Beltinci:
1. Sprejem zapisnika 21. redne seje OS in realizacija sklepov 21. redne
seje OS.
2. Seznanitev z Letnim poročilom Pomurskih lekarn Murska Sobota za
leto 2016 in podaja soglasja k Programu dela in finančnemu načrtu
Pomurskih lekarn Murska Sobota za leto 2017.
3. Seznanitev z Letnim poročilom javno vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Beltinci za leto 2016.
4. Seznanitev z Letnim poročilom javnega vzgojno varstvenega zavoda
Vrtec Beltinci za leto 2016.
5. Seznanitev z Letnim poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata v
Občini Beltinci za leto 2016.
233/VI 6. Seznanitev s Poslovnim načrtom (elaboratom) javnega podjetja
Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. za leto 2017 in
imenovanje člana in njegovega namestnika v skupščino javnega
podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
7. podaja soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na
domu in k subvencioniranju te cene v letu 2017 v Občini Beltinci.
8. Sprejem prve dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Beltinci za leto 2017.
9. Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za
vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Beltinci za
leto 2017.
10. Sprejem Letnega programa športa Občine Beltinci za leto 2017.
11. Sprejem programa ukrepov za dodeljevanje finančnih spodbud za
razvoj podjetništva v Občini Beltinci za leto 2017.
12. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci.
13. Poročilo župana o pomembnejših dogajanjih v Občini Beltinci.
234/VI Potrdi oz. sprejme se vsebina zapisnika 21. redne seje občinskega
sveta v predlagani vsebini in obliki.
235/VI Občinski svet Občine Beltinci se je seznanil z Letnim poročilom
Pomurskih lekarn Murska Sobota za leto 2016 in s Programom dela in
finančnim načrtom Pomurskih lekarn Murska Sobota za leto 2017 ter
daje soglasje k programu dela in finančnemu načrtu za leto 2017.
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236/VI Občinski svet Občine Beltinci se je seznanil z Letnim poročilom javno
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Beltinci za leto 2016.
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237/VI Občinski svet Občine Beltinci se je seznanil z Letnim poročilom
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javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Beltinci za leto 2016.
238/VI Občinski svet Občine Beltinci se je seznanil z Letnim poročilom o delu
Medobčinskega inšpektorata v Občini Beltinci za leto 2016.
Sprejme se predlog svetnika Dejana Klemenčiča, da se pri sklepu o
239/VI seznanitvi s Poslovnim načrtom (elaboratom) JP CEROP d.o.o. doda
nova točka sklepa, ki glasi:
- Sprejeti sklep pa ne pomeni podajo mnenja po 6. alineji 13.
člena Odloka o ustanovitvi JP CEROP in odločitve o
zadolževanju po 7. alineji 13. člena JP CEROP.

240/VI

1. Občinski svet Občine Beltinci se je seznanil s Poslovnim
načrtom (elaboratom) javnega podjetja Center za ravnanje z
odpadki Puconci d.o.o. za leto 2017 in za udeležbo na 11. seji
Skupščine podjetja CEROP d.o.o., ki bo izvedena 24. marca
2017 na predlog Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in
gospodarske javne službe Občinskega sveta Občine Beltinci
imenuje župana Občine Beltinci, Milana Kermana kot člana
skupščine in višjo svetovalko II. v občinski upravi Občine
Beltinci kot namestnico, z namenom, da glasujeta za sprejem
Poslovnega načrta (elaborata) javnega podjetja Center za
ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. za leto 2017 v predloženi
vsebini, vendar brez nakupa kapitalske naložbe radio Murski
val d.o.o.
2. Sprejeti sklep pa ne pomeni podajo mnenja po 6. Alineji 13.
Člena Odloka o ustanovitvi JP CEROP in odločitve o
zadolževanju po 7. Alineji 13. Člena JP CEROP.

Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k določitvi cene socialno
varstvene storitve Pomoč družini na domu, ki jo začasno na območju
241/VI Občine Beltinci izvaja Dom starejših Rakičan in k subvencioniranju te
cene, v letu 2017 (z veljavnostjo od 01.03.2017 do 28.02.2018) v
predloženi vsebini.
242/VI Občinski svet Občine Beltinci sprejme Prvo dopolnitev Načrta ravnanja
s stvarnim premoženjem Občine Beltinci za leto 2017 - v predloženi
vsebini.
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Pravilnik o spremembah in
243/VI dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje programov
športa v Občini Beltinci za leto 2017 v eni obravnavi, s tem, da se v
prvem členu zapiše beseda članov in ne občanov, kot je narobe
zapisano.
Občinski svet Občine Beltinci sprejme, s strani odbora za
244/VI negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti OS, predlagani
Letni program športa Občine Beltinci za leto 2017 v predloženi vsebini
in obliki, s tem, da se v besedilu letnega programa športa doda
opredelitev, da športniki imajo stalno prebivališče v Občini Beltinci. (6.
točka programa)
Občinski svet Občine Beltinci sprejme s strani Odbora za
245/VI gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe OS,
predlagani program ukrepov za dodeljevanje finančnih spodbud za
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razvoj podjetništva v Občini Beltinci kot sledi:
1) Za subvencije v gospodarstvo se v letu 2017 iz proračunske
postavke
št.
9044102140
–
OU
SUBVENCIJE
V
GOSPODARSTVO razpišejo sredstva v višini 35.000,00 EUR kot
sledi;
a) Za ukrep; SPODBUJANJE ZAGONA IN RAZVOJA
PODJETIJ NA OBMOČJU OBČINE BELTINCI se v letu
2017 razpišejo sredstva v višini 15.000,00 EUR;
b) Za
ukrep;
SPODBUJANJE
ODPIRANJA
NOVIH
DELOVNIH MEST IN SAMOZAPOSLOVANJA se v letu
2017 razpišejo sredstva v višini 10.000,00_EUR;
c) Za ukrep; SPODBUJANJE PROJEKTOV INOVACIJ se v
letu 2017 razpišejo sredstva v višini 5.000,00 EUR;
d) Za ukrep; SPODBUJANJE PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI
PODJETIJ se v letu 2017 razpišejo sredstva v višini
5.000,00_EUR.
2) V kolikor v okviru sprejetih ukrepov za subvencioniranje iz
proračunske postavke št. 9044102140 – OU SUBVENCIJE V
GOSPODARSTVO, predvidena sredstva za posamezen ukrep ne
bodo v celoti porabljena, se preostanek teh sredstev lahko
uporabi - prerazporedi za preostale sprejete ukrepe.
II.
1) Za spodbujanje razvoja projektov socialnega podjetništva se v
letu 2017 iz proračunske postavke št. 9044102141 – OU
SUBVENCIJE–SOCIALNO PODJETNIŠTVO razpišejo sredstva v
višini 15.000,00 EUR, pri čemer se;
a) za podukrep
INICIATIVE IN PILOTNI PROJEKTI
razpišejo sredstva v višini 5.000,00 EUR,
b) za podukrep ZAGON IN RAST SOCIALNIH PODJETIJ pa
sredstva v višini; 10.000,00 EUR.
V kolikor v okviru proračunske postavke za Spodbujanje razvoja
projektov socialnega podjetništva v Občini Beltinci v letu 2017
predvidena sredstva za posamezen podukrep ne bodo v celoti
porabljena, se preostanek teh sredstev lahko uporabi- prerazporedi za
preostali podukrep.
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