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PETNAJSTA REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI

Dne 12.04.2012 je bila izvedena 15. redna seja Občinskega sveta Občine Beltinci.
Predlagani dnevni red je vseboval 12 točk. Po uvodni predstavitvi točk dnevnega reda je župan
umaknil točka AD 3 – Volitve članov Razvojnega sveta Pomurske regije.
Pod točko AD 1 je bil sprejet zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
Pod točko AD 2 je bilo izvedeno imenovanje nadomestnega člana Varnostnega sosveta Občine
Beltinci.
Občinski svet Občine Beltinci je v nadaljevanju pod AD 3 soglasno potrdil projekt »Büraški kubiki«,
katerega je prisotnim predstavila direktorica Zavoda za turizem in kulturo Beltinci, gospa Ela
Horvat. Projekt cilja na razpis čezmejnega sodelovanja s Hrvaško in je v celoti vreden dobrega 1.1
mio EUR, del Občine Beltinci pa 560 tisoč EUR. Razpis predvideva sofinanciranje 95% stroškov.
Pod točko AD 4 je računovodja gospod Štefan Činč prisotnim predstavil vsebino Zaključnega računa
proračuna Občine Beltinci za leto 2011. Poročilo o nadzoru je podal tudi predsednik Nadzornega
odbora Občine Beltinci g. Izidor Lebar. Njihova ugotovitev je bila, da je občina v letu 2011 poslovala
gospodarno, zato je mnenje Nadzornega odbora pozitivno. Občinski svet je Zaključni račun soglasno
potrdil.
Pod točko AD 5 je župan dr. Matej Gomboši prisotnim podal obširno poročilo in obvestila o
dogajanjih in projektih občine v času od zadnje seje.
Pod točko AD 6 so člani Občinskega sveta podajali pobude in vprašanja.
Občinski svet je v nadaljevanju 15. redne seje potrdil tudi predloge pravilnikov: Pravilnik za
vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Beltinci, Pravilnik o sofinanciranju
programov in projektov društev na področju turizma v Občini Beltinci, Pravilnik o postopku za izbiro
in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva
v Občini Beltinci, Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev v Občini
Beltinci. Prenova pravilnikov je bila ena pomembnejših nalog, da se zagotovi dobro urejeno področje
sofinanciranja društev v občini.
Sprejet je bil tudi letni program športa v Občini Beltinci za leto 2012.

Tajništvo občinske uprave, Lilijana Žižek

