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ŠTIRINAJSTA REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI

Dne 01.03.2012 je bila izvedena 14. redna seja Občinskega sveta Občine Beltinci.
Predlagani dnevni red je vseboval 10 točk. Po razpravi je bil sprejeti sklep, da se z dnevnega reda
umakne točka AD 5 – Volitve članov Razvojnega sveta Pomurske Regije in se izvede po uveljavitvi
odloka pod točko AD 4.
Pod točko AD 1 sta bila sprejeta zapisnika 13. redne ter 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine
Beltinci.
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zbiranja
in prevoza odpadkov za območje Občine Beltinci je prisotnim pri točki AD 2 predstavil g. Železnik,
predstavnik EPC. Po razpravi je bil omenjeni odlok potrjen v prvi obravnavi.
Pod točko AD 3 dnevnega reda je Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za
občino Beltinci predstavil g. Šteinbacher iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Maribor. Po razpravi je bil tudi ta odlok sprejeti v prvi obravnavi.
Predlog Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Pomurske regije pod točko AD 4 je predstavil g.
Krapec, direktor RRA Mura Murska Sobota, svetniki so po razpravi odlok v skrajšanem postopku
potrdili.
Pod točko AD 6 je župan dr. Matej Gomboši prisotnim podal poročilo in obvestila o dogajanjih v
občini v času od zadnje seje.
Pod točko AD 7 so člani Občinskega sveta podajali pripombe in vprašanja.
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
– po skrajšanem postopku so člani Občinskega sveta Občine Beltinci sprejeli pod točko AD 8.
Pod točko AD 9 je Občinski svet sprejel predlog Odloka o občinskih cestah v Občini Beltinci v prvi
obravnavi.
Zadnja točka AD 10 je bila zaradi varstva osebnih podatkov vlagateljev zaprta za javnost. Člani
občinskega sveta so odločali o vlogah za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča.
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