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DEVETNAJSTA REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI

Dne 28.09.2012 je bila izvedena 19. redna seja Občinskega sveta Občine Beltinci.
Predlagani dnevni red je vseboval 11 točk. Po uvodni predstavitvi točk dnevnega reda je bila
sprejeta sprememba vrstnega reda ene od točk dnevnega reda.
Pod točko AD 1 je bil sprejet zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci, pri tej točki
je bilo podano poročilo o realizaciji sklepov prejšnje redne seje.
Pod točko AD 2 je bil sprejeti Odlok o ustanovitvi javnega podjetja VODOVOD sistema B d.o.o. v
drugi obravnavi.
Pod točko AD 3 je Občinski svet Občine Beltinci
zasnove za oskrbo s pitno vodo Pomurja-sistem B.

sprejel sklepa o potrditvi pred investicijske

Pod točko AD 4 je Občinski svet Občine Beltinci obravnaval investicijski program oziroma
dokument investicijskega projekta DIIP-KOMASACIJA DOKLEŽOVJE in ga sprejel.
Pod točko AD 5 sta bila iz Občine Beltinci na tajnih volitvah izvoljena dva elektorja in sicer Igor
Adžič, Cvetno naselje 4, 9231 Beltinci in Matej Zavec, Gančani 153 ter izvoljen je bil tudi kandidat
za člana Državnega sveta RS – Boštjan Zver, Ižakovci 147, 9231 Beltinci.
Pod točko AD 6 je bil, po predstavitvah kandidatov, za direktorja javnega podjetja Komuna, Javno
komunalno podjetje Beltinci d.o.o. za naslednje 4-letno mandatno obdobje imenovan dosedanji
direktor Janez Senica, Prekmurska 14, 9231 Beltinci.
Pod točko AD 7 je župan dr. Matej Gomboši prisotnim podal poročilo in obvestila o dogajanjih in
projektih občine v času od zadnje seje.
Pod točko AD 8 so člani Občinskega sveta podajali pobude in vprašanja.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o
podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Beltinci v
skrajšanem postopku je bil potrjen pod točko AD 9. Spremembe prinašajo znižanje prispevka
predvsem za investitorje, ki ustvarjajo v občini nova delovna mesta. Uvedena je možnost plačila na
obroke. S tem želi Občina Beltinci vzpodbuditi investicije na svojem ozemlju. Hkrati se ukinja
plačilo tega prispevka za društva in krajevne skupnosti ob gradnji objektov za javno dobro.
Občinski svet Občine Beltinci je pod točko AD 10 sprejem Dopolnitve letnega načrta pridobivanja
in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Beltinci za leto 2012.
Pod zadnjo AD 11 točko dnevnega reda sta bila sprejeta dva sklepa o ukinitvi statusa zemljišč v
družbeni lastnini.
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