DEVETA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI
Deveta seja Občinskega sveta Občine Beltinci je bila izvedena 15. septembra 2011 z
10. točkami dnevnega reda. Zadnja točka je bila na dnevni red dodatno sprejeta na
predlog župana dr. Mateja Gombošija.
Po potrditvi zapisnika in pregledu sklepov prejšnje, 8. redne seje občinskega sveta,
je župan dr. Matej Gomboši, pod 3. točko, podal poročilo in obvestila o dogajanjih v
občini od zadnje seje.
Pod 4. točko so svetniki in svetnica postavljali svoja vprašanja in dajali pobude.
Župan je občinski svet obvestil, da se bodo v nadaljevanju odgovori na pobude in
vprašanja pripravila po vsaki seji občinskega sveta in javno objavljena na spletnih
straneh Občine Beltinci.
Nadalje je pod 5. točko bil v 1. obravnavi sprejeti predlog Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota v deloma spremenjeni vsebini, ki
se nanaša na 10. člen odloka – zahtevo, da ima Občina Beltinci stalno enega člana
v svetu tega javnega zavoda.
Pod 6. točko je bil v 1. obravnavi sprejet Predlog Odloka o izvajanju gospodarske
javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Beltinci. Odlok
predvideva podelitev koncesije za izvajanja teh javnih služb na podlagi razpisa.
Pod 7. točko dnevnega reda je občinski svet sprejel Pravilnik o oddaji zemljišč v lasti
Občine Beltinci v najem (zakup), ki določa način in ceno najema ter način
poročanja.
Občinski svet kot ustanovitelj OŠ Beltinci vsako leto odloča o tem, koliko sredstev
bo namenil iz občinskega proračuna za sofinanciranje prevoz otrok z avtobusom v
OŠ. Občinski svet je pod 8. točko sprejel odločitev o tem, da soglaša, da se v
šolskem letu 2011/2012 iz proračuna Občine Beltinci 100 % financirajo avtobusni
prevozi učencev v OŠ Beltinci in nazaj domov in to iz vseh vasi v občini, iz katerih se
ti avtobusni prevozi vršijo.
Pod 9. točko dnevnega reda je občinski svet potrdil spremembo programa ukrepov
za dodeljevanje finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci. S tem so
se vsa predvidena sredstva usmerila v ukrep spodbujanja začetnih investicij.
Pod zadnjo 10. točko dnevnega reda je bila sprejeta s strani občinskega sveta še
obvezna razlaga 2. in 5. alineje 2. odstavka 11. člena Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci. Razlaga natančneje definira kakšna
dejavnost se lahko vrši na področju občine, ki je zajeto s prostorskimi ureditvenimi
pogoji.
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