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12. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI
Dvanajsta redna seja je bila izvedena 22.12.2011 in je obsegala 11 točk dnevnega reda.
Župan dr. Matej Gomboši je pred glasovanjem o vsebini dnevnega reda umaknil točko
AD 6 – Predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza
odpadkov na območju Občine Beltinci.
Pod prvo točko sta bila sprejeta zapisnik 11. redne seje in 1. izredne seje Občinskega
sveta Občine Beltinci. Realizacijo sklepov prejšnjih dveh sej je predstavil župan dr. Matej
Gomboši.
Pod točko AD 2 je župan prisotnim podal poročilo o dogajanjih v občini od zadnje redne
seje.
Svetniki in svetnica so svoje pobude in vprašanja postavljali pod točko AD 3 dnevnega
reda.
Pod točko AD 4 je občinsko javno komunalno podjetje Komuna d.o.o. predstavilo
Program oskrbe s pitno vodo v Občini Beltinci v letu 2012. Po razpravi je občinski svet
predlog sprejel.
Občinski svet Občine Beltinci po daljši razpravi pod točko AD 5 s tesnim izidom ni
sprejel predlog proračuna Občine Beltinci za leto 2012 v prvem branju.
Pod točko AD 7 je bil sprejeti Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za
opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v
Občini Beltinci v drugi obravnavi.
Pod točko AD 8 je občinski svet sprejel Odlok o urejanju javne razsvetljave v Občini
Beltinci v drugem branju. Tudi tukaj občina predvideva razpis koncesije.
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stimulaciji študentov v Občini
Beltinci je bil po enofaznem postopku sprejet pod točko AD 9. Šlo je za uskladitev z
zakonodajo, povišanje nekaterih zneskov stimulacij in ureditev obveznosti med občino in
študenti.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o financiranju političnih strank v Občini
Beltinci je občinski svet sprejel pod točko AD 10.
Pod AD 11 pa je kot zadnji bil sprejeti Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o pogojih za delo svetniških skupin v Občini Beltinci.
Zadnji dve točki pomenita razdelitev sredstev, ki jih iz občinskega proračuna dobivajo
politične stranke v občinskem svetu na 2 dela. Polovico sedanjega zneska bodo dobile
neposredno stranke, druga polovica pa bo šla za delovanje svetniških skupin.
Tajništvo občinske uprave
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