OBČINA BELTINCI
Občinski svet

Z A P I S N I K
1. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Beltinci,
ki je bila izvedena 30.03.2007
Korespondenčna seja je bila izvedena tako, da je bilo dne 29.03.2007 vsem članom Občinskega sveta
Občine Beltinci, preko občinske uprave posredovano gradivo za korespondenčno sejo sveta, ki je
vključevalo tudi sklic seje in sledeči dnevni red:
1. Pristop k soustanoviteljstvu MODUSA Inovacijsko dizajnerski center d.o.o. Murska Sobota.
Glasovanje je potekalo tako, da je tajnica Lilijana ŽIŽEK, v petek, dne 30. marca 2007 po telefonu
poklicala člane Občinskega sveta Občine Beltinci in pridobila njihovo stališče oz. odločitev.
AD 1
Na 3. redni seji Občinski svet Občine Beltinci ni uspel obravnavati točke AD 9 – Pristop k
soustanoviteljstvu MODUSA Inovacijsko dizajnerskega centra d.o.o. Murska Sobota. Glede na to, da je
slavnostni podpis pogodbe pristopa k soustanoviteljstvu MODUS-a d.o.o. Murska Sobota, v petek,
30.03.2007, se predlaga, da to točko, katere gradivo so člani občinskega sveta prejeli kot AD 8 za sklic
3. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci, obravnavajo na tej korespondenčni seji. S tem se
zagotovi tudi prisotnost na slavnostnem podpisu pogodbe. Ta točka dnevnega reda na nadaljevanju
redne seje, ki je dogovorjena za dne 03.04.2007 ob 19.00 uri ne bo obravnavana.
Stališče župana Milana Kermana je, da je pristop glede na to, da v Občini Beltinci deluje tovarna
Beltinka kot tudi da je veliko število tukaj živečih delavk zaposlenih v tovarni Mura Murska Sobota
sprejemljiv, kajti s tem bo tudi naša občina dala svoj prispevek k dosegu ciljev, ki si jih je zastavil ta
center. Osnovni vložek soustanovitelja znaša 1.550,00 € in je simbolični v primerjavi z koristjo, ki jo bo
imela naša regija pri realizaciji tega projekta.
Občinskemu svetu se torej predlaga, da sprejme sklep o pristopu k soustanoviteljstvu podjetja Modeus,
Inovacijsko dizajnerski center d.o.o. Murska Sobota in plača osnovni kapitalski vložek v višini 1.550,00
€. Za podpis akta o ustanovitvi podjetja, ki bo v petek 30.03.2007 se pooblasti župana Občine Beltinci,
Milana Kermana.
Člani Občinskega sveta so se do predloga sklepa opredelili z glasovanje in sicer:
1. ADŽIČ IGOR
ZA
11. HORVAT SREČKO
ZA
2. ČINČ ROMAN
ZA
12. MAUČEC MARJAN
ZA
3. DUGAR PETER
ZA
13. MESARIČ IVAN
ZA
4. MARTIN DUH
ZA
14. NERAD ANA
ZA
5. ERJAVEC JOŽEF NEDOSEGLJIV
15. PUCKO JOŽICA
ZA
6. FERENČAK ŠTEFAN
ZA
16. SRAKA REGINA
ZA
7. GLAVAČ STANKO
ZA
17. VIRAG MARTIN
ZA
8. GRUŠKOVNJAK PETER ZA
18. VÖRÖŠ ANDREJ
ZA
9. HORVAT DANIELA
ZA
19. ŽALIG VALERIJA
ZA
10. HORVAT SIMON
ZA
Glasovanje:

ZA: 18, PROTI: 0, 1 član občinskega sveta ni bil dosegljiv.

Sklep št. 27/IV:
Občina Beltinci pristopa k soustanoviteljstvu podjetja MODEUS, Inovacijsko dizajnerski center d.o.o. in
vplača osnovni kapitalski vložek v višini 1.550,00 €.
Za podpis akta o ustanovitvi podjetja, ki bo v petek, 30.03.2007 se pooblasti župana Občine Beltinci,
Milana Kermana.
Zapisala:
Lilijana ŽIŽEK

Župan:
Milan KERMAN

