
  ד"תשע אלול' שלישי ז  יום     
  2014ספטמבר  2   

   20142.9.מיום  52' מן המניין מסלא פרוטוקול ישיבת מועצה 

, ד עוזי אהרון"עו, יחזקאל שקד, סבח יוסף, עופר בוזי, ילה ברטהיא, דוד יוסף  :נוכחים
   .  אנה כהן'ז, ליאור אגאי

ליאת בן , טל אשכנזי, ננה חן, חיוןדוד , ימית קרקוקלי, ליאת שוחט, אפי גוטמן  :חסרים
  . בסט

  .חמאני דוד, רמי בן סעדון, מזל זרחיה ,ד שלומית שפינדל"עו ,אצי'אז בנצי :משתתפים

  :על סדר היום

 .2014עדכוני תקציב לשנת  .1

 .לפינוי עמותת תורת חסד מתחם רוגוזין 1311ר מספר "עדכון תב .2

 .₪ 121,500משפחת חזקיהו בסך  - 137לפינוי חלקה  891 ר"תב אישור הגדלת .3

 .₪ 120,000ס "ס יובלים ע"שינויים והתאמות בי - 1317' ר מס"אישור תב .4

 .₪ 70,000ס "ס מסכים ע"רכישת מבנים יבילים לבי - 1318ר "אישור תב .5

  )18:10הישיבה נפתחה בשעה ( 

  2014עדכוני תקציב לשנת   - 1' סעיף מס

  :ראש העירייה

  .המפורטים להלן, 2014מבקש לאשר עדכוני תקציב לשנת 

  .נמצא בבדיקה ויוחלט עליו בהמשך, תמיכה במוזאונים 8262-820סעיף 

   .יבדק שאין בו כפילות 7410-910 סעיף

  שם הסעיף  סעיף
תקציב 
  עדכון  מאושר

כ תקציב "סה
  מעודכן

  493,000  - 152,000  645,000  רווחה- רזרבה  3410-932

  34,000  11,000  23,000  הרווחה. צרכים מיוחדים מ  3422-936

  2,569,000  669,000  1,900,000  פיגורים –אגרות מים   4130-210

  1,538,000  38,000  1,500,000  פיגורים–אגרת ביוב   4720-210

  37,000  12,000  25,000  א"כו-שירותי מיכון  6150-570

  580,000  -  60,000  640,000  שונות- יעוץ משפטי  6170-751

  250,000  20,000  230,000  שרות משפטי–וועדה   7321-757

  160,000  160,000    עתירות -שרות משפטי- וועדה  7321-757

  115,000  115,000    ר "השתתפות לתב  7410-910

  -  - 120,000  120,000  תמיכה במוזאונים   8262-820
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  שם הסעיף  סעיף
תקציב 
  עדכון  מאושר

כ תקציב "סה
  מעודכן

  631,000  - 203,000  834,000  רזרבה רווחה  8410-960

  45,000  15,000  30,000  צרכים מיוחדים   8422-846

  347,000  -  40,000  387,000  טיפול באלימות -שכר  8424-110

  40,000  40,000    טיפול באלימות   8424-840

  200,000  47,000  153,000  מועדון קשישים   8444-780

  186,000  -  12,000  198,000  רזרבה כללית   9920-960

  562,000  562,000    ק.הוצאות מש  9930-980

  שנשלח לחברי המועצה , תיקונים למכתב עדכון תקציב

  8130-761ו  3126-920-ביטול סעיף השאלת ספרים 

  עבודות קבלניות השוק הסיטונאי – 7320-751ביטול סעיף 

  תמיכה במוזאונים -8262-820עדכון סעיף 

  עתירות לוועדה–שירות משפטי – 7321-757עדכון סכום בסעיף 

והמליצה למועצה לדון  2014הכספים דנה בבקשה לאישור עדכוני תקציב לשנת  ועדת
  .ולאשר

  ?מי בעד

  . פה אחד  :בעד

  .מאושרים ,2014עדכוני התקציב לשנת  :החלטה

  לפינוי עמותת תורת חסד ממתחם רוגוזין 1311ר מספר "עדכון תב  - 2' סעיף מס

  :ראש העירייה

  .כמפורט להלן, פינוי עמותת תורת חסד מתחם רוגוזין 1311' מס ר"לאשר עדכון תבמבקש 

  
  עדכון  אושר במועצה  

  כ תקציב"סה
  מעודכן

  885,000  -115,000  1,000,000  קרנות הרשות

  115,000  115,000  -  741-910תקציב רגיל 

  1,000,000  -  1,000,000  

  .והמליצה למועצה לדון ולאשר 1311' מס ר"ועדת הכספים דנה בבקשה לאישור עדכון תב

  ?מי בעד

  . פה אחד  :בעד

  .מאושר, פינוי עמותת תורת חסד מתחם רוגוזין 1311' ר מס"עדכון תב :החלטה
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י "הסכמי פשרה למחיקת חובות ארנונה עפ, נחה על שולחן המועצהה  - 3' סעיף מס
  מחיקת חובותלנוהל ' ו2י סעיף "לפקודת העיריות ועפ 339 -ו 338סעיפים 

  :ראש העירייה

מונחים בזאת על שולחן המועצה פרוטוקולים של ישיבות וועדת הנחות בארנונה בדבר 
נוהל למחיקת ' ו2י סעיף "לפקודת העיריות ועפ 339לפי סעיף , הסכמי פשרה למחיקת חובות

  .ל משרד הפנים"חובות של מנכ

הסכום  .נישומים 30פשרה עם אישרה הסכמי  19.12.2013ועדת הנחות בישיבתה מיום  .1
 .₪ 3,457,153.50למחיקה 

הסכום  .נישומים 24אישרה הסכמי פשרה עם  24.7.2014ועדת הנחות בישיבתה מיום  .2
 .₪ 1,968,713.50למחיקה 

הסכום  .נישומים 14אישרה הסכם פשרה עם  31.7.2014מיום ועדת הנחות בישיבתה  .3
 .₪ 1,087,932.80למחיקה 

טעונים את אישור , שהונחו על שולחן המועצה, ועדת הנחות בארנונהכל הסכמי הפשרה של 
  .משרד הפנים

  ₪ 121,500משפחת חזקיהו בסך  - 137לפינוי חלקה  891ר "תב  הגדלת - 4' סעיף מס

ההגדלה לצורך תשלום . משפחת חזקיהו – 137לפינוי חלקה  891ר "הגדלת תב מבקש לאשר
  .₪ 121,500ס "ע 18%מ בשיעור "מע

  .קרנות הרשות: מקורות המימון

  .והמליצה למועצה לדון ולאשר 891ר "תב ועדת הכספים דנה בבקשה לאישור הגדלת

  ?מי בעד

  ). עופר בוזי לא השתתף בהצבעה(. פה אחד  :בעד

  .מאושרת, ₪ 121,500משפחת חזקיהו בסך  - 137לפינוי חלקה  891ר "הגדלת תב :החלטה

  ₪ 120,000ס "ס יובלים ע"שינויים והתאמות בי - 1713' ר מס"תבאישור   - 5' סעיף מס

  .₪ 120,000ס "ס יובלים ע"לביצוע שינויים והתאמות בי 1317' ר מס"מבקש לאשר תב

  .משרד החינוך: מקורות המימון

  .והמליצה למועצה לדון ולאשר 1317' ר מס"ועדת הכספים דנה בבקשה לאישור תב

  ?מי בעד

  . פה אחד  :בעד

  .מאושר, ₪ 120,000ס "ס יובלים ע"לביצוע שינויים והתאמות בי 1317' מס ר"תב :החלטה

  ₪ 00070,ס "עס מסכים "רכישת מבנים יבילים לבי - 8131 ר"אישור תב  - 6' סעיף מס

  .₪ 70,000ס "ס מסכים ע"רכישת מבנים יבילים לבי 1318' ר מס"מבקש לאשר תב

  .משרד החינוך: מקורות המימון

  .והמליצה למועצה לדון ולאשר 1317' ר מס"בקשה לאישור תבועדת הכספים דנה ב

  ?מי בעד

  . פה אחד  :בעד

  .מאושר, , ₪ 70,000ס "ס מסכים ע"לרכישת מבנים יבילים לבי 1318' ר מס"תב :החלטה
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  :ראש העירייההודעת 

  ". צוק איתן"במהלך מבצע  מכתבים שנשלחו אלינופרוטוקול לאני רוצה להקריא ולצרף 
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  ) 18:15הישיבה ננעלה בשעה (

        

  דוד יוסף  דוד חמאני
  ראש העירייה  ישיבות המועצה מרכז - מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה


