
  ד"ו תמוז תשע"ט ראשון  יום    
  2014יולי  13   

   20147.31.מיום  32' מן המניין מסלא פרוטוקול ישיבת מועצה 

ליאור , ליאת בן בסט, סבח יוסף, טל אשכנזי, עופר בוזי, אילה ברטה, דוד יוסף  :נוכחים
  . ד עוזי אהרון"עו, אנה כהן'ז, יחזקאל שקד, אגאי

  .ננה חן, דוד חיון, ימית קרקוקלי, ליאת שוחט, אפי גוטמן  :חסרים

  .חמאני דוד, רמי בן סעדון, מזל זרחיה ,אצי'אז בנצי :משתתפים

  :על סדר היום

 .₪ 300,000להקמת פיס ירוק גינה ציבורית בפארק הבנים בסך  1291' ר מס"הגדלת תב .1

 .₪ 300,000במבנה מרכז פיס בסך ) מיזוג אויר(לשיפוצים  1271' מס ר"הגדלת תב .2

 .₪ 300,000להרחבת מבנה הצופים בסך  1288' ר מס"הגדלת תב .3

 .₪ 660,000בסך , "אלונים"ס "בי –לנגישות למוסדות חינוך  1314' ר מס"אישור תב .4

 .₪ 660,000בסך , "יובלים"ס "בי –נגישות למוסדות חינוך  – 1315' ר מס"אישור תב .5

 .2014עדכוני תקציב לשנת  .6

 339 -ו 338י סעיפים "הסכמי פשרה למחיקת חובות ארנונה עפ, נחה על שולחן המועצהה .7
  .לנוהל מחיקת החובות' ו2י סעיף "לפקודת העיריות ועפ

  )18:05הישיבה נפתחה בשעה (

הקמת פיס ירוק גינה ציבורית בפארק הבנים בסך  - 1291' מס ר"הגדלת תב  - 1' סעיף מס
300,000 ₪  

  :ראש העירייה

להקמת פיס ירוק גינה ציבורית בפארק הבנים בסך  1291' ר מס"הגדלת תבמבקש לאשר 
300,000 ₪.  

  .מפעל הפיס: מקורות מימון

  .והמליצה למועצה לדון ולאשר ר"בבקשה להגדלת התבועדת הכספים דנה 

  ?בעדמי 

  . פה אחד  :בעד

להקמת פיס ירוק גינה ציבורית בפארק הבנים בסך  1291' ר מס"הגדלת תב :החלטה
  .תמאושר, ₪ 300,000

   



 2 

במבנה מרכז פיס ) מיזוג אויר(שיפוצים  – 1271' ר מס"הגדלת הגדלת תב  - 2' סעיף מס
  ₪ 300,000בסך 

  :ראש העירייה

במבנה מרכז פיס בסך ) מיזוג אויר(שיפוצים ל 1271 פרר מס"מבקש לאשר הגדלת תב
300,000 ₪.  

  .מפעל הפיס: מקורות מימון

  .והמליצה למועצה לדון ולאשר ר"ועדת הכספים דנה בבקשה להגדלת התב

  ?מי בעד

  . פה אחד  :בעד

, ₪ 300,000במבנה מרכז פיס בסך ) מיזוג אויר(שיפוצים  – 1271' ר מס"הגדלת תב :החלטה
  .מאושרת

  ₪ 300,000להרחבת מבנה הצופים בסך  1288' ר מס"הגדלת תב  - 3' סעיף מס

  :ראש העירייה

  .₪ 300,000להרחבת מבנה הצופים בסך  1288' ר מס"מבקש לאשר הגדלת תב

  .מפעל הפיס: מקורות מימון

  .והמליצה למועצה לדון ולאשר ר"ועדת הכספים דנה בבקשה להגדלת התב

  ?מי בעד

  . פה אחד  :בעד

  .מאושרת, ₪ 300,000להרחבת מבנה הצופים בסך  1288' מס ר"הגדלת תב :החלטה

בסך , "אלונים"ס "בי –לנגישות למוסדות חינוך  1314' ר מס"אישור תב  - 4' סעיף מס
660,000 ₪  

  :ראש העירייה

  .₪ 660,000בסך , "אלונים"ס "בי –לנגישות למוסדות חינוך  1314' ר מס"תב מבקש לאשר

  .משרד החינוך: מקורות מימון

  .והמליצה למועצה לדון ולאשר ר"התב אישורועדת הכספים דנה בבקשה ל

  ?מי בעד

  . פה אחד  :בעד

 ,₪ 660,000בסך , "אלונים"ס "בי –לנגישות למוסדות חינוך  1314' ר מס"תב :החלטה
  .מאושר
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בסך , "יובלים"ס "בי –נגישות למוסדות חינוך  – 1315' ר מס"אישור תב  - 5' סעיף מס
660,000 ₪  

  :ראש העירייה

  .₪ 660,000בסך , "יובלים"ס "בי –נגישות למוסדות חינוך  – 1315' ר מס"תב מבקש לאשר

  .משרד החינוך: מקורות מימון

  .והמליצה למועצה לדון ולאשר ר"התב אישורועדת הכספים דנה בבקשה ל

  ?מי בעד

  . פה אחד  :בעד

 ,₪ 660,000בסך , "יובלים"ס "בי –נגישות למוסדות חינוך  – 1315' ר מס"תב :החלטה
 .מאושר

  2014עדכוני תקציב לשנת   - 6' סעיף מס

  :ראש העירייה

 .המפורטים להלן, 2014עדכוני תקציב לשנת  מבקש לאשר

  שם הסעיף  סעיף
תקציב 
  עדכון  מאושר

כ תקציב "סה
  מעודכן

  6,233,000  1,063,000  5,170,000  מענק איזון  1900-910

  248,000  148,000  100,000  הוצאות משנים קודמותהחזר   5110-510

  120,000  31,000  89,000  אירוח  וכיבוד   6111-511

  80,000  80,000    וועדת גבולות   7321-757

  400,000  100,000  300,000  חומרים לגינון  7460-720

  500,000  350,000  150,000  גינון -עבודות קבלניות  7460-752

  945,000  100,000  845,000  פעולות חינוך  8110-786

  300,000  300,000    יובלים–שיפוץ   8157-752

  4,251,000  250,000  4,001,000  ס"רכישת שרות מתנ  8240-760

והמליצה למועצה לדון  2014עדכוני תקציב לשנת  אישורועדת הכספים דנה בבקשה ל
  .ולאשר

  ?מי בעד

  . פה אחד  :בעד

  .יםמאושר ,2014תקציב לשנת העדכוני  :החלטה
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י "הסכמי פשרה למחיקת חובות ארנונה עפ, נחה על שולחן המועצהה  - 7' סעיף מס
  לנוהל מחיקת חובות' ו2י סעיף "לפקודת העיריות ועפ 339 -ו 338סעיפים 

  :ראש העירייה

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

  .ל משרד הפנים"למחיקת חובות של מנכ

כום הס, נישומים 33אישרה הסכמי פשרה עם  26.12.2013מיום ועדת הנחות בישיבתה  .1
 .₪ 423,817.10למחיקה 

הסכום , נישומים 16אישרה הסכמי פשרה עם  2.1.2014מיום ועדת הנחות בישיבתה  .2
 .₪ 225,494.10למחיקה 

הסכום , אישרה הסכם פשרה עם נישום אחד 29.6.2014מיום ועדת הנחות בישיבתה  .3
 .₪ 87,778.70למחיקה 

טעונים את אישור , ולחן המועצהשהונחו על ש, כל הסכמי הפשרה של ועדת הנחות בארנונה
  .משרד הפנים

  ) 18:10הישיבה ננעלה בשעה ( 

        

  דוד יוסף  דוד חמאני
  ראש העירייה  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

  ישיבות המועצה מרכז


