
  ד"סיון תשע' כ רביעי יום   
  2014יוני  18  

   201418.6.מיום  20' מן המניין מסלא פרוטוקול ישיבת מועצה 

, ליאת בן בסט, סבח יוסף, טל אשכנזי, עופר בוזי, אילה ברטה, דוד יוסף  :נוכחים
  . יחזקאל שקד, ליאור אגאי

, ד עוזי אהרון"עו, חן ננה, דוד חיון, ימית קרקוקלי, ליאת שוחט, אפי גוטמן  :חסרים
  . אנה כהן'ז

  .חמאני דוד, רמי בן סעדון, ד שירה פרידון"עו, אצי'בנצי אז :משתתפים

  :על סדר היום

מיום  16' תיקוני טעויות סופר במספרי סעיפים בעדכוני תקציב בפרוטוקול מס .1
8.5.2014. 

 .2014עדכוני תקציב לשנת  .2

עבור הקמת גני ילדים בנווה ₪  600,000בסך  1236' ר מס"אישור להגדלת תב .3
  .סביון

  )18:25הישיבה נפתחה בשעה (

' תיקוני טעויות סופר במספרי סעיפים בעדכוני תקציב בפרוטוקול מס  -  1' סעיף מס
  8.5.2014מיום  16

  :ראש העירייה

במכתב , 2014אישרה עדכוני תקציב לשנת  8.5.2014מיום  16' המועצה בישיבתה מס
  .שלהלן, לעדכוני התקציב נפלה טעות סופר בשני מספרי סעיפיםהבקשה של הגזברות 

  שם הסעיף  מספר סעיף מתוקן  מספר סעיף שנרשם

  .חגיגות וטקסים אירועי יום העצמאות  7510-780  7510-781

  .מלגות לסטודנטים  7811-782  8110-780

  .מבקש לאשר את תיקוני טעויות סופר במספרי סעיפים

  .למועצה לאשר את תיקוני הטעויותועדת הכספים המליצה 

  ?מי בעד

  . פה אחד :בעד

מיום  16' תיקוני טעויות סופר במספרי הסעיפים בפרוטוקול המועצה מס :החלטה
  .כמבוקש מאושר, 8.5.2014
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  2014עדכוני תקציב לשנת   -  2' סעיף מס

  :ראש העירייה

  :לפי הנתונים הבאים 2014מבקש לאשר עדכוני סעיפי תקציב לשנת 

  שם הסעיף  סעיף
תקציב 
  עדכון  מאושר

כ "סה
תקציב 
  מעודכן

  89,000  44,000  45,000  אירוח וכיבוד   6111-511

  1,536,000  -  44,000  1,580,000  השתתפות במועצה הדתית  8510-810

  60,000  14,000  46,000  י"קהילה עד. ת  8471-844

  60,000  -  14,000  60,000  נוער וצעירים דירות מעבר  8471-845

  2,537,000  1,800,000  737,000  היטל השבחה  2334-800

  1,800,000  משרד התשתיות ' השתת  5910-990
1,800,000 

-  
-  

  423,000  423,000    תמיר–הכנסות ממיחזור   2124-610

  5,712,000  369,000  5,343,000  גביית דמי חניה  2810-493

  265,000  110,000  155,000  ניקיון–עבודות קבלניות   7690-752

  23,000  9,000  14,000  חשמל ומים ' הוצ- ז"משא  7221-430

  253,000  13,000  240,000  נקיון–עבודות קבלניות   8410-750

  1,140,000  110,000  1,030,000  ניקיון בבתי ספר   8132-750

  575,000  550,000  25,000  מיחזור–עבודות קבלניות   7124-755

  557,000  557,000    חודש לימודים נוסף החינוך. השתתפות מ  3138-920

  557,000  557,000    חודש לימודים נוסף -רכישת שירות   8138-760

  .לדון ולאשרמועצה ועדת הכספים דנה בעדכוני התקציב והמליצה ל

  ?מי בעד

    . פה אחד :בעד

  .ים כמבוקשמאושר ,2014עדכוני סעיפי תקציב לשנת  :החלטה
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  ₪ 600,000בסך  1236' ר מס"תבדלת אישור להג  - 3' סעיף מס
  רביןבנווה  בשכונת עבור הקמת גני ילדים

  :ראש העירייה

בור הקמת גני ילדים בשכונת בנווה ע₪  600,000בסך  1236' ר מס"הגדלת תב מבקש לאשר
  .רבין

  .מקרנות הרשות: מקור מימון

  .לדון ולאשרמועצה ר והמליצה ל"ועדת הכספים דנה בבקשה להגדלת התב

נפלה טעות , שנשלח לחברי המועצה מבעוד מועד, כי במכתב הבקשה של הגזברותיצוין 
  .ל נווה רבין"צ, במכתב נרשם נווה סביון. סופר

  . פה אחד  :בעד

 ,בור הקמת גני ילדים בשכונת בנווה רביןע₪  600,000בסך  1236' ר מס"הגדלת תב :החלטה
  .תמאושר

  ) 18:30הישיבה ננעלה בשעה ( 

        

  דוד יוסף  דוד חמאני
  ראש העירייה  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

  ישיבות המועצה מרכז


