
  ד"תשע אייר' חמישי ח יום  
  2014מאי  08 

   20148.5.מיום  61' מן המניין מסלא פרוטוקול ישיבת מועצה 

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

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

  . חמאני דוד, רמי בן סעדון, מזל זרחיה, שלומית שפינדלד "עו :משתתפים

  :על סדר היום

  .2014אישור עדכוני סעיפי תקציב לשנת 

  )18:05הישיבה נפתחה בשעה (

  : ראש העירייה

  .כמפורט בטבלה להלן 2014עדכוני תקציב לשנת מבקש לאשר 

  .נשלחה לחברי המועצה מבעוד מועדרשימה מפורטת 

  .ועדת הכספים דנה בעדכוני התקציב והמליצה לאשר

סעיף 

 עדכון שם הסעיף תקציבי

  69,000        מענק איזון  1900-910

  1,500,000-  משרד הפנים . מענק מ 1900-912

  1,400,000-  .ח מ"אלש 400מתוכם - היטל השבחה  2334-800

  4,970,000   דמי חניה  2810-493

  500,000-     .דמי חניה מ 2810-493

  50,000        49תקנה  -השתתפות משרד החינוך  31321-922

  340,000      השתתפות משטרה מוסח 3171-990

  45,000        מקלט לנשים  3471-932

  45,000        תקהיל עדי 3741-934

  35,000        דירות מעבר -נוער וצעירים 3471-935

  125,000-     רווחה–רזרבה  3410-932

  900,000      רזרבת שר -מענקים מיוחדים  5910-910

  230,000      הוצאות אחרות  6160-780

  60,000        יעוץ ובקרת כספים - עבודות קבלניות  6210-751

  70,000        'מדידות וכד- קבלניות עבודות  6230-756

  800,000      פינוי אשפה-עבודות קבלניות   7123-750

  460,000-     השתתפות באיגוד ערים דן אשפה 7123-830

  150,000      רזרבה- ביטחון  7210-960

  100,000      משרה 0.25תכנון ובנין עיר שכר  7320-110

  150,000      פרויקט מתחם השוק הסיטונאי-  עבודות קבלניות 7320-751

  100,000      חומרים - דרכים ומדרכות  7420-720

  67,000      עבודות קבלניות דרכים ומדרכות  7420-750

  30,000        התקני בטיחות ותמרורים  7441-721

  50,000      גינון ואחזקת גינות ציבוריות - עבודות קבלניות  7460-751
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סעיף 

 עדכון שם הסעיף תקציבי

  150,000      בוריים יגנים צ- מערכות השקיה 7460-920

  62,000        רועי יום העצמאות יא-חגיגות וטקסים  7510-781

  5,000          השתתפות במרכז שלטון מקומי  7650-810

  300,000      שיפוץ וציוד משרדי העירייה 7690-920

  250,000      עמלות דמי חניה  7830-750

  265,000      מלגות לסטודנטים  8110-780

  300,000      מנהל יעוץ ארגוני  8110-785

  550,000      בהנחיית הנהלה- הוצאות שונות  8110-786

  500,000-     עבודות קבלניות מ  8122-785

  82,000        49תקנה  81321-924

  531,000      אבטחת מוסדות חינוך  8171-750

  1,300,000-  . תכניות למידה מ 81795-750

  MY      1,133,000-עבודות קבלניות  8240-760

  100,000-     .תמיכה בעמותות ספורט מ 8293-821

  54,000        אח בוגר  8488-750

  60,000         מקלט לנשים  8471-842

  46,000        תקהיל עדי 8471-844

  60,000        נוער וצעירים דירות מעבר 8471-845

  166,000-     רזרבה 8471-960

  300,000      רזרבה לשכר 9920-110

  500,000-     .רזרבה לפעולות מ 9920-961

  :דוד חמאני

  .נפלו טעויות סופר 28.4.2014 -במכתב שנשלח לחברי המועצה ב

  .כמצוין בטבלה לעיל₪  67,000  ל"צ 7420-750בסעיף 

  .כמצוין בטבלה לעיל₪  50,000ל "צ 7460-751בסעיף 

  .כמצוין בטבלה לעיל₪  550,000ל "צ 8110-786בסעיף 

  .כמצוין בטבלה לעיל₪   1,133,000 ל"צ 8240-760בסעיף 

  . בסך הכל הכללי הסכום אותו סכום

  :ראש העירייה

  ?מי בעד

  . פה אחד  :בעד

  .מאושרים 2014לשנת עדכוני התקציב   :החלטה

  ) 18:10הישיבה ננעלה בשעה ( 

        

  דוד יוסף  דוד חמאני
  ראש העירייה  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

  ישיבות המועצה מרכז


