יום שלישי א' ניסן תשע"ד
 01אפריל 2014
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  15מיום 1.4.2014
נוכחים :דוד יוסף ,עופר בוזי ,ימית קרקוקלי ,ליאת שוחט ,אפי גוטמן ,יחזקאל שקד,
סבח יוסף ,ז'אנה כהן ,איילה ברטה ,ליאת בן בסט ,עוזי אהרון ,ליאור אגאי,
ננה חן.
חסרים :טל אשכנזי ,דוד חיון.
משתתפים :בנצי אזאצ'י ,עו"ד שירה פרדון ,רמי בן סעדון ,חמאני דוד.
על סדר היום:
 .1אישור הפחתה לתב"ר מס'  - 1137אופק חדש בי"ס סביונים בסך .₪ 73,000
 .2אישור תב"ר מס'  - 1304שיפוץ וציוד המע"ש בסך .₪ 80,000
 .3אישור עדכוני סעיפי תקציב לשנת .2014
)הישיבה נפתחה בשעה (18:16
סעיף מס'  - 1אישור הפחתה לתב"ר מס'  - 1137אופק חדש בי"ס סביונים בסך
₪ 73,000
ראש העירייה:
מבקש לאשר הפחתה לתב"ר מס'  -1137אופק חדש בי"ס סביונים בסך .₪ 73,000
מקור מימון :משרד החינוך.
ועדת הכספים המליצה למועצה לאשר את הפחתת התב"ר.
בעד :דוד יוסף ,עופר בוזי ,ימית קרקוקלי ,עו"ד ליאת שוחט ,אפי גוטמן ,דוד חיון,
סבח יוסף ,ז'אנה כהן ,איילה ברטה ,ליאת בן בסט ,עו"ד עוזי אהרון ,ליאור
אגאי ,ננה חן ,יחזקאל שקד.
נגד :ליאת שוחט ,ימית קרקוקלי ,ננה חן.
נמנע :אפי גוטמן.
אפי גוטמן:
אני נמנע ,כי התב"רים האלה לא חוקיים בעיני ,כי הישיבה בוצעה בלי שתהא פתוחה
לציבור ולכן ,אני לא חושב שצריך להצביע בעד תב"ר שהוא לא חוקי בעיני.
החלטה :הפחתת תב"ר מס'  - 1137אופק חדש בי"ס סביונים בסך ,₪ 73,000
מאושרת.
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סעיף מס'  - 2אישור תב"ר מס'  -1304שיפוץ וציוד המע"ש בסך ₪ 80,000
ראש העירייה:
מבקש לאשר תב"ר מס'  -1304שיפוץ וציוד המע"ש בסך .₪ 80,000
מקור מימון :קרן שלם.
וועדת הכספים המליצה למועצה לאשר את התב"ר.
בעד :פה אחד.
החלטה :תב"ר מס'  -1304מע"ש שיפוץ וציוד בסך  ,₪ 80,000מאושר.
סעיף מס'  - 3אישור עדכוני סעיפי תקציב לשנת 2014
ראש העירייה:
מבקש לאשר עדכוני סעיפי תקציב לשנת  2014לפי הנתונים הבאים:

*

תקציב
מאושר
3,601,000

עדכון
1,500,000

סה"כ
תקציב
מעודכן
5,101,000

500,000

373,000

873,000

7,061,000

1,857,000

8,918,000

448,000

16,000

464,000

- 91,000

1,022,000

91,000

1,889,000

סעיף
1900-910

שם הסעיף
מענק כללי מ .הפנים

2810-493

גביית דמי חניה*

7123-830

השתתפות באיגוד ערים

7240-830

השתתפות איגוד ערים כיבוי אש

6130-110

שכר מזכירות **

1,113,000

8132-110

שכר בתי ספר יסודי **

1,798,000

מתוכם  ₪ 500,000מ.

** הקטנת  0.71משרה במזכירות.
ועדת הכספים המליצה למועצה לאשר את עדכוני התקציב ,כמבוקש.
בעד :דוד יוסף ,עופר בוזי ,ימית קרקוקלי ,עו"ד ליאת שוחט ,אפי גוטמן ,דוד חיון,
סבח יוסף ,ז'אנה כהן ,איילה ברטה ,ליאת בן בסט ,עו"ד עוזי אהרון ,ליאור
אגאי ,ננה חן ,יחזקאל שקד.
נגד :ליאת שוחט ,ימית קרקוקלי ,ננה חן ,אפי גוטמן.
החלטה :עדכוני סעיפי תקציב לשנת  2014לפי הנתונים הנ"ל ,מאושרים.
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דוד חמאני
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה
מרכז ישיבות המועצה

דוד יוסף
ראש העירייה

