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   20132.13.מיום  2' מס לא מן המניין פרוטוקול ישיבת מועצה

, ימית קרקוקלי, יחזקאל שקד, טל אשכנזי, נה כהן'ז, ברטה איילה, דוד יוסף  :נוכחים
  . בוזי עופר, עוזי אהרון, ליאת שוחט, ליאת בן בשט, ליאור אגאי

  .  נה חןנ, סבח יוסף, ןדוד חיו, אפי גוטמן  :חסרים

  .ל"מפמ -דוד חמאני , מבקר העירייה -סעדון -רמי בן  :משתתפים

  :על סדר היום

 .גינה ציבורית גן התשעה" הקמת פיס ירוק" - 1182' ר מס"הגדלת תב .1

 .2013עדכון תקציב לשנת  .2

 . בטלפונים ניידים₪  500מ ועד "ק 2000אישור לסגני ראש העירייה בשכר  .3

  )20:07ה בשעה הישיבה נפתח( 

  גינה ציבורית גן התשעה" הקמת פיס ירוק" - 1182' ר מס"הגדלת תב - 1' סעיף מס

גינה ציבורית גן התשעה בסך " הקמת פיס ירוק" - 1182' ר מס"מבקש לאשר הגדלת תב
100,000 ₪. 

  .הקרן הקיימת לישראל: מקור מימון

  .אשרר והמליצה למועצה לדון ול"תבהגדלת הוועדת הכספים דנה ב

  ?ר"מי בעד אישור הגדלת התב

  :ליאת שוחט

, רק עכשיו הוצאתי את זה מדוד חמאני. כי לא קיבלנו את הנתונים, הישיבה לא חוקית כרגע
  . ימים לפני הישיבה 10הייתי צריכה לקבל אותם 

ליאת בן , ליאור אגאי, יחזקאל שקד, טל אשכנזי, נה כהן'ז, ברטה איילה, וד יוסףד  :בעד
  .בוזי עופר, אהרון עוזי, בשט

  . ימית קרקוקלי, ליאת שוחט :נגד

גינה ציבורית גן התשעה בסך " הקמת פיס ירוק" - 1182' ר מס"הגדלת תב  :החלטה
  .מאושרת, ₪ 100,000

  2013עדכון תקציב לשנת  - 2' סעיף מס

  :ראש העירייה -דוד יוסף 

  :לפי הנתונים הבאים  2013עדכון  את סעיפי התקציב לשנת מבקש לאשר 

  שם הסעיף  סעיף  הכנסה/ הוצאה 
תקציב 
  עדכון  מאושר

כ תקציב "סה
  מעודכן

  690,000  390,000  300,000  השאלת ספרים  8132-761  הוצאה

  390,000  390,000    השאלת ספרים  31326-920  הכנסה ממשרד החינוך

  .ציב והמליצה למועצה לדון ולאשרוועדת הכספים דנה בעדכון התק



 2 

  ?מי בעד עדכון התקציב

ליאת בן , ליאור אגאי, יחזקאל שקד, טל אשכנזי, נה כהן'ז, ברטה איילה, דוד יוסף  :בעד
  .בוזי עופר, עוזי אהרון, בשט

  . ימית קרקוקלי, ליאת שוחט :נגד

  :ליאת שוחט

  . הסעיף לא חוקי .לא קיבלנו את הנתונים

  .מאושר כמבוקש, 2013ציב לשנת עדכון התק  :החלטה

השתתפות בטלפונים ₪  500מ ועד "ק 2000אישור לסגני ראש העירייה בשכר  - 3סעיף 
  ניידים

  :ראש העירייה

  . השתתפות בטלפונים ניידים₪  500מ ועד "ק 2000מבקש לאשר לסגני ראש העירייה בשכר 

  . ועדת הכספים דנה והמליצה לאשר

  :ליאת שוחט

  לא על סדר היום . הסעיף לא חוקי

  :ראש העירייה

  ?מי בעד

ליאת בן , ליאור אגאי, יחזקאל שקד, טל אשכנזי, נה כהן'ז, ברטה איילה, דוד יוסף  :בעד
  .בוזי עופר, עוזי אהרון, בשט

  . ימית קרקוקלי, ליאת שוחט :נגד

  :ליאת שוחט

  .הסעיף לא חוקי

  . מאושר :החלטה

  )20:14הישיבה ננעלה בשעה (

        
  דוד יוסף  נידוד חמא

  ראש העירייה  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה
  ישיבות המועצה מרכז


