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  20132.5.מיום  151' מן המניין מסלא פרוטוקול ישיבת מועצה 

  .ברטה איילה, עופר בוזי, סבח יוסף, ד יעקב נחום"עו, דוד יוסף  :נוכחים

, ד עוזי אהרון"עו, ד ליאת שוחט"עו, ננה חן, אפי גוטמן, שאול סאלם  :חסרים
  . 'יובל דוידוביץ, אברהם בורוכוב, חנן בנימינוב, זיטל אשכנ, אל שקדיחזק

  .חמאני דוד, מזל זרחיה  :משתתפים

    :על סדר היום

 .2013עדכוני תקציב לשנת  .1

בסך ' ח -' ס יובלים ז"יתוח מגרש ספורט בישיפוץ ופ - 1276' ר מס"אישור תב .2
  .ח"ש 147,533

  )18:36הישיבה נפתחה בשעה (

  2013שנת עדכוני תקציב ל -  1' סעיף מס

  :ראש העירייה

  .2013את העדכונים הבאים לתקציב לשנת לאשר מבקש 

  .וועדת הכספים דנה בבקשה לעדכונים והמליצה למועצה לדון ולאשר

  שם הסעיף  סעיף
תקציב 
  עדכון  מאושר

כ תקציב "סה
  מעודכן

  5,250,000  543,000  4,707,000  מענק איזון   1900-910

  1,085,000  488,000  597,000  פנים לביטחון . השתתפות מ  2210-970

  8,801,000  1,501,000  7,300,000  אגרת מים   4131-210

  1,364,000  -  76,000  1,440,000  שכר מנגנון   6150-110

  350,000  20,000  330,000  שרותי מיכון  6230-570

  2,310,000  10,000  2,300,000  עבודות קבלניות   7123-750

  7,199,000  31,000  7,168,000  תברואה - ערים השתתפות באיגוד   7123-830

  369,000  9,000  360,000  השתתפות באיגוד ערים וטרינרי  7142-830

  675,000  610,000  65,000  רכישת ציוד יסודי  7211-930

  205,000  45,000  160,000  א ארצי"השתתפות בהג  7230-810

  29,000  29,000    א"הג-מחשוב  7230-450

  58,000  - 2,000  60,000  מקלטיםתחזוקת   7230-420

  2,000  2,000    תחזוקת ערכות   7230-421

  36,000  - 1,000  37,000  השתתפות לרשויות משותפות  7230-812

  23,000  8,000  15,000  הנדסה –מחשוב   7310-570

  115,000  20,000  95,000  תחזוקת רמזורים  7310-754

  3,090,000  640,000  2,450,000  גינון–עבודות קבלניות   7460-751
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  שם הסעיף  סעיף
תקציב 
  עדכון  מאושר

כ תקציב "סה
  מעודכן

  155,000  150,000  5,000  ריהוט משרדי  7690-450

  155,000  85,000  70,000  עבודות קבלניות   7690-752

  39,000  39,00    מחשוב–שכר   7691-110

  160,000  160,000    עבודות קבלניות   7691-753

  1,102,000  - 188,000  1,290,000  ע"שכר חט  8157-110

  3,052,000  274,000  2,778,000  ינוךשכר מנהל ח  8110-110

  190,000  60,000  130,000  פעולות חינוך  8110-785

  620,000  300,000  320,000  הנהלה-פעולות חינוך  8110-786

  124,000  5,000  119,000  עובדים זמניים   8132-210

  162,000  62,000  100,000  ס"ריהוט לבתי  8132-450

  188,000  100,000  88,000  תגבור שעות  8132-788

  385,000  49,000  336,000  'ח-'ניהול עצמי ז  8142-751

  276,000  48,000  228,000  'י-'ניהול עצמי ט  8150-751

  216,000  48,000  168,000  'יב- 'ניהול עצמי יא  8157-751

  65,000  - 5,000  70,000  גמלאים   8220-780

  ?מי בעד

  .פה אחד: בעד

  .יםמאושר, 2013עדכוני תקציב לשנת   :החלטה

' ח -' ס יובלים ז"שיפוץ ופיתוח מגרש ספורט בי -  1276' ר מס"תב -  2' סעיף מס
  ח"ש 147,533בסך 

  :ראש העירייה

בסך ' ח - ' ס יובלים ז"שיפוץ ופיתוח מגרש ספורט בי - 1276' ר מס"מבקש לאשר תב
147,533 ₪.  

  .משרד התרבות והספורט: מקורות מימון

  .עצה לדון ולאשרווהמליצה למר "וועדת הכספים דנה בתב

  ?מי בעד

  .פה אחד: בעד

בסך ' ח - ' ס יובלים ז"שיפוץ ופיתוח מגרש ספורט בי - 1276' ר מס"תב  :החלטה
  .מאושר, ₪ 147,533

  )18:55הישיבה ננעלה בשעה ( 

        

  דוד יוסף  דוד חמאני
  ראש העירייה  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

  ישיבות המועצה מרכז


