
  ג"כסלו תשע' ח חמישי  יום    
  2012נובמבר  22    

  20121.122.מיום  613' לא מן המניין מס מועצה ישיבתפרוטוקול 

, יובל דוידוביץ, אברהם בורוכוב, סבח יוסף, ד יעקב נחום"עו, עופר בוזי, דוד יוסף :נוכחים
   . שאול סאלם, ליאת שוחטד "עו, שלום ימין

  . חנן בנימינוב, טל אשכנזי, ןאפי גוטמ, ננה חן, זי אהרוןד עו"עו, שקד יחזקאל :חסרים

  . חמאני דוד, מזל זרחיה, רמי בן סעדון, ד הלל קרונפלד"עו  :משתתפים

  :על סדר היום

 .₪ 10,000סעדי קאו בסך  –לפינוי פולש מגן התשעה  1267ר "אישור תב .1

ון והסוכנות היהודית אסירי צי, יהדות קנדה' תכנון רח - 1129' ר מס"אישור הגדלה לתב .2
 .₪ 50,000בסך 

 .₪ 1,000,000שבילים ותאורה בסך , לפיתוח וחידוש מדרכות 1268ר "אישור תב .3

 .2012אישור סעיפי תקציב  לשנת  .4

  )19:07הישיבה נפתחה בשעה (

  ₪ 10,000בסך  -סעדי קאו  -לפינוי פולש מגן התשעה  1267ר "אישור תב - 1' סעיף מס

  :ראש העירייה

  .₪ 10,000בסך  -סעדי קאו  -לפינוי פולש מגן התשעה  1267ר "תבשר מבקש לא

  .קרנות הרשות: מקורות מימון

  .וועדת הכספים דנה והמליצה למועצה לדון ולאשר

   ?מי בעד

  . פה אחד :בעד

  .מאושר, ₪ 10,000בסך  1267ר "תב :החלטה

אסירי ציון , יהדות קנדה' תכנון רח - 1129' ר מס"אישור הגדלה לתב - 2' סעיף מס
  ₪ 50,000והסוכנות היהודית בסך 

  :ראש העירייה

אסירי ציון והסוכנות , יהדות קנדה' תכנון רח - 1129' ר מס"מבקש לאשר הגדלת תב
  .₪ 50,000היהודית בסך 

  .קרנות הרשות: מקורות מימון

  .וועדת הכספים דנה והמליצה למועצה לדון ולאשר

  ? מי בעד

  . פה אחד :בעד

  .מאושרת, ₪ 50,000סך  1129' ר מס"הגדלת לתב :החלטה



 2 

  ₪ 1,000,000שבילים ותאורה בסך , לפיתוח וחידוש מדרכות 1268ר "אישור תב - 3סעיף 

  :ראש העירייה

  .₪ 1,000,000שבילים ותאורה בסך , לפיתוח וחידוש מדרכות 1268ר "מבקש לאשר תב

  .קרנות הרשות: מקורות מימון

  .ה למועצה לדון ולאשרוועדת הכספים דנה והמליצ

  ? מי בעד

  . פה אחד :בעד

  .מאושר, ₪ 1,000,000בסך  1268ר "תב :החלטה

  2012אישור סעיפי תקציב  לשנת  - 4' סעיף מס

  :ראש העירייה

  :מבקש לאשר סעיפי התקציב  לפי הנתונים הבאים

  שם הסעיף  סעיף
תקציב 
  עדכון  מאושר

כ תקציב "סה
  מעודכן

  14,796,000  460,000  14,336,000  יםארנונה מפיגור  1112-100

  100,000  100,000    עיקור חתולים -החקלאות . השתתפות מ  2142-960

  200,000  200,000    עיקור חתולים  7142-780

  my  2,158,000  360,000  2,518,000רכישת שירותים מחברת   8240-760

  40,000  - 70,000  110,000  הסדרה וניקוי תעלות  7450-750

  250,000  50,000  200,000  ביוב -עבודות קבלניות   9720-751

  50,000  15,000  35,000  גיזום -עבודות קבלניות   7460-754

  15,000  5,000  10,000  מזרקות -עבודות קבלניות   7460-755

  .וועדת הכספים דנה והמליצה למועצה לדון ולאשר

  ? מי בעד

  . פה אחד :בעד

  .ושריםמא, 2012סעיפי התקציב לשנת  :החלטה

  )19:10 הישיבה ננעלה בשעה(

        

  דוד יוסף  דוד חמאני
  ראש העירייה  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

  ישיבות המועצה מרכז


