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  15.6.2011 מיום 80' פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס

  . אברהם בורוכוב, שאול סאלם, סבח יוסף, עופר בוזי, שלום ימין, דוד יוסף: נוכחים

, חנן בנימינוב, יחזקאל שקד, עוזי אהרון, יעקב נחום, ליאת שוחט,  ננה חן:חסרים
  .יובל דוידוביץ, טל אשכנזי, וטמןאפי ג

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

  :על סדר היום

 .2011עדכוני תקציב  .1

   .ס יובלים"פתיחת חשבון בנק בי .2

  )18:30הישיבה נפתחה בשעה  (

  2011 עדכוני תקציב - 1סעיף 

  :ראש העירייה

הבקשות לעדכונים נשלחו לחברי המועצה . 2011מבקש לאשר עדכוני תקציב לשנת 
  .מבעוד מועד

  .ועדת הכספים דנה בבקשות לעדכוני התקציב והמליצה למועצה לדון ולאשר

  שם הסעיף  סעיף
תקציב 
  עדכון  מאושר

  כ"סה
תקציב 
  מעודכן

  2.5.2011י מיום ' בנצי אזאצ-ל העירייה "מכתב מנכ

  201,000  64,000  137,000  שכר–מוקד עירוני   7610-110

  166,000  - 64,000  230,000  עבודות קבלניות–מוקד עירוני   7610-750

  15.5.2011י מיום ' בנצי אזאצ-ל העירייה "מכתב מנכ

  17,000  - 53,000  70,000  חומרים  –בטיחות בדרכים   7441-721

  53,000  53,000    עבודות קבלניות –בטיחות בדרכים   7441-751

  1,374,000  - 27,000  1,401,000  ובנין עיר  תכנון -שכר    7320-110

  32,000  32,000    מהנדסת המועצה-רכב  7320-530

  4,000  - 5,000  9,000  הוצאות שונות  7321-780
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  שם הסעיף  סעיף
תקציב 
  עדכון  מאושר

  כ"סה
תקציב 
  מעודכן

  25.5.2011 תמי חכימי מיום -מכתב מנהלת מחלקת חינוך 

  120,000  - 18,000  138,000  עובדים זמניים  8132-210

  168,000  18,000  150,000  ל בחינוך"תקציב מנכ  8110-785

  30.5.2011 תמי חכימי מיום -מכתב מנהלת מחלקת חינוך 

  60,000  )12,000(  72,000   פרויקט תלם-שכר עובדים זמניים   8141-210

  30,000  12,000  18,000   כיתת תלם-חטיבת ביניים  8141-781

  2.6.2011י מיום ' בנצי אזאצ-ל העירייה "מכתב מנכ

  65,000  65,000     הסכם מרכז לימודים אקדמיים-מוש דמי שי  2490-650

  10,000  10,000     הסכם מרכז לימודים אקדמיים-דמי שימוש   3152-650

  145,000  65,000  80,000  מלגות לסטודנטים   8110-782

  260,000  10,000  250,000  יובלים -רזרבה לפעולות   8152-960

  6.2011.2י מיום ' בנצי אזאצ-ל העירייה "מכתב מנכ

  -  - 55,000  55,000  ריהוט וציוד   7610-450

  -  - 62,000  62,000  תקשורת   7610-540

  117,000  117,000  -  עבודות קבלניות   7610-751

  ?מי בעד

  .  פה אחד:בעד

  . מאושרים2011 עדכוני תקציב :החלטה
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  ס יובלים  " פתיחת חשבון בנק בי- 2סעיף 

  :ראש העירייה

  .ס יובלים"בון בנק בבנק הפועלים עבור ביפתיחת חשמבקש לאשר 

כפי שהן מורשות בשאר (בקי יוסף ועידית מלאכי : מורשות החתימה בסעיף זה הן
  ). החשבונות

  .ועדת הכספים דנה בבקשה לפתיחת החשבון והמליצה למועצה לדון ולאשר

  ?מי בעד

  .  פה אחד:בעד

  .  מאושרתס יובלים"חשבון בנק ביפתיחת  :החלטה

  )18:32ה נפתחה בשעה הישיב(

        

  דוד יוסף  דוד חמאני
  ראש העירייה  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

  מרכז ישיבות המועצה

  


