
 ע"א אב תש" חמישי י יו�   
 2010 יולי 22             

 22.7.2010מיו�  45' פרוטוקול ישיבת מועצה לא מ� המניי� מס

, שלו� ימי�, 'יובל דוידובי�, טל אשכנזי, עופר בוזי, ד יעקב נחו�"עו,  דוד יוס�:נוכחי�
 . אברה� בורוכוב, סבח יוס�

, שאול סאל�, עוזי אהרו�,  בנימינובחנ�, יחזקאל שקד, ליאת שוחט,  ננה ח� :חסרי�
� . אפי גוטמ

 . חמאני דוד, י'בנצי אזאצ, ד שלומית שפינדל" עו :משתתפי�

 :על סדר היו�

 4,095,000 הקמת פיס ירוק בגינה ציבורית ג� התשעה בס$ 1182' ר מס"אישור תב .1
(. 

 . )403,512י בס$ "ס וגנ" רכישת מחשבי� בי1183' ר מס"אישור תב .2

3.  � .מסעי� לסעי� ) 170,000 אישור העברת ס$ * 2010תקציב עדכו

 )18:04הישבה נפתחה בשעה  (

 הקמת פיס ירוק בגינה ציבורית ג� התשעה בס% 1182' ר מס" אישור תב" 1' סעי! מס
4,095,000)  

 :ראש העירייה

 הקמת פיס ירוק בגינה ציבורית ג� התשעה בס$ 1182' ר מס"תבמהמועצה לאשר מבקש 
4,095,000( . 

� :מקורות המימו

 ". ש2,095,000 מפעל הפיס

 . )2,000,000 קרנות הרשות

 .ר והמליצה למועצה לדו� ולאשר"וועדת הכספי� דנה בתב

 ?מי בעד

 .  פה אחד:בעד

 . אושרמר "התב: החלטה



 2

  (403,512י בס% "ס וגנ" רכישת מחשבי� בי1183' ר מס" אישור תב" 2' סעי! מס

 :ראש העירייה

 . )403,512י בס$ "ס וגנ" רכישת מחשבי� בי1183' ר מס"מבקש מהמועצה לאשר תב

 � . מפעל הפיס*מקור המימו

 .ר והמליצה למועצה לדו� ולאשר"וועדת הכספי� דנה בתב

 :חמאני דוד

.  )403,512ר בס$ "במכתבה של גזברית שהופ� לחברי המועצה נרש� סכו� התב
הסכו� הנכו� הוא .  )412,512נרש� ס$ של בהזמנה לישיבה נפלה טעות סופר בה 

 .במכתבה של גזברית העירייה

 :ראש העירייה

 ?מי בעד

 .  פה אחד:בעד

  .אושרר מ"התב: החלטה

 מסעי! לסעי! ( 170,000 אישור העברת ס% " 2010 עדכו� תקציב " 3' סעי! מס

 :ראש העירייה

 שכר 750*6111מסעי�  ) 170,000העברת ס$ מבקש להמלי� בפני המועצה לדו� ולאשר 
 :יועצי� כלליי� לסעיפי�

 . )85,000 ס$ של * שכר מזכירות והנהלה 110*6130לסעי� 

 . )85,000 ס$ של * שכר גינו� ונטיעות 110*7460לסעי� 

 .וועדת הכספי� דנה בבקשת ההעברה מסעי� לסעי� והמליצה למועצה לדו� ולאשר

 ?מי בעד

 .  פה אחד:בעד

 . סעי� מאושרתההעברה מסעי� ל:החלטה

)18:08הישיבה ננעלה (  

    

 דוד יוס! דוד חמאני
 ראש העירייה מתא� פעולות מינהל ולוגיסטיקה

 מרכז ישיבות המועצה


