
 ע"ו סיו
 תש" שלישי כיו� 
 2010 יוני 8          

 8.6.2010מיו�  40' פרוטוקול ישיבת מועצה מ� המניי� מס

, אברה� בורוכוב, סבח יוס�, יובל דוידובי�, שלו� ימי
, עופר בוזי,  דוד יוס� :נוכחי�

 . ד יעקב נחו�"עו, אפי גוטמ

 ,ליאת שוחט, טל אשכנזי, אל�שאול ס, ננה ח
, יחזקאל שקד,  חנ
 בנימינוב :חסרי�
 . ד עוזי אהרו
"עו

 . חמאני דוד, רמי ב
 סעדו
, מזל זרחיה :משתתפי�

 :על סדר היו�

 .ח" ש120,000 מתקני ספורט לגמלאי� בס& % 1179' ר מס"אישור תב .1

 .2010עדכוני תקציב  .2

 )18:20הישבה נפתחה בשעה (

 : הודעה לפרוטוקול!חמאני דוד 


 35' החליטה המועצה בישיבתה מס, שת חברי מועצת העירעל פי בק, מבקש לציי
 . להחלי� את גיא הלוי בשמשו
 מנשה בועדת תנועה21.4.2010מיו� 

 ח" ש120,000 מתקני ספורט לגמלאי� בס& ! 1179' ר מס" אישור תב! 1' סעי" מס

 :ראש העירייה

משרד מקור המימו
 .  .120,000 מתקני ספורט לגמלאי� בס& %ר "מבקש לאשר תב
 .התרבות והספורט

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

 ?מי בעד

 . פה אחד: בעד

 . מאושר1179' ר מס"תב: החלטה
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 2010 עדכוני תקציב ! 2' סעי" מס

כפי שנשלח אליכ� , המפורטי� להל
, 2010מבקש לאשר את עדכוני התקציב לשנת 
 : ימי�%10לפני למעלה מ

 עדכו
 תקציב מאושר ש� הסעי� מספר סעי�
כ תקציב "סה


 מעודכ

 2,150,000 % 100,000 2,250,000 עבודות קבלניות 7460%751

 200,000 100,000 100,000 עבודות קבלניות 9720%751

 2,280,000 % 400,000 2,680,000 עבודות קבלניות 7123%751

 2,900,000 400,000 2,500,000 עבודות קבלניות 7123%750

     
 380,000 130,000 250,000 עבודות קבלניות 7460%752

 1,765,000 120,000 1,645,000 שכר מנהל חינו& 8110%110

1900%910 
 7,224,000 338,000 6,886,000 מענק כללי לאיזו

 238,000 88,000 150,000 רזרבה לפעולות 9920%960

     
 30,000 % 30,000 60,000 יעו� 6111%751

 192,000 110,000 82,000 עבודות קבלניות 6140%751

 50,000 % 80,000 130,000 תקשורת 6140%750

 .וועדת הכספי� דנה בבקשות לעדכוני התקציב והמליצה למועצה לדו
 ולאשר

 :מזל זרחיה

 338,000ס "קיבלנו תוספת לסעי� מענק כללי לאיזו
 ע. על פי בקשת מנהלי מחלקות
 .כו� אפס שלא שינו את המאז
 בתקציבכל היתר זה ס. שקל

 : ראש העירייה

 ?מי בעד

 . פה אחד: בעד

 .כמבוקש,  מאושרי�2010עדכוני תקציב : החלטה

)18:31הישיבה ננעלה (  

    

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

 מרכז ישיבות המועצה


