
 ע"ניס
 תש'  שלישי איו� 
 2010 מר� 16        

 16.3.2010מיו�  33' פרוטוקול ישיבת מועצה לא מ� המניי� מס

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

 . שאול סאל�, עוזי אהרו
, ננה ח
, יאת שוחטל,  יחזקאל שקד :חסרי�

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

 :על סדר היו�

 .אישור העברות תקציב מסעי� לסעי� .1

2. 
 .אישור לפתיחת סעי� תקציב לפרויקט בריאות הש

 .אישור לפתיחת סעי� תקציב לפרויקט עיקור חתולי� .3

 . רכישת מחשבי�&" מ"שראל בעדקסיה י"אישור לפתיחת חשבו
 בבנק  .4

 . בניית אול� ספורט בנווה רבי
&" מ"דקסיה ישראל בע"אישור לפתיחת חשבו
 בבנק  .5

 . ג
 התשעה– פיס ירוק &" מ"דקסיה ישראל בע"אישור לפתיחת חשבו
 בבנק  .6

 )18:10הישבה נפתחה בשעה (

 18:10חנ� בנימינוב עזב את הישיבה בשעה 

 תקציב מסעי" לסעי" אישור העברות # 1' סעי" מס

 :ראש העירייה

 .העברות תקציב מסעי� לסעי�מבקש לאשר 

 .וועדת הכספי� דנה בבקשה להעברות מסעי� לסעי� והמליצה למועצה לדו
 ולאשר

 תקציב  תקציב 

 מעודכ
 עדכו
 קיי� סעי� תקציבי

 436,000 201,000 235,000 א"שכר הג 110&723

 4,000 &1,000 5,000 ר"תחזוקת יקל 421&723

 4,000 1,000 3,000 פרסומי� 550&7230

 37,000 11,000 26,000 השתתפות לרשויות משותפות 812&7230

 1,645,000 &176,000 1,821,000 מינהל חינו. 110&8110

 70,000 &25000 95,000 רכב תפעולי 730&8110

 966,000 85,000 881,000 פיקוח עירוני 110&7810
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 תקציב  תקציב 

 מעודכ
 עדכו
 קיי� סעי� תקציבי

 80,000 60,000 20,000 תחזוקת קטנועי� 730&7810

 75,000 15,000 60,000 רכישת קטנועי� 930&7810

 1,090,000 52,000 1,083,000 שכר מזכירות 110&6130

 336,000 &52,000 388,000  נכסי� ציבוריי�–שכר  110&7410

 1,360,000 &48,000 1,483,000 השתתפות במועצה דתית 810&8510

 82,000 48,000 130,000  אחזקת אתר אינטרנט&תקשורת  751&6140

 ?מי בעד

  .פה אחד:בעד

 .העברות תקציב מסעי� לסעי� מאושרות :החלטה

  אישור לפתיחת סעי" תקציב לפרויקט בריאות הש�# 2' סעי" מס

 :ראש העירייה

 .רד הבריאותפתיחת סעיפי תקציב לפרויקט בריאות הש
 במימו
 משמבקש לאשר 

 . 96,0001ס " ע780&8174סעי� הוצאה 

 . 96,0001ס " ע940&3174סעי� הכנסה 

 .וועדת הכספי� דנה והמליצה למועצה לדו
 ולאשר

 :מזל זרחיה

משרד . המדינה קבעה שרשויות יקיימו פרויקט בריאות הש
 מקומי בכל רשות
 לצור. ביצוע הפרויקט ואנחנו פותחי� סעי�  96,0001הבריאות הקצה לאור יהודה 

 . בהוצאה וסעי� בהכנסה בסכו� שהוקצה לנו לצור. מימוש הפרויקט

 ?מי בעד

  .פה אחד:בעד

 .פתיחת סעי� תקציב לפרויקט בריאות הש
 מאושרת :החלטה

  אישור לפתיחת סעי" תקציב לפרויקט עיקור חתולי�# 3' סעי" מס

 :ראש העירייה

 .ת סעיפי תקציב לעיקור חתולי� במימו
 משרד החקלאותפתיחמבקש לאשר 

 . 200,0001ס " ע780&7142סעי� הוצאה 

 . 200,0001ס " ע960&2142סעי� הכנסה 

 .וועדת הכספי� דנה והמליצה למועצה לדו
 ולאשר
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 :מזל זרחיה

לעבודות שיבוצעו באמצעות איגוד ערי�  1 200,000משרד החקלאות תקצב 
המימו
 כולו של . העבודות תבוצענה באמצעות�. די� איתווטרינארי שאנחנו עוב

 משרד החקלאות

 ?מי בעד

 .פה אחד:בעד

 :נגד

 :נמנעי�

 .פתיחת סעי� תקציב לפרויקט בריאות הש
 מאושרת :החלטה

 רכישת #" מ"דקסיה ישראל בע" אישור לפתיחת חשבו� בבנק # 4' סעי" מס
 מחשבי�

 :ראש העירייה

לרכישת מחשבי� " מ"דקסיה ישראל בע"רד בבנק מבקש לאשר פתיחת חשבו
 נפ
 .במימו
 מפעל הפיס

המועצה מאשרת פתיחת חשבו
 בנק בבנק דקסיה  "&נוסח ההחלטה המבוקש 
 ".2011 & 2010בשני� , מ"ישראל בע

 .וועדת הכספי� דנה והמליצה למועצה לדו
 ולאשר

 ?מי בעד

 .פה אחד:בעד

 .לרכישת מחשבי� מאושרת" מ"דקסיה ישראל בע"פתיחת חשבו
 בבנק  :החלטה

 בניית #" מ"דקסיה ישראל בע" אישור לפתיחת חשבו� בבנק # 5' סעי" מס
 אול� ספורט בנווה רבי�

 :ראש העירייה

לבניית אול� " מ"דקסיה ישראל בע"מבקש לאשר פתיחת חשבו
 נפרד בבנק 
 .ספורט בנווה רבי
 במימו
 מפעל הפיס

ת פתיחת חשבו
 בנק בבנק דקסיה המועצה מאשר "&נוסח ההחלטה המבוקש 
 ".2011 & 2010בשני� , מ"ישראל בע

 .וועדת הכספי� דנה והמליצה למועצה לדו
 ולאשר

 ?מי בעד

 .פה אחד:בעד

 בניית אול� ספורט בנווה רבי
 &" מ"דקסיה ישראל בע"פתיחת חשבו
 בבנק  :החלטה
 .מאושרת
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 # פיס ירוק #" מ"בעדקסיה ישראל " אישור לפתיחת חשבו� בבנק # 6' סעי" מס
 ג� התשעה

 :ראש העירייה

 ג
 &לפיס ירוק " מ"דקסיה ישראל בע"מבקש לאשר פתיחת חשבו
 נפרד בבנק 
 .במימו
 מפעל הפיס, התשעה

המועצה מאשרת פתיחת חשבו
 בנק בבנק דקסיה  "&נוסח ההחלטה המבוקש 
 ".2011 & 2010בשני� , מ"ישראל בע

 .ה לדו
 ולאשרוועדת הכספי� דנה והמליצה למועצ

 ?מי בעד

 . פה אחד:בעד

 :נגד

 :נמנעי�

 . מאושרת ג
 התשעה& פיס ירוק &" מ"דקסיה ישראל בע"פתיחת חשבו
 בבנק  :החלטה

)18:16הישיבה ננעלה (   

    

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

 מרכז ישיבות המועצה


