
 א"ה כסלו תשע" חמישי כיו�       
 2010 דצמבר 2                 

 2.12.2010מיו�  58' פרוטוקול ישיבת מועצה לא מ� המניי� מס

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

שאול , יחזקאל שקד, ד עוזי אהרו "עו, נ  בנימינובח, ליאת שוחט,  ננה ח :חסרי�
 . שלו� ימי , סאל�

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

 :על סדר היו�

 .2010עדכוני תקציב לשנת  .1

 . &80,000 נכסי מי� וביוב בס$ 1199' ר מס"אישור תב .2

 .2010הגדלה והפחתה לשנת , רי� לסגירה"תב .3

 )18:08הישיבה נפתחה בשעה (

 2010עדכוני תקציב לשנת  ! 1' סעי  מס

 :ראש העירייה

 .2010מבקש לאשר עדכוני תקציב לשנת 

 . והמליצה למועצה לדו  ולאשר2010וועדת הכספי� דנה בעדכוני התקציב לשנת 

 ש� הסעי  סעי 
תקציב 
 מאושר

 עדכו�
כ תקציב "סה

 מעודכ�

7320,930 
וג  שדר,רכישת ציוד 

 מערכות הנדסה וועדה
 200,000 200,000 

 390,000 300,000 90,000  שרתי� –רכישת ציוד  7691,930

 95,000 65,000 30,000 ,הוצאות למנגנו   6150,580

 100,000 100,000  מרכזיות חשמל 7430,980

 100,000 100,000  עבודות פיתוח שונות 7460,920

7230,910 
–ר "השתתפות בתב

 � מקלטי
 50,000 50,000 

7460,910 
,ר"השתתפות בתב

 רכבי�
 420,000 420,000 

 150,000 150,000  הצטיידות למוקד עירוני  7610,930

 50,000 50,000   ריהוט –הצטיידות   6111,930

 14,712,000 1,435,000 13,277,000 פיגורי� –ארנונה  1112,100
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 ש� הסעי  סעי 
תקציב 
 עדכו� מאושר

 תקציב כ"סה
 מעודכ�

 20,000 , 40,000 60,000 תחזוקת מזרקות  7460,755

 18,000 , 17,000 35,000 גז�–עבודות קבלניות  7460,754

7460,752 
גני� –עבודות קבלניות 

 ציבוריי� 
380,000 57,000 437,000 

 

 ש� הסעי  סעי 
תקציב 
 עדכו� מאושר

כ תקציב "סה
 מעודכ�

 25,000 25,000  ר"השתתפות לתב 7210,910

 25,000 , 25,000 50,000 רכישת ציוד  7210,450

 1,199,000 1,199,000  ר"השתתפות לתב 7410,910

 14,476,000 1,199,000 13,277,000 ארנונה פיגורי�  1112,100

 100,000 100,000  היטל בצורת  9120,753

 100,000 100,000  היטל בצורת  4120,210

 42,000 42,000  מבוגרי� השכלת  8180,780

 42,000 42,000  השכלת מבוגרי�  3180,990

 

 ש� הסעי  סעי 
תקציב 
 עדכו� מאושר

כ תקציב "סה
 מעודכ�

 50,000 ,30,000 80,000 תחזוקת אופנועי� 7810,730

 135,000 60,000 75,000 רכישת ציוד  7810,931

 5,000 , 30,000 35,000 תוכנה,מוקד עירוני 7811,570

 ?מי בעד

 . פה אחד:בעד

 . מאושר: החלטה

  &80,000 נכסי מי� וביוב בס$ 1199' ר מס"אישור תב ! 2' סעי  מס

 :ראש העירייה

 . &80,000 נכסי מי� וביוב בס$ 1199' מבקש מהמועצה לאשר מס

 . &38,000 מינהל המי�. א :מקורות מימו 

 . &42,000 20%קרנות הרשות . ב 
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 .ר והמליצה למועצה לדו  ולאשר"תבוועדת הכספי� דנה ב

 ?מי בעד

 . פה אחד:בעד

 . מאושר: החלטה

 2010הגדלה והפחתה לשנת , רי� לסגירה" תב! 3' סעי  מס

 :ראש העירייה

לפי רשימה מצורפת , 2010רי� לשנת "מבקש מהמועצה לאשר סגירה והפחתת תב
 .שנשלחה לחברי המועצה

רי� לשנת "לאשר סגירת והפחתת התבוועדת הכספי� דנה והמליצה למועצה לדו  
2010. 

 ?מי בעד

 . פה אחד:בעד

  .מאושר: החלטה

)18:10הישיבה ננעלה (   

    

 דוד יוס  דוד חמאני
 ראש העירייה מתא� פעולות מינהל ולוגיסטיקה

 מרכז ישיבות המועצה
 


