
  ב"ד תמוז תשע"י רביעי  יום     
  2012יולי  4     

  20127.4.מיום  221' מן המניין מסלא  פרוטוקול ישיבת מועצה

טל , שלום ימין, סבח יוסף, אברהם בורוכוב, יובל דוידוביץ, עופר בוזי, דוד יוסף :נוכחים
  . שאול סאלם, אשכנזי

יחזקאל , אפי גוטמן, ד עוזי אהרון"עו, ד ליאת שוחט"עו, ננה חן, ד יעקב נחום"עו   :חסרים
  . בנימינוב חנן, שקד

   . דוד חמאני, רמי בן סעדון, מזל זרחיה ,י'בנצי אזאצ,  :משתתפים

  :על סדר היום

 .2012אישור שינויים בסעיפי התקציב לשנת   .1

 .₪ 130,000ס יובלים בסך "שיקום מערכת ביוב בי - 1257' ר מס"אישור תב .2

  )18:05הישיבה נפתחה בשעה (

  2012אישור שינויים בסעיפי התקציב לשנת   - 1' סעיף מס

  :ראש העירייה

  :לפי הנתונים הבאים 2012שינויים בסעיפי התקציב  לשנת  מבקש לאשר

  שם הסעיף  סעיף
תקציב 
  עדכון  מאושר

כ תקציב "סה
  מעודכן

  14,356,000  1,620,000  12,736,000  ארנונה פיגורים   1112-100

6140-751  
, לקט עיתונים –קבלניות עבודות 

  פרסומים והפקות דפוס
220,000  50,000  270,000  

  130,000  40,000  90,000  ימי גיבוש לעובדים   6150-523
  15,000  15,000    הוצאות אחרות  6160-780
  275,000  25,000  250,000  הוצאות משפטיות  6170-751
  30,000  30,000    ע"ביגוד עובדי  שפ-הוצאות שונות  7110-782
  80,000  80,000    סימון כבישים–חומרים   7441-720
  520,000  150,000  370,000  לגינון-חומרים  7460-720
  50,000  50,000    גן התשעה-ר"השתתפות לתב  7460-910
  570,000  150,000  420,000  חגיגות יום העצמאות  7510-780
  280,000  30,000  250,000  מוקד-עבודות קבלניות  7610-750
  100,000  50,000  50,000  מכרזים-עבודות קבלניות  7690-753
  225,000  225,000    רכישת ציוד יסודי  7690-930

8110-786  
פעולות חינוך בהנחיית -הוצאות שונות

  הנהלה
320,000  150,000  470,000  

  700,000  200,000  500,000  תיכון מסכים  8141-783
  500,000  500,000    תוכניות למידה  81795-750

  90,000  90,000    צעדה עירונית MYרכישת שירותים מ  8293-760
  1,505,000  - 245,000  1,750,000  השתתפות במועצה דתית  8510-810
  441,000  30,000  411,000  )משרה 0.5תוספת (קליטה –שכר   8620-110

  .וועדת הכספים דנה והמליצה למועצה לדון ולאשר

  ?מי בעד

  . פה אחד :בעד

   .מאושר  :החלטה



 2 

ס יובלים בסך "שיקום מערכת ביוב בי -  1257' ר מס"אישור תב  - 2' סעיף מס
130,000 ₪  

  :ראש העירייה

  .₪ 130,000ס יובלים בסך "שיקום מערכת ביוב בי -  1257' מסר "תבמבקש לאשר 

  .משרד החינוך: מקור המימון

  .וועדת הכספים דנה והמליצה למועצה לדון ולאשר

  ?מי בעד

  . פה אחד :בעד

   .מאושר  :חלטהה

  )18:12בשעה  ננעלההישיבה (

        

  דוד יוסף  דוד חמאני
  ראש העירייה  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

  מרכז ישיבות המועצה


