יום חמישי ט"ו כסלו תשע"ג
 29נובמבר 2012
פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס'  140מיום 29.11.2012

נוכחים :דוד יוסף ,עו"ד יעקב נחום ,אברהם בורוכוב ,סבח יוסף ,יובל דוידוביץ.
חסרים :עו"ד עוזי אהרון ,יחזקאל שקד ,עו"ד ליאת שוחט ,אפי גוטמן ,שאול סאלם,
שלום ימין ,טל אשכנזי ,חנן בנימינוב ,ננה חן ,עופר בוזי.
משתתפים :מזל זרחיה ,עו"ד שלומית שפינדל ,דוד חמאני ,בנצי אז'אצ'י.
על סדר היום:
 .1אישור הגדלת תב"ר מס'  - 891פינוי משפחת חזקיה בסך .₪ 36,000
 .2אישור תב"ר  - 892דוד אשר ושמחה בסך .₪ 630,000
 .3אישור תב"ר מס'  - 1269ביצוע הרחבת כביש והטמנת קו מתח ברחוב יהדות קנדה בסך
.₪ 4,000,000
 .4אישור אשראי לזמן קצר מהבנקים ,החל מיום האישור ועד לסוף שנת .2013
)הישיבה נפתחה בשעה (18:46
סעיף מס'  - 1אישור הגדלת תב"ר מס'  - 891פינוי משפחת חזקיה בסך ₪ 36,000
ראש העירייה:
ועדת הכספים דנה באישור הגדלת תב"ר מס' ,891
מבקש לאשר הגדלת תב"ר מס'  - 891פינוי משפחת חזקיה בסך .₪ 36,000
מקורות מימון :קרנות הרשות.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :הגדלת תב"ר מס'  891בסך  ,₪ 36,000מאושרת.
סעיף מס'  - 2אישור תב"ר  - 892דוד אשר ושמחה בסך ₪ 630,000
ראש העירייה:
מבקש לאשר תב"ר  - 892דוד אשר ושמחה בסך .₪ 630,000
מקורות מימון :קרנות הרשות.
וועדת הכספים דנה בבקשה בתב"ר והמליצה למועצה לדון ולאשר.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :תב"ר מס'  892בסך  ,₪ 630,000מאושר.
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סעיף מס'  - 3אישור תב"ר מס'  - 1269ביצוע הרחבת כביש והטמנת קו מתח ברחוב יהדות
קנדה בסך ₪ 4,000,000
ראש העירייה:
מבקש לאשר תב"ר מס'  - 1269ביצוע הרחבת כביש והטמנת קו מתח ברחוב יהדות קנדה
בסך .₪ 4,000,000
מקורות מימון :משרד התחבורה .₪ 3,200,000 80% -
.₪ 800,000
קרנות הרשות 20% -
וועדת הכספים דנה בבקשה בתב"ר והמליצה למועצה לדון ולאשר.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :תב"ר מס'  1269בסך  ,₪ 4,000,000מאושר.
סעיף מס'  - 4אישור אשראי לזמן קצר מהבנקים ,החל מיום האישור ועד לסוף שנת 2013
ראש העירייה:
מבקש לאשר אשראי לזמן קצר ,החל מיום האישור ועד לסוף שנת  ,2013לפי הפירוט הבא:
  3מלש"ח.בבנק הפועלים סניף אור יהודה
בבנק דקסיה )אוצר שלטון מקומי(  1 -מלש"ח.
  1מלש"ח.בבנק בינלאומי סניף קרית אונו
האשראי נחוץ ,בין היתר ,בגין הסדרת תשלום קרן שיקום מים ,כחלק מתהליך הקמת
תאגיד מים כמתחייב בחוק .מי בעד?
וועדת הכספים דנה בבקשה לקבלת אשראי לזמן קצר והמליצה למועצה לדון ולאשר.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :הבקשה ללקיחת לזמן קצר מהבנקים הנ"ל עד לסכומים הנ"ל ,מאושרת.
)הישיבה ננעלה בשעה (18:52

דוד חמאני
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה
מרכז ישיבות המועצה

דוד יוסף
ראש העירייה

