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 מן המנייןשלא פרוטוקול מועצת העיר 
 (31/11/13תשע"ד ) טבתבח כ"' גמיום 

 
 9/13מס' 

 
 ראש העיר -  אבירם דהרי  השתתפו:

 מ"מ ראש העיר - אפריימוב יעקב                       
  סגנית ראש העיר -  שולמית סהלו  
 סגן ראש העיר - מיקי מכלוף זוהר        
 חבר מועצת העיר -     ציון טליגאוקר        
 חבר מועצת העיר - מיכאל קנדינוב  
 חבר מועצת העיר -ארתור נייאזוב             
 חבר מועצת העיר - יקיר יעקב שנדלר  
 חבר מועצת העיר -  חיים שלום  
 חבר מועצת העיר -  שי זולדן            

  חבר מועצת העיר   - חיים אברג'ל      
 חבר מועצת העיר   -  דוד בן לולו  
 חבר מועצת העיר -  אילן חזן  

 
 

 חבר מועצת  העיר - יאיר עמר         :לא השתתפו
 חבר מועצת העיר - ויקטור בורוכוביץ  
 חבר מועצת העיר -  עמי ביטון  
 חבר מועצת העיר -  י חסוןבנ             
  

 
 
 
 

 : יוםהסדר       
 

 .4112תקציב העירייה לשנת  .1     
 
 
 

 1112תקציב העירייה לשנת  : 1סעיף 
 

 ראש העיר, ח.אברג'ל, א.חזן, מ.זוהר, ש.זולדן וי.שנדלר. השתתפו בדיון :    
 

 :הצבעה              
  

 א.דהרי, ש.סהלו, צ.טליגאוקר, ד.בן לולו, י.אפריימוב, ח.שלום, מ.זוהר,  -  11    בעד:              
 . ש.זולדן, י.שנדלר וא.חזן                                   

  
 ח.אברג'ל וא.נייאזוב  -   4    נגד:               
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 1301/מס'  החלטה                

                 
 :4112. מועצת העיר מאשרת תקציב העירייה לשנת 1                 

 
 ש"ח 251,131,111סה"כ הכנסות:                      

 
 ₪ 251,131,111סה"כ הוצאות:                       

 
 כמפורט בספר התקציב ובשינויים הבאים :                      

 
    

 
  

     
 

  2113, מס'  1114113מיום  3113. מועצת העיר מאשרת פרוטוקולי ועדת כספים מס' 4      
 . 2114113מיום  5113ומס'  3114113מיום  6113, מס'  4114113מיום           

                                               
 . כל שינוי בהשגת מקורות לביצוע יעדי התכנית ו1או יאפשר התאמות תקציב   3      

 ובלבד שביצוע התקציב השוטף יהיה מאוזן.           
 

 . המועצה מנחה את גזבר העירייה להקפיא את סעיפי ההוצאות המותנות בכפוף        2     
 להתממשות תחזיות התקבולים עד לאישור ע"י משרד הפנים.          

            הכנסות

 קיים מוצע   שם   סעיף
תוספת 

 )הפחתה(

       

 706 029,3 624,4  הסעות משרד החינוך 317800 920

 300  300  דמי שכירות חנויות 433000 642

 2520  2520  אגרות בניה )כרמי גת( 233100 221

       

-025,4 40000 36474  הכנסת מותנית 599999 596  

             הוצאות

 קיים מוצע  פרטים שם   סעיף
תוספת 

 )הפחתה(

 34- 32310 02,04  נקיון מוסדות חינוך 817900 053

 882 42900 ,,520  הסעות מ.חינוך מיוחד 817800 710

 200 - 200  הסעות ל.למידה 817800 715

 68 - 68  הסעות למ.קליטה 817800 714

 12000 22000 32000  תמיכות ספורט 829900 820

 970 30 1000  השתתפויות ותמיכות 822000 820

 300 12362 12662  רכזי ועדות 613000 110

 140 160 300  פרויקטים חינוכיים חרדי 813400 874

       

 32526- 4000 326474  הוצאה מותנית 996000 785
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 . המועצה מנחה את גזבר העירייה להימנע מאישור כל ההתחייבויות הכספיות6     

 .4112והתשלומים מסוג כל שהוא אשר אינם מתוקצבים בתקציב העירייה לשנת          
  

 לאישור התקציב ע"י משרד הפנים.. המועצה מסמיכה את ראש העיר  והגזבר לפעול 5    
 

 . המועצה מסמיכה את ראש העיר לערוך את השינויים בתקציב בהתאם 5    
 להתפתחויות אשר יהיו במהלך שנת התקציב ותוצאות הדוחות הרבעונים.        

 
 . מועצת העירייה מביעה תודה והערכה ליו"ר ועדת הכספים, סגנית ראש העיר,   1    

 שולמית סהלו ולחברי ועדת הכספים: לגזבר העירייה, למנהל אגף  הגב'        
 התקציבים ועוזריהם על העבודה הטובה והמקיפה בהכנת תקציב העירייה.        

 
 
 

 , 14114113מיום  2113, מס'  11114113מיום  3113פרוטוקול ועדת כספים מס'        
 וספר התקציב מצורפים כנספח   2114113מיום  5113ומס'  3114113מיום   6113מס'        
 לפרוטוקול זה. 1ס' מ       

 
 
 
 
 
 
 

                                                                          
 דהריאבירם             אליאס ישראל                                                                                    

 ראש העיר                         מזכיר   העירייה        
 מרכז ישיבות המועצה     

 


