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  ע"תש, ז תשרי"כ 
  2009, אוקטובר 15 

   9/2009' פרוטוקול ישיבת מליאה מס
  14.10.09ע "אלול  תשב ז"כמתאריך 

  
  

  :נוכחים
  ראש המועצה -  מר הרצל בן ארי

  חברת מליאה -  שמחה אשואל ' גב
  חבר מליאה -    ד פיני דנינו"עו
  חבר מליאה -  ד מיכאל טפלו"עו

  חבר מליאה -    מר אסי לוי
  חבר מליאה  -    נקרימר אבי ל

  חבר מליאה -    מר יורם לסר
  חבר מליאה -  מר בני מיכלוביץ

  
  :משתתפים

  יועץ משפטי -  ד ברוך חייקין"עו
  מבקר המועצה -  מר גרשון וינגורט

  מזכיר המועצה -    מר יאיר ושדי 
  

  :חסרים
  חבר מליאה -    מר יגאל להב 

  
  ח חצי שנתי"דו –תקציב 

  .ח חצי שנתי"נערך דיון בדו. זברי הג"הוגש חומר עם הסברים ע
  

  2009שינוי תקציב ואישור תקציב 
קבלת רזרוות שר ומענק , ח כתוצאה מעדכון מענק האיזון"אלש 1757 -התקציב החדש הוגדל ב

  .מיוחד נוסף
  .בתקציב קיימים שינויים נוספים הן בהכנסות והן בהוצאות ומוסברים בדף המוגש לכם

ראשון לעדכון התקציב בסעיפי החריגה שהביאו אותנו לגרעון הכספים שהתקבלו שימשו בשלב 
  .ח שנתי"מלש 1.5ח ובהתאמה "אלש 750 -חצי שנתי של כ

חזות הישוב וחינוך ותוקצבו התקנים , ע"ביתרת הכספים הוגדלו סעיפי הפעולות ההכרחיים בשפ
  .שאושרו במשרד הפנים

ללא הכנסות (ח  "אלש 46,670בסכום של  2009אבקשכם לאשר את תקציב המועצה לשנת 
  .מותנות' ח כולל הכנסות והוצ"אלש 47,470ובסכום של ) והוצאות מותנות

  )יורם לסר(נמנע  1בעד      7  :הצבעה
  .המעודכן 2009תקציב  אושר  :החלטה

  
  0רים ביתרת "סגירת תב

  .2007בדרכים בטיחות  – 353ר "תב
  .הסדרת נגישות לליקויי למידה – 362ר "תב
      .רכישת מבנה יביל לגן ילדים נווה מנחם – 369ר "תב
  .2008סימון כבישים והתקני בטיחות  – 374ר "תב
  .ש"שדרוג שער ק  - 376ר "תב
  .משרד הבטחון –פנסי היצף   - 377ר "תב

  
  .פה אחד בעד  :הצבעה
  .אושר  :החלטה
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  0רים עם שינויים וסגירת על "תב
לסכום של ₪  36,523ר מסכום "הקטנת תב – 2007סימון כבישים והתקני בטיחות  – 349ר "תב

  .0 -ר ב"וסגירת התב 35,457
שינויים . ₪ 118,422לסכום ₪  120,000ר מסכום "תב תהקטנ –הקמת מסלול הליכה  – 351ר "תב

 20,000 לאומית ח"מאחר שהתקבלו מקופ₪  1,055כום של ספיתוח הוקטן ל שבוצעו מימון מקרן
  .0 -ר ב"סגירת התב. ₪

. ₪ 20,212נתקבלו ממשרד הפנים . ₪ 42,000ס "ר ע"תב –סקר נכסי מים וביוב  – 358ר "תב
  .0 -וסגירה ב₪  788הגדלת סעיף השלמה קרן פיתוח . חוסר

  .פה אחד בעד  :הצבעה
  .אושר  :החלטה

  
מליאת . ל וסגירהלביטו י גזבר המועצה"מוגש בפעם השניה ע –ס "השלמת ביכנ – 368' ר מס"תב

  .ס"ר ולבדוק אפשרויות בניית ביהכנ"המועצה החליטה שלא לסגור עדיין את התב
  

  הרחבת הישיבה התיכונית – 343ר "הגדלת תב
  .בהשתתפות משרד החינוך₪  1,144,782הגדלה של . ₪ 4,088,508ר הקיים "התב

  .₪ 5,233,290ר לאחר ההגדלה "סך התב
  .בעד פה אחד  :הצבעה
  .שראו  :החלטה

  
  הודעות ראש מועצה

הישיבה תתקיים מחוץ . ישיבת המליאה הבאה תוקדש לחשיבה ודיון בנושא חזון ישובי .1
  ).כולל ארוחת ערב(שעות  3-4 -לישוב ל

 .18.30בשעה  27.10.09התאריך 
מקוים לאישור בניה גן נוסף בגינות  2010אושר לבניה גן ילדים בנוה מנחם ובשנת  –חינוך  .2

 .שומרון
  .בהליך אישור בניה של אגף נוסף –ברקאי ס "בבי

  .ח"מלש 1ס בהיקף "פ לשיפוץ ביה"יש אישור בע –ן "שיפוצים ברימו

סוכם על . 55בפגישה היום עם שר התחבורה עלה לדיון שינוי כביש  –משרד התחבורה  .3
  .קיום דיונים מפורטים עם נציגי המשרד

  .20.10.09 -יבקר בישוב ב דעשר המ .4
  
  
  
  

___________________  
  הרצל בן ארי        
  ראש המועצה        

  
 יאיר ושדי: רשם 


