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 01/04/2019בתאריך  4.19פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  

 : 2019תקציב המועצה לשנת 

 

 חברי המליאה :

 : דורון בן שלומי, מנכ"ל המועצהמוזמנים            איתמר רביבו, ראש המועצה  .א

 אלעד פרץ, גזבר המועצה                 אורן מוהר, גיאה  .ב

 עו"ד נחמה נצר, יועמ"ש המועצה                 עופר חדד, ברכיה .ג

 אלירז כהן, מבקר המועצה                  אלדד כהן, משען .ד

 דוד סעד, מח' מוניציפאלית                 צביקה בר, כוכב מיכאל .ה

  מרלין סבן, היחידה הסביבתית                 צחי בטיטו, מבקיעים .ו

  כרמית אליהו, ועדה לתו"ב                 רצון בן שלום, חלץ .ז

     יפית בוכריס, מח' חינוך                יהושוע מכלוף, בית שקמה .ח

 מתנ"ס -יוסי דהרי                                                                       טל מור, זיקים .ט

 אלמוג נחשון, הודיה .י

 יגאל וזאנה, תלמי יפה .יא

 תקווה דרורי, ניצן .יב

 שי מגידיש, ניצן ב' .יג

 איתי לוי, נתיב העשרה .יד

 ניר סוסינסקי, ניר ישראל  .טו

 מסילתי, גברעםבני  .טז

 שוש מרק, בת הדר .יז

 משה ראובן, באר גנים .יח

 חגית משעולי, ניצנים )לא נוכחת( .יט

 גיל תימור, ס. ראש המועצה, כרמיה )לא נוכח( .כ

 

 :על סדר היום

 : גזברות, חינוך, מתנ"ס, איכות סביבה, ועדה מקומית.סקירת מחלקות המועצה ע"י מנהלי אגפים .1

 .2019אישור תקציב המועצה לשנת  .2

  .אישור מצב כוח האדם של המועצה .3
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 : סקירת מחלקות המועצה ע"י מנהלי אגפים -1לסעיף  -
 גבייה,  גזברות, חינוך, מתנ"ס, איכות סביבה, ועדה מקומית.

 מצגות המחלקות השונות.מצ"ב 
 

 :2019אישור תקציב המועצה לשנת  -2לסעיף  -
ואת השינויים  2019י התקציב לשנת עיקרגזבר המועצה מר אלעד פרץ הציג בפני חברי המליאה את 

 העיקריים שנערכו בו.
 ₪ 171,584,000                                                             2018מסגרת התקציב המאושרת לשנת        
 ₪ 172,981,000                                                         2018הביצוע המשוער לסוף שנת        
 ₪      4,995,000                                                                           2018עודף/ גרעון לשנת        

 
 .2018ביחס לביצוע ₪  3,393,000קיטון של ₪  169,588,000 עומדת על 2019תקציב המועצה לשנת הצעת 

 . ין נמנעיםחדד, א עופר -נגד -1בעד,  -17הצבעה: 

 .2019חברי המליאה מאשרים את תקציב המועצה לשנת 

 

  :אישור מצבת כוח האדם של המועצה -3לסעיף  -

 מלש"ח. 54בעלות כוללת של  ,תקנים 322.4 :2019 לשנת מאושרים תקנים כ"סה

 עופר חדד, אין מתנגדים. -נמנע -1בעד,  -17הצבעה: 

 .כפי שהוצגה על ידי גזבר המועצה, 2019האדם לשנת  מצבת כוח חברי המליאה מאשרים את 

 

 

 

 רשם: דוד סעד                                                                                                                                        

 חתימה: ___________________

 08/04/2019 תאריך:


