סיכום ישיבת מועצה מן המניין מספר  13מתאריך 12/11/14
שנערכה בחדר הישיבות בבניין המועצה
משתתפים:
ליזי דלריצ'ה –ראש המועצה
חן קרמר – חבר מועצה
לירון דורון לוי – חברת מועצה
סמדר מיוחס -חברת מועצה
ידידיה צוריאל – חבר מועצה
עומר שלומוביץ-חבר מועצה
אלי אחי מרדכי – חבר מועצה
דוד ברוש – חבר מועצה
אלי סוכריאנו – חבר מועצה
טל מתתיהו – חבר מועצה
עופר עזרא – חבר מועצה
חסרים:
אודליה אורבך – חברת מועצה
דורון בן דקון – חבר מועצה
מוזמנים:
אירית נתן-מנכ"לית המועצה
צור אוריון – גזבר המועצה
עו"ד רונית עובדיה– היועמ"ש למועצה
דליה שמר – דוברת ומנהלת לשכת ראש המועצה
עינת רז – עוזרת ראש המועצה

על סדר היום:
.1
.2
.3
.4

עדכון תקציב .2014
עדכון תב"ר מס' .633
אישור פרוטוקול וסיכום ועדת ביקורת.
אישור שיעבוד לבנק לאומי לישראל בסך של  9מיליון :₪
אישור שיעבוד ההכנסות העצמיות של המועצה למעט הכנסות מים וביוב ,הנובעות מכלל הנכסים המצויים
בכלל שטחה של הרשות המקומית .האישור הינו בהמשך לאישור מליאת המועצה מיום  ,3.3.2013לביצוע
עבודות פיתוח בגוש  6717מזרח ומערב ,במימון הלוואות מבנקים ,ובמסגרת תברי"ם  683ו – .684

.5

דיווחי ראש המועצה.

החלטות
.1

מליאת המועצה מאשרת עדכון תקציב ( 2014מצ"ל).
הצביעו:

בעד 9 -

נמנע 2 -

ליזי דלריצ'ה
עומר שלומוביץ
חן קרמר
ידידיה צוריאל
לירון דורון
סמדר מיוחס
דוד ברוש
טל מתתיהו
עופר עזרא

אלי אחי מרדכי
אלי סוכריאנו

1

.2

מליאת המועצה מאשרת פה אחד עדכון תב"ר מס' ( 633מצ"ל).

 .3מליאת המועצה דנה בפרוטוקול ועדת ביקורת לעניין הדו"חות הכספיים לשנת .2013
 .4מליאת המועצה מאשרת שיעבוד לבנק לאומי לישראל בסך של  9מיליון :₪
אישור שיעבוד ההכנסות העצמיות של המועצה למעט הכנסות מים וביוב ,הנובעות מכלל הנכסים המצויים
בכלל שטחה של הרשות המקומית .האישור הינו בהמשך לאישור מליאת המועצה מיום  ,3.3.2013לביצוע
עבודות פיתוח בגוש  6717מזרח ומערב ,במימון הלוואות מבנקים ,ובמסגרת תברי"ם  683ו – .684
הצביעו:

בעד 10 -
ליזי דלריצ'ה
עומר שלומוביץ
חן קרמר
ידידיה צוריאל
לירון דורון
סמדר מיוחס
דוד ברוש
טל מתתיהו
עופר עזרא
אלי סוכריאנו

נגד 1 -
אלי אחי מרדכי

____________________
אירית נתן
מנכ"לית המועצה

___________________
ליזי דלריצ'ה
ראש המועצה המקומית

העתק :הממונה על המחוז ,משרד הפנים רמלה
משרד מבקר המדינה ,הקריה תל-אביב

2

