י"ב תשרי ,תשע"ה
 6אוקטובר2014 ,
2014 - 183559

פרוטוקול מליאת המועצה מס' 6.10.14
שהתקיימה בבית יד לבנים ביום ראשון י"א בתשרי תשע"ה – 6.10.14

נוכחים :
יוסי ורדי – ראש המועצה ,אהוד בן אפרים – אלומות ,מוטי קומרוב – אפיקים ,יוסי ויסלר – אפיקים,
אלמוג אביעוז – אשדות איחוד ,אלי ארזי – אשדות מאוחד ,שרה יסעור – בית זרע ,חוה ישי – האון,
אברהם קופר – חוקוק ,שמעון שושן – פוריה נוה עובד ,שמעון סימוני – פוריה נוה עובד.

חסרים :
זהבה פרל – אלמגור ,יגאל נגר – גנוסר ,עודד גנני – דגניה א' ,רם חכמון – דגניה ב' ,גדי מאירי –
כנרת מושה ,גור מלמד – כנרת קיבוץ ,ניר מנצר – מסדה ,ראובן סמית – מעגן ,עוזי קרן – עין גב ,יוסי
עמר  -פוריה כפר עבודה ,דני סחייק – פוריה עילית ,מירב כבשנה – רביד ,יהודה כהן – שער הגולן,
עדיאל חלמיש – תל קציר .

מוזמנים :
דודו פרץ ,בועז יוסף ,איריס שובל ,רענן סרי ,ערן שגיא .

סדר היום :
 .1אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מיום .2.9.14
 .2תקציב  – 2014דיון לקביעת מסגרות ועדיפויות בתקציב .
 .3אינפורמציה .
ראש המועצה יוסי ורדי ביקש בפתח הישיבה להוסיף שני נושאים שלא על סדר היום :
אישור תבר"ים .
.1
.2

אישור מתן ערבות לאתר טליה אחזקות .

ברוב של  11וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הוספת  2הנושאים לסדר היום .

נדון  ,סוכם והוחלט :
 .1אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מיום :2.9.14
.2

ברוב של  11וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הפרוטוקול מישיבה קודמת .
תקציב  – 2015דיון לקביעת מסגרות ועדיפויות בתקציב :

ראש המועצה יוסי ורדי פתח את הדיון ,מנהלי האגפים במועצה הציגו כל אחד את הפעילות
והתקציב של האגף כבסיס לקביעת מסגרות ועדיפויות בתקציב  2015באמצעות דיון פתוח.
ערן שגיא מנהל ארגוני אגף החינוך הציג את מסגרת התקציב של האגף תוך מתן הסבר מפורט על
סעיפי התקציב והפעילות בכל סעיף.
איריס שובל – מנהלת אגף קהילה הציגה את נתוני תקציב האגף והפעילות של כל מחלקות האגף .
מנהלי אגף תפעול  ,פיתוח כלכלי ושפ"ע יציגו את נתוני תקציב האגפים במליאה הבאה .
 .1תברים :
יוסי ורדי ראש המועצה מביא לאישור המליאה את רשימת התברים הנ"ל :
א .תב"ר מס'  - 2133הערכות ליישום תיקון  101לחוק תכנון ובניה
סכום – . ₪ 990,000
מקורות מימון – משרד הפנים . ₪ 990.000 -
ברוב של  10וללא מתנגדים מאשרת במליאה את התב"ר .
ב .תב"ר מס'  - 2134רכישת טרקטור יד שניה למרכז הימי .
סכום – . ₪ 85,000
מקורות מימון – קרן לחידוש רכבים – . ₪ 85,000
ברוב של  10וללא מתנגדים מאשרת המליאה את התב"ר.
.2

אישור מתן ערבות לאתר טליה אחזקות

ראש המועצה יוסי ורדי מבקש מהמליאה אישור לערבות לטובת בנק לאומי להבטחת חובותיו של אתר
טליה אחזקות בע"מ עד לסכום של . ₪ 235.365
לצורך מתן הערבות המועצה משעבדת לטובת הבנק הכנסות מכל סוג עד לסכום של  235.365ש"ח .
ברוב של  10וללא מתנגדים מאשרת המליאה את מתן הערבות .

ראש המועצה נועל את הישיבה .
בברכה

יוסי ורדי – ראש המועצה

דודו פרץ – רשם הפרוטוקול

