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פרוטוקול מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין לאישור תקציב העירייה
לשנת  2016ותקציב הפיתוח לשנים  2017 – 2016שהתקיימה ביום
חמישי ,י"ב בטבת התשע"ו 24.12.2015 ,בשעה  18:15בחדר הישיבות
נוכחים:

אליהו זהר – ראש העיר
שמעון חזן ,מישל טפירו ,חיים שטיינר ,שלומי מלכה ,בצלאל מזרחי,
שי סיום ,יוסי חדד ,ד"ר שלום אלדר ,יוסי סולימני ,בוריס בורוכוב ,
דוד גלעם ,גדעון מהרי

משתתפים :אריה פיקל -מ"מ מזכיר העיר ,תמיר היזמי -מנכ"ל ,צביקה דודי-
גזבר ,עו"ד עידית יפת לוי – יועמ"ש ,איתי קורן -מבקר
ראש העיר פותח את הישיבה
(בהסכמה פה אחד הוחלט כי הישיבה תימשך למעלה משעתיים)
ראש העיר
חברי המועצה קיבלו לעיונם את הצעת התקציב לשנת  2016ותקציב הפיתוח לשנים
 , 2017 -2016ואני בטוח שגם עיינו בהצעות.
ועדת הכספים בישיבותיה מיום ג' בטבת התשע"ו 15.12.2015 ,ומיום ה' בטבת
התשע"ו 17.12.2015 ,החליטה להמליץ בפני ראש העיר וחברי המועצה לאשר את
תקציב העירייה לשנת  2016שיעמוד על סך  ₪ 163,663,000בנוסף אושר תקציב
מותנה בסך . ₪ 1,874,000סה"כ תקציב כולל מותנה ,, ₪ 165,537,000 :ותקציב
הפיתוח לשנים . 2017 – 2016
אני מבקש להודות לחברי ועדת הכספים שטרחו ועמלו להבאת התקציב לאישור
המליאה.
ראש העיר
רשות הדיבור לגזבר העירייה
גזבר העירייה מר צביקה דוידי הציג בפני חברי המועצה מצגת ובה דברי הסבר על
תקציב העירייה לשנת  2016ותקציב הפיתוח לשנים .2017 – 2016
ראש העיר
תודה לגזבר העירייה ולכל מי שטרח ועמל בהכנת התקציב.
ראש העיר נתן את רשות הדיבור לחברי המועצה
התקיים דיון בנושא התקציב במשך כמה שעות  ,חברי המליאה העלו שאלות
שונות וקיבלו את תשובות ראש העיר  ,המנכ"ל והגזבר .
ראש העיר
הודה לחברי המועצה
1

ראש העיר
לאחר שמיעת חברי המועצה אני מבקש את אישור המליאה לתקציב לשנת  2016כפי
שהונח בפני חברי המועצה ,התקציב יעמוד על סך . ₪ 163,663,000
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 128
מחליטים 8 :בעד  4נגד (סולימני ,בורוכוב ,גלעם ,מהרי) לאשר את בקשת ראש
העיר
ראש העיר
אני מבקש את אישור המליאה לתקציב הפיתוח לשנים  2017 – 2016כפי שמופיע
בספר התקציב
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 129
מחליטים  :פה אחד לאשר את בקשת כראש העיר

הישיבה ננעלה בשעה 21:50
הישיבה כולה הוקלטה

_________________
אריה פיקל
מ"מ מזכיר העיר

_______________
אליהו זהר
ראש העיר
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