פרוטוקול מס' 52

פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר שהתקיימה ביום רביעי,
י"ב בשבט התשע"ז 8.2.2017 ,בשעה  18:30בחדר הישיבות
נוכחים:

שמעון חזן – מ"מ ראש העיר
מישל טפירו ,חיים שטיינר ,משה מלאייב ,שי סיום ,מיכל מגן ,בצלאל
מזרחי  ,ד"ר שלום אלדר ,יוסי סולימני ,בוריס בורוכוב ,גדעון מהרי  ,דוד
גלעם

חסרים:

אליהו זהר – ראש העיר

משתתפים:

עו"ד טל כהן -יועמ"ש ,צביקה דוידי – גזבר ,איתי קורן -מבקר העירייה

מ"מ ראש העיר פותח את הישיבה
על סדר היום
 תיקון לחוק עזר חניה
 אישור פרוטוקולים למחיקת חובות (אפשר לעיין בפרוטוקולים אצל טלי מזכירת
ראש העיר)
 שינוי בהרכב חברי מועצה והשבעת חבר מועצה חדש
 שינוי ואישרור בהרכב חברי הדירקטוריון של הקרן לפיתוח קרית מלאכי
 שינוי חברי ועדות
מ"מ ראש העיר
תיקון לחוק עזר לחניה
סוכם שנושא זה ירד מסדר היום ויועלה שוב בישיבת מליאה הבאה.
מ"מ ראש העיר
כפי שידוע לכם חבר המועצה יוסי חדד הגיש מכתב התפטרות .אבקש להודיע על כניסת
חברת עירייה חדשה גב' מיכל מגן  ,ת"ז 035921717
אני מבקש מגברת מיכל מגן להצהיר אמונים לעירייה.
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מיכל מגן
מצהירה בנוסח הבא:
"אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה"
מאחלת לה בשמי  ,בשם ראש העיר ובשם כל חברי המועצה הצלחה רבה.

מ"מ ראש העיר
אישור פרוטוקולים למחיקת חובות
אני מבקש את אישור המליאה לאשר את הפרוטוקול הבא :
 פרוטוקול למחיקת חובות מה 3/11/2016 -ע"ס ₪ 1,563,405.50
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 228
מחליטים 9 :בעד  3נמנעים (יוסי סולימני ,גדעון מהרי ,בוריס בורוכוב )
לקבל את בקשת מ"מ ראש העיר
מ"מ ראש העיר
שינוי ואישרור בהרכב חברי הדירקטוריון של הקרן לפיתוח קרית מלאכי
אני מבקש את אישור חברי המליאה לשינויים הבאים:
במקום שמעון עמר – יבוא מיכאל בן שטרית ת"ז 024979155
במקום יפה כהן תבוא יואלה תבור ת"ז 024691248
במקום שלומי מלכה יבוא משה מלייאב ת"ז 034468694
במקום מוטי אברג'ל נציג ציבור יבוא שמואל עזרא ת"ז  51359677נציג ציבור
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 229
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת מ"מ ראש העיר
ראש העיר
שינוי חברי ועדות
אבקש את אישור חברי המליאה להחלפת חברים בועדות הבאות:
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ועדה לאיכות הסביבה
במקום יוסי חדד תבוא מיכל מגן
ועדת שמות
במקום יוסי חדד תבוא מיכל מגן

ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 230
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת מ"מ ראש העיר
הישיבה ננעלה בשעה 19:45
הישיבה כולה הוקלטה
____________________
עו"ד טל כהן
לשכה משפטית

__________________
שמעון חזן
מ"מ ראש העיר
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