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 22.8.17מיום  14פרוטוקול ישיבת מליאה מיוחדת מס' 
  

  ראש העיר -  מר משה אבוטבול   :נוכחים
  חבר מועצת עיר -    מר יגאל חדד    
  חבר מועצת עיר  -  מר משה מונטג     
    עירחבר מועצת  -  מר ישראל סילברסטין    
  חבר מועצת עיר -  מר שמעון גולדברג    
    חבר מועצת עיר -  מר פרנקל אברהם    
  חבר מועצת עיר -    גב' סטלה ולטר    
    חבר מועצת עיר -  מר מנשה אליאס     

  
 סגן ומ"מ ראש העיר -  מר מאיר בלעיש  חסרים: 

  סגן ראש  העיר -  מר שמוליק גרינברג    
    חבר מועצת עיר -  מר ישעיהו ארנרייך     
  חבר מועצת עיר -  מר מרדכי דירנפלד    
  משנה לראש העיר -  מר חיים בן מרגי    
    חבר מועצת עיר -    מר אליסף ורמן    
  חבר מועצת עיר -  מר שלום אדרי     
  סגן ראש העיר -  מר משה שטרית    
          

  
  גזבר -  מר אריה ברדוגו  משתתפים:

  משנה ליועמ"ש -  עו"ד דקלה כלפון    
  אחראי על הקלטת הפרוטוקול –אינוונטר   -    מר דוד וקנין     

  
  
  
  
  

  על סדר היום:
  
 .2017אישור תיקון תקציב לשנת  .1
להשתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית בגין פיצוי ₪  200,000אישור  תוספת  .2

  פרישה לרב העיר.
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  2017אישור תיקון תקציב לשנת  – 1סעיף 
  

המתוקן המובא לאישור לנוכח הערות משרד הפנים הגזבר עורך סקירה לגבי התקציב 
  לגבי הצעת התקציב הקודמת.

  
מליאת מועצת העיר מאשרת את תיקון התקציב לשנת  הצעת החלטה:  –ראש העיר 

  כפי שנמסר לחברים. 2017
  

  מי בעד ?
  

  פה אחד -  בעד  הצבעה:
  מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.  החלטה:

  
להשתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית ₪  200,000אישור תוספת  – 2סעיף 

  בגין פיצוי  פרישה לרב העיר.
  

להשתתפות ₪  200,000: מועצת העיר מאשרת תוספת הצעת החלטה –ראש העיר 
העירייה בתקציב המועצה הדתית בגין פיצוי פרישה של רב העיר. ונמצא גם בספר 

  התקציב המתוקן.
  

  מי בעד ?
  

  פה אחד. - הצבעה:  בעד  
  

  מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.  החלטה:
  

  הישיבה נעולה.
  

  לשכת סמנכ"ל -איטח  רחל    : תמללה
  
  
  
  

            
                ______________  
  משה   אבוטבול                   
  ראש  העיר                     


