עיריית ראשון לציון
המועצה ה15 -
לשכת מנכ"ל העירייה

ד' בתשרי ,התשע"ו
 17ספטמבר 2015
52161715

קובץ החלטות מס' 53/15
של ישיבת מועצה שלא מן המנין

שהתקיימה ביום חמישי,

כ"ו אלול התשע"ה10.9.15 ,

בשעה 18:00
באולם המליאה/קומה  ,5בנין העירייה

משתתפים

דב צור  -ראה"ע ,מוטי עג'מי  -מ"מ ראה"ע ,רז קינסטליך – מ"מ ראה"ע ,ציון
כהן – סגן ראה"ע ,אריה כהן – סגן ראה"ע ,יוסי חממי – סגן ראה"ע ,אייל
מושיוב – משנה לראה"ע ,אבי דנינו – משנה לראה"ע ,פרופ' תמי רונן ,לימור
גור ,איתן שלום ,יפעת מאירוביץ יפת ,עידן מזרחי ,אבי חיים ,ישראל מוטעי,
מיכל קלדרון ,אסף דעבול.,

חסרים:

דורון אוזן – משנה לראה"ע ,משה לב הר , ,אוהד אוזן ,אייל לוי ,מיכאל רייף,
ליאל אבן זוהר בן דוד ,יפת מנחם ,יצחק אבשלומוב ,שמעון טרבלסי ,קרן דנה,
סורין גנות ,מאיר עקיבא

נוכחים:

פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה ,איתן דורון – סמנכ"ל לתפעול ,אלי יהלום –
מהנדס העירייה ,יוסי כהן – גזבר העירייה ,מוריס לוי – מנהל אגף תקציב,
אורי אליהו – חשב מינהל כ"א ,טובה סער – מזכירת מועצת עירייה ,עו"ד
אופיר ארגמן  -יועץ משפטי לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה18:18 :

על סדר היום:

עדכון תקציב רגיל לשנת .2015

המועצה התבקשה לאשר עדכון תקציב רגיל לשנת .2015

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק עדכון תקציב .2015
התנהל דיון בעדכון התקציב ,במהלכו הסבירו ראה"ע -מר דב צור וגזבר העירייה – מר יוסי
כהן את עיקרי עדכון התקציב לשנת  ,2015לחברי המועצה.
ראה"ע – מר דב צור העמיד להצבעת חברי המועצה:
א .עדכון תקציב רגיל לשנת 2015
הנהלה  342.2משרות
ב .עדכון שיא כ"א לשנת -2015
משרות
940.7
שירותים מקומיים -
משרות
שירותים ממלכתיים 2,900.77 -
משרות
76.55
מפעלים -
משרות
847
גמלאים -
משרות
5,107.42
ס ה " כ-
============================
להלן ההצבעה:
בעד16 -

נגד/ -
נמנע1 -
מחליטים:

)ה"ה ראה"ע -דב צור ,מ"מ ראה"ע – מוטי עג'מי ורז קינסטליך ,סגני ראה"ע-
ציון כהן ,יוסי חממי ואריה כהן ,משנה לראה"ע -אייל מושיוב ,ואבי דנינו,
פרופ' תמי רונן ,לימור גור ,יפעת מאירוביץ יפת ,איתן שלום ,מיכל קלדרון,
ישראל מוטעי ,אבי חיים ועידן מזרחי(
)מר אסף דעבול(
מאשרים )ברוב קולות(:
עדכון תקציב רגיל לשנת .2015
א.
עדכון שיא כ"א לשנת  2015כדלקמן:
ב.
הנהלה  342.2משרות
משרות
940.7
שירותים מקומיים -
משרות
שירותים ממלכתיים 2,900.77 -
משרות
76.55
מפעלים -
משרות
847
גמלאים -
משרות
5,107.42
ס ה " כ-
============================

הישיבה הסתיימה בשעה18:42 :

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

ד' תשרי תשע"ו
 17ספטמבר 2015

להלן קיטוע החלטת מועצה שלא מן המנין מס'  53/15מתאריך :10.9.15

על סדר היום:

עדכון תקציב רגיל לשנת .2015

המועצה התבקשה לאשר עדכון תקציב רגיל לשנת .2015

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק עדכון תקציב .2015

התנהל דיון בעדכון התקציב ,במהלכו הסבירו ראה"ע -מר דב צור וגזבר העירייה – מר יוסי
כהן את עיקרי עדכון התקציב לשנת  ,2015לחברי המועצה.
להלן ההצבעה:
בעד16 -

נגד/ -
נמנע1 -
מחליטים:

)ה"ה ראה"ע -דב צור ,מ"מ ראה"ע – מוטי עג'מי ורז קינסטליך ,סגני ראה"ע-
ציון כהן ,יוסי חממי ואריה כהן ,משנה לראה"ע -אייל מושיוב ,ואבי דנינו,
פרופ' תמי רונן ,לימור גור ,יפעת מאירוביץ יפת ,איתן שלום ,מיכל קלדרון,
ישראל מוטעי ,אבי חיים ועידן מזרחי(
)מר אסף דעבול(
מאשרים )ברוב קולות( עדכון תקציב רגיל לשנת .2015

