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פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין 5/17
מישיבה שהתקיימה ביום ראשון ,י"א אייר תשע"ז 7.5.2017 ,בשעה  18:00בבית המתנדב.
רח' חיים לוי.
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יצחק פסטרנק
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שירי בן שמעון
חברת מועצה
אופירה מור
חבר מועצה
אהוד אביר לב
חבר מועצה
שמואל משולם
יערה ישורון
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חבר מועצה

חסרים:

גבריאל גאון
חנוך פרקל

-

חבר מועצה
חבר מועצה

נוכחים:

זהבית דרויש
עו"ד יניר גור
עו"ד ענת נבל

-

גזבר המועצה
יועמ"ש
יועמ"ש

סדר יום:
 .1פתיחת תב"ר  - 895עבודות שיפוצי קיץ מוסדות חינוך  2017בסך  370אש"ח
מימון 90 :אש"ח – משרד החינוך 280 ,אש"ח – קרנות המועצה.
הערה :מימון משרד החינוך מותנה בקבלת הרשאה תקציבית
רצ"ב :מכתב בקשה והסבר של מנהלת מח' החינוך
 .2פתיחת תב"ר  – 896הקמת  3כיתות גנ"י ברחוב אנה טיכו בסך  3,700אש"ח.
מימון 2,250 :אש"ח  -משרד החינוך 1,450 ,אש"ח  -קרנות המועצה
הערה :העבודה לא תחל טרם קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך.
רצ"ב :מכתב בקשה והסבר של מהנדסת המועצה.
 .3פתיחת תב"ר  898לביצוע בי"ס נבון בשכונת בר לב שלבים ב' ו-ג' בסך  12מיליון .₪
מימון 8,400 :אש"ח  -משרד החינוך 3,600 ,אש"ח  -קרנות המועצה.
הערה :העבודה לא תחל טרם קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך.
רצ"ב :מכתב בקשה והסבר של מהנדסת המועצה.
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 .4הגדלת תב"ר  - 775פיצויי הפקעה נחל השלושה בסך  5מיליון  ₪מ 17.5-מיליון  ₪ל-
 22.5מיליון .₪
רצ"ב :דברי הסבר של היועמ"ש
 .5פתיחת תב"ר  897לרכישת ציוד ביטחון ושע"ח בסך .₪ 23,080
מימון :משרד החינוך –  ,₪ 11,540קרנות המועצה – ₪ 11,540
רצ"ב:
א .מכתב בקשה והסבר של מנהל מח' ביטחון
ב .מכתב הרשאה ממשרד החינוך.
 .6תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)(תיקון מס'  ,)3התשע"ז – 2017-דיון
והחלטה.
רצ"ב :נוסח תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)(תיקון מס' ,)3
התשע"ז2017-
 .7סגירת תב"רים לפי רשימה מצורפת.
 .8דיון בדוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2016
רצ"ב בדוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2016
 .9הנחת פרוטוקולים של ועדות הנחה בארנונה ושמירה מתאריך  19.3.2017על שולחן
המועצה.
רצ"ב :פרוטוקולים של ועדות הנחה בארנונה ושמירה מתאריך .19.3.2017
 .10פתיחת תב"ר  –895גנים ציבוריים ומתקני משחק בשכונות ותיקות בסך  350אש"ח
מימון :משרד הפנים.
הערה :מימון משרד הפנים מותנה בקבלת הרשאה תקציבית
רצ"ב :מכתב בקשה והסבר של מנהל מח' ביטחון
מהלך הישיבה
עפ"י תיקון לצו המועצות המקומיות(א) ,התשי"א 1950-שפורסם ב 6.3.2016-יש להקליט
את כל ישיבות המועצה בנוסף לרישום הפרוטוקול .הפרוטוקולים וההקלטות של ישיבות
המועצה מפורסמים כנדרש בחוק באתר האינטרנט של המועצה.
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מאיר דהן :ערב טוב ,אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מן המנין .5/17
 .1פתיחת תב"ר  - 895עבודות שיפוצי קיץ מוסדות חינוך  2017בסך  370אש"ח במימון90 :
אש"ח – משרד החינוך 280 ,אש"ח – קרנות המועצה.
הצבעה :בעד – פה אחד
החלטה :מאושרת פתיחת תב"ר  - 895עבודות שיפוצי קיץ מוסדות חינוך  2017בסך 370
אש"ח במימון 90 :אש"ח – משרד החינוך (מותנה בקבלת הרשאה תקציבית) 280 ,אש"ח
– קרנות המועצה.
 .2פתיחת תב"ר  – 896הקמת  3כיתות גנ"י ברחוב אנה טיכו בסך  3,700אש"ח.
מימון 2,250 :אש"ח  -משרד החינוך 1,450 ,אש"ח  -קרנות המועצה.
הצבעה :בעד – פה אחד
החלטה :מאושרת פתיחת תב"ר  – 896הקמת  3כיתות גנ"י ברחוב אנה טיכו בסך 3,700
אש"ח במימון 2,250 :אש"ח  -משרד החינוך 1,450 ,אש"ח  -קרנות המועצה
( העבודה לא תחל טרם קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך).
 .3פתיחת תב"ר  898לביצוע בי"ס נבון בשכונת בר לב שלבים ב' ו-ג' בסך  12מיליון .₪
מימון 8,400 :אש"ח  -משרד החינוך 3,600 ,אש"ח  -קרנות המועצה.
החלטה :מאושרת פתיחת תב"ר  898לביצוע בי"ס נבון בשכונת בר לב שלבים ב' ו-ג' בסך
 12מיליון  ₪במימון 8,400 :אש"ח  -משרד החינוך 3,600 ,אש"ח  -קרנות המועצה.
(העבודה לא תחל טרם קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך).
 .4הגדלת תב"ר  - 775פיצויי הפקעה נחל השלושה בסך  5מיליון  ₪מ 17.5-מיליון  ₪ל-
 22.5מיליון ₪
מימון :קרנות המועצה
החלטה :מאושרת הגדלת תב"ר  - 775פיצויי הפקעה נחל השלושה בסך  5מיליון  ₪מ-
 17.5מיליון  ₪ל 22.5 -מיליון  ₪מימון :קרנות המועצה.
 .5פתיחת תב"ר  897לרכישת ציוד ביטחון ושע"ח בסך .₪ 23,080
מימון :משרד החינוך –  ,₪ 11,540קרנות המועצה – ₪ 11,540
החלטה :מאושרת פתיחת תב"ר  897לרכישת ציוד ביטחון ושע"ח בסך ₪ 23,080
במימון :משרד החינוך –  ,₪ 11,540קרנות המועצה – ₪ 11,540

המועצה המקומית מזכרת בתיה שד' אליהו  ,76804 4טל , TEL. 1599-59-7777 .פקסLocal Council: Mazkeret Batya 76804 ,FAX. 08-9349003 .
w w w . m a z k e r e t - b a t ya . m u n i . i l
מינהל כללי\ועדות המועצה\ועדת מליאת \\\mazkeret-mpl-fs\mazkeret.batya
.docxהמועצה\פרוטוקולים\458462\2017

המועצה המקומית מזכרת בתיה
מ

י

נ

ה

ל

כ

ל

ל

י

טל ,08-9371106 .פקס08-9371108 .

תרמ"ג 1883

mazkirut@mazkeret-batya.muni.il

סימוכין458462 :
 .6תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)(תיקון מס'  ,)3התשע"ז – 2017-דיון
והחלטה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת את יישום תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה
מארנונה)(תיקון מס'  ,)3התשע"ז 2017-עבור מגורים בלבד.
 .7סגירת תב"רים לפי רשימה מצורפת.
החלטה :מאושרת סגירת התב"רים בהתאם לרשימה המצורפת.
 .8דיון בדוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2016
הממונה על תלונות הציבור הציג את הדוח ונערך דיון בנושא.
 .9הנחת פרוטוקולים של ועדות הנחה בארנונה ושמירה מתאריך  19.3.2017על שולחן
המועצה.
הפרוטוקולים של ועדות הנחה בארנונה ושמירה מתאריך  19.3.2017הונחו על שולחן
המועצה.
 .10פתיחת תב"ר  –895גנים ציבוריים ומתקני משחק בשכונות ותיקות בסך  350אש"ח
מימון :משרד הפנים.
החלטה :מאושרת פתיחת תב"ר  –895גנים ציבוריים ומתקני משחק בשכונות ותיקות
בסך  350אש"ח במימון :משרד הפנים (מימון משרד הפנים מותנה בקבלת הרשאה
תקציבית).

הישיבה ננעלה (בשעה )18:40
ירון טמיר – מזכיר המועצה
_________________
מאיר דהן -ראש המועצה
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