המועצה המקומית מזכרת בתיה
מ

י

נ

ה

ל

כ

ל

ל

י

טל ,12-1050016 .פקס12-1050012 .

תרמ"ג 3881

mazkirut@mazkeret-batya.muni.il

י"ט אדר ,תשע"ח 6 ,מרץ8102 ,
סימוכין706215 :

פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין 31/8
מישיבה שהתקיימה ביום ראשון ,י''ז אדר תשע"ח 0.0.8102 ,בשעה  02:01בבית המתנדב.
רח' חיים לוי.
ראש המועצה
מאיר דהן
משתתפים:
סגן ומ"מ ראש המועצה
יגאל עובדיה
חברת מועצה
שירי בן שמעון
חברת מועצה
אופירה מור
חבר מועצה
אהוד אביר לב
סגן ראש המועצה
יצחק פסטרנק
חברת מועצה
יערה ישורון
חבר מועצה
גבריאל גאון
חבר מועצה
חנוך פרקל
חבר מועצה
שמואל משולם
חבר מועצה
אבנר דבש
נוכחים:

זהבית דרויש
עו"ד ענת צדוק
רו"ח איל תנעמי

-

גזבר המועצה
יועמ"ש
מבקר המועצה

סדר יום:
 ./שינוי מקורות מימון תב"ר  – 201הקמת מבנה בי"ס משולב חדש בשכ' בר לב הגדלת
השתתפות משרד החינוך בסך  ₪ 600,108והקטנת השתתפות המועצה בסכום זהה.
מקורות מימון מעודכנים :קרנות המועצה –  ,₪ 8,086,052משרד החינוך00,750,788 -
.₪
רצ"ב:
א .מכתב בקשה והסבר של גזברית המועצה
ב .התחיבות כספית של משרד החינוך.
 .2אישור תב"רים לסגירה בשנת .8102
רצ"ב :רשימת תב"רים לסגירה בשנת .8102
 .3הנחת פרוטוקול של ועדת הנחות בארנונה  018102על שולחן המועצה.
רצ"ב :פרוטוקול של ועדת הנחות .018102
 .4דיון בדוח ממונה על תלונות הציבור לשנת 8105
רצ"ב :דוח ממונה על תלונות הציבור לשנת .8105
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 .5החלפת יו"ר ועדת שימור אתרים כפי שנקבע במליאת מועצה מן המניין  8106מיום
( 01.8.8106עפ"י התוספת הרביעית לחוק התכנון והבניה).
רצ"ב:
א .הודעת יועמ"ש
 .6פתיחת תב"ר  – 107פעולות לבטיחות בדרכים  8102בסך .₪ 00,826
מימון :הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים  ,₪ 80,111 -קרנות המועצה – .₪ 01,826
רצ"ב:
א .מכתב בקשה והסבר של מנהל מח' ביטחון
ב .אישור השתתפות כספית של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
מהלך הישיבה
עפ"י תיקון לצו המועצות המקומיות(א) ,התשי"א 0171-שפורסם ב 6.0.8106-יש להקליט
את כל ישיבות המועצה בנוסף לרישום הפרוטוקול .הפרוטוקולים וההקלטות של ישיבות
המועצה מפורסמים כנדרש בחוק באתר האינטרנט של המועצה.
מאיר דהן :ערב טוב ,אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מן המנין .018102
שמואל משולם – חסר
 ./שינוי מקורות מימון תב"ר  – 201הקמת מבנה בי"ס משולב חדש בשכ' בר לב הגדלת
השתתפות משרד החינוך בסך  ₪ 600,108והקטנת השתתפות המועצה בסכום זהה.
מקורות מימון מעודכנים :קרנות המועצה –  ,₪ 8,086,052משרד החינוך00,750,788 -
.₪
הצבעה :בעד -פה אחד ()01
החלטה :מאושר שינוי מקורות מימון תב"ר  – 8/8הקמת מבנה בי"ס משולב חדש
בשכ' בר לב .מקורות מימון מעודכנים :קרנות המועצה –  2₪ 2242624,8משרד
החינוך.₪ /425,32522 -
 .2אישור תב"רים לסגירה בשנת .8102
הצבעה :בעד6 -
נמנע –  0גבריאל גאון ,יערה ישורון ,חנוך פרקל ,אבנר דבש
החלטה :מאושרת רשימת תב"רים מצורפת לסגירה.
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שמואל משולם – מצטרף לישיבה
 .3הנחת פרוטוקול של ועדת הנחות בארנונה  018102על שולחן המועצה.
 .4דיון בדוח ממונה על תלונות הציבור לשנת .8105
ניתנה סקירה מקיפה של הדוח ע"י מבקר המועצה והממונה על תלונות הציבור .לאחר
מכן נערך דיון שכלל שאלות חברי המועצה ותשובות של המבקר.
 .5החלפת יו"ר ועדת שימור אתרים כפי שנקבע במליאת מועצה מן המניין  8106מיום
( 01.8.8106עפ"י התוספת הרביעית לחוק התכנון והבניה).
מאיר דהן :לאור האמור בחוק יכולים לכהן כיו"ר הוועדה ראש המועצה או מי מסגניו .אני
מציע את סגן ראש המועצה יצחק פסטרנק.
הצבעה :בעד6 -
נגד –  7גבריאל גאון ,יערה ישורון ,חנוך פרקל ,אבנר דבש ,שמואל משולם
החלטה :מאושר מינוי סגן ראש המועצה 2יצחק פסטרנק 2כיו"ר הוועדה לשימור
אתרים.
 .6פתיחת תב"ר  – 107פעולות לבטיחות בדרכים  8102בסך .₪ 00,826
מימון :הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים  ,₪ 80,111 -קרנות המועצה – .₪ 01,826
הצבעה :בעד -פה אחד
החלטה :מאושרת פתיחת תב"ר  – 5/5פעולות לבטיחות בדרכים  28/8בסך .₪ 342286
במימון הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים  2₪ 242888 -קרנות המועצה – /82286
.₪

הישיבה ננעלה (בשעה )02:77
ירון טמיר – מזכיר המועצה

_________________
מאיר דהן -ראש המועצה
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