המועצה המקומית מזכרת בתיה
מ

י

נ

ה

כ

ל

ל

ל

י

טל ,08-9371106 .פקס08-9371108 .

תרמ"ג 1883

mazkirut@mazkeret-batya.muni.il

סימוכיןdocx.497931 :

פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין 9717
מישיבה שהתקיימה ביום ראשון ,ט"ו כסלו 3.12.2017 ,בשעה  18:00בבית המתנדב.
רח' חיים לוי.
ראש המועצה
מאיר דהן
משתתפים:
סגן ומ"מ ראש המועצה
יגאל עובדיה
סגן ראש המועצה
יצחק פסטרנק
חברת מועצה
שירי גונן
חברת מועצה
אופירה מור
חבר מועצה
אהוד אביר לב
חבר מועצה
חנוך פרקל
חבר מועצה
שמואל משולם
חבר מועצה
גבריאל גאון
חבר מועצה
אבנר דבש
-

חברת מועצה

חסרים:

יערה ישורון

נוכחים:

גזברית המועצה
זהבית דרויש
עו"ד ענת צדוק וינגורט  -יועמ"ש

סדר יום:
 .1הגדלת תב"ר  - 899שדרוג גנים ציבוריים ומתקנים גפן והזית בסך  ₪ 65,000מ325,000-
 ₪ל.₪ 390,000 -
מקורות מימון :תקציב פיתוח משרד הפנים ,₪ 325,000 -קרנות המועצה.₪ 65,000 -
רצ"ב:
א.

מכתב בקשה והסבר של מנהל מח' ביטחון.

ב.

סקיצה למיקום מתקנים.

 .2בקשה לפתיחת תב"ר  - 904שיפור חזות המושבה בסך ₪ 190,000
מקורות מימון :קרנות המועצה
רצ"ב :מכתב בקשה והסבר של מנהל מח' שפ"ע
 .3בקשה לפתיחת תב"ר  – 905סיום רישום פרצלציה בשכונת בר-לב בסך ₪ 60,000
מימון :קרנות המועצה
רצ"ב :מכתב בקשה והסבר של הממונה על הנכסים.
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 .4בקשה לפתיחת תב"ר  – 906נגישות תחנות אוטובוס :תיקון הסכום המבוקש מ35,000-
 ₪ל.₪ 32,867 -
מימון :משרד התחבורה
רצ"ב:
א .מכתב בקשה והסבר מתוקן של מהנדסת המועצה
ב .הרשאה של משרד התחבורה – תשלח בהמשך
 .5אישור המשך גביית היטל שמירה לשנת  2018בתעריפים המעודכנים על פי חוק העזר,
לאחר מועד מגבלת הטלת ההיטל הקבוע ליום .1.1.2018
רצ"ב :דברי הסבר של יועמ"ש.
 .6שינוי מורשה חתימה בחשבון בנק בי"ס הרצוג בעקבות בחירת עינת חשין כהן כגזברית
ועד ההורים.
רצ"ב צילום ת.ז של עינת חשין כהן.
 .7שינוי מורשה חתימה בחשבון בנק בי"ס נבון בעקבות מינוי אילה פלג כמזכירת בי"ס
במקום אביבה פלום.
רצ"ב צילום ת.ז של אילה פלג.
 .8סגירת תב"רים בהתאם לרשימה מצורפת.
רצ"ב :רשימת תב"רים לסגירה.
 .9העברות תקציב מסעיף אחד לסעיף אחר ללא שינוי מסגרת תקציבית מאושרת לשנת
.2017
רצ"ב :רשימת פירוט העברות.
 .11אישור הגדלת שכר גזברית המועצה ל 85%-משכר מנכ"ל החל מ 1.1.2018-בהתאם
להודעת משרד האוצר מיום .24.9.2017
רצ"ב :הודעת משרד האוצר בנושא שכרם של בעלי תפקידים ברשויות המקומיות.
 .11הארכת תוקף מבצע הנחה בסכום חוב ארנונה.
רצ"ב :תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון) ,התשע"ח.2017-
 .12בקשה לסגירת חשבון הלוואות סטודנטים אשר מתנהל בבנק לאומי סניף  930ח-ן
.252200/11
רצ"ב :סטאטוס מצב החשבון.
 .13שינוי מקורות מימון תב"ר  – 898בינוי בי"ס בר לב שלבים ב'+ג' בסך .₪ 12,000,000
מקורות מימון מעודכנים :משרד החינוך –  , ₪ 7,400,000קרנות המועצה – 4,600,000
.₪
רצ"ב :מכתב בקשה והסבר של גזברית המועצה.
 .14שינוי מקורות מימון תב"ר  – 896בינוי  3גנ"י ברחוב אנה טיכו בסך .₪ 3,700,000
מקורות מימון מעודכנים :משרד החינוך –  ,₪ 1,700,000קרנות המועצה₪ 2,000,000-
רצ"ב :מכתב בקשה והסבר של גזברית המועצה.
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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.
סדר יום:
 .1הגדלת תב"ר  - 899שדרוג גנים ציבוריים ומתקנים גפן והזית בסך  ₪ 65,000מ₪ 325,000-
ל .₪ 390,000 -מקורות מימון :תקציב פיתוח משרד הפנים ,₪ 325,000 -קרנות המועצה-
.₪ 65,000
הצבעה :פה אחד
החלטה :מאושרת הגדלת תב"ר  - 899שדרוג גנים ציבוריים ומתקנים גפן והזית בסך
 ₪ 65,000מ ₪ 325,000-ל .₪ 390,000 -מימון :תקציב פיתוח משרד הפנים,₪ 325,000 -
קרנות המועצה.₪ 65,000 -
 .2בקשה לפתיחת תב"ר  - 904שיפור חזות המושבה בסך ₪ 190,000
מקורות מימון :קרנות המועצה
הצבעה :פה אחד
החלטה :מאושרת בקשה לפתיחת תב"ר  - 904שיפור חזות המושבה בסך ₪ 190,000
במימון קרנות המועצה
 .3בקשה לפתיחת תב"ר  – 905סיום רישום פרצלציה בשכונת בר-לב בסך ₪ 60,000
מקורות מימון :קרנות המועצה
הצבעה :פה אחד
החלטה :מאושרת בקשה לפתיחת תב"ר  – 905סיום רישום פרצלציה בשכונת בר-לב
בסך  ₪ 60,000במימון :קרנות המועצה
 .4בקשה לפתיחת תב"ר  – 906נגישות תחנות אוטובוס :תיקון הסכום המבוקש מ35,000-
 ₪ל .₪ 32,867 -מקורות מימון :משרד התחבורה
הצבעה :פה אחד
החלטה :מאושרת בקשה לפתיחת תב"ר  – 906נגישות תחנות אוטובוס בסך.₪ 32,867 -
במימון משרד התחבורה
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 .5אישור המשך גביית היטל שמירה לשנת  2018בתעריפים המעודכנים על פי חוק העזר,
לאחר מועד מגבלת הטלת ההיטל הקבוע ליום .1.1.2018
הצבעה :בעד – 6
נמנע –  ,1חנוך פרקל
נגד –  ,3גבריאל גאון ,אבנר דבש ,שמואל משולם
החלטה :מאושר המשך גביית היטל שמירה לשנת  2018בתעריפים המעודכנים על פי
חוק העזר ,לאחר מועד מגבלת הטלת ההיטל הקבוע ליום .1.1.2018
 .6שינוי מורשה חתימה בחשבון בנק בי"ס הרצוג בעקבות בחירת עינת חשין כהן כגזברית
ועד ההורים.
הצבעה :פה אחד
החלטה :מאושר שינוי מורשה חתימה בחשבון בנק בי"ס הרצוג לעינת חשין כהן.
 .7שינוי מורשה חתימה בחשבון בנק בי"ס נבון בעקבות מינוי אילה פלג כמזכירת בי"ס
במקום אביבה פלום.
הצבעה :פה אחד
החלטה :מאושר שינוי מורשה חתימה בחשבון בנק בי"ס נבון לאילה פלג.
 .8סגירת תב"רים בהתאם לרשימה מצורפת.
הצבעה :פה אחד
החלטה :מאושרת סגירת תב"רים בהתאם לרשימה מצורפת
 .9העברות תקציב מסעיף אחד לסעיף אחר ללא שינוי מסגרת תקציבית מאושרת לשנת
.2017
הצבעה :בעד – 7
נמנע –  ,3חנוך פרקל ,גבריאל גאון ,אבנר דבש
החלטה :מאושרת העברת תקציב מסעיף אחד לסעיף אחר ללא שינוי מסגרת תקציבית
מאושרת לשנת  2017בהתאם לרשימה מצורפת.
 .11אישור הגדלת שכר גזברית המועצה ל 85%-משכר מנכ"ל החל מ 1.1.2018-בהתאם
להודעת משרד האוצר מיום .24.9.2017
הצבעה :פה אחד
החלטה :מאושרת הגדלת שכר גזברית המועצה ל 85%-משכר מנכ"ל החל מ1.1.2018-
בהתאם להודעת משרד האוצר מיום .24.9.2017
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 .11הארכת תוקף מבצע הנחה בסכום חוב ארנונה.
הצבעה :פה אחד
החלטה :מאושרת הארכת תוקף מבצע הנחה בסכום חוב ארנונה.
 .12בקשה לסגירת חשבון הלוואות סטודנטים אשר מתנהל בבנק לאומי סניף  930ח-ן
.252200/11
הצבעה :פה אחד
החלטה :מאושרת סגירת חשבון הלוואות סטודנטים אשר מתנהל בבנק לאומי סניף 930
ח-ן .252200/11
 .13שינוי מקורות מימון תב"ר  – 898בינוי בי"ס בר לב שלבים ב'+ג' בסך .₪ 12,000,000
מקורות מימון מעודכנים :משרד החינוך –  , ₪ 7,400,000קרנות המועצה – 4,600,000
.₪
הצבעה :פה אחד
החלטה :מאושר שינוי מקורות מימון תב"ר  – 898בינוי בי"ס בר לב שלבים ב'+ג' בסך
 ₪ 12,000,000במימון:משרד החינוך –  , ₪ 7,400,000קרנות המועצה – 4,600,000
 .14שינוי מקורות מימון תב"ר  – 896בינוי  3גנ"י ברחוב אנה טיכו בסך .₪ 3,700,000
מקורות מימון מעודכנים :משרד החינוך –  ,₪ 1,700,000קרנות המועצה₪ 2,000,000-
הצבעה :פה אחד
 .15החלטה :מאושר שינוי מקורות מימון תב"ר  – 896בינוי  3גנ"י ברחוב אנה טיכו בסך
 ₪ 3,700,000במימון :משרד החינוך –  ,₪ 1,700,000קרנות המועצה₪ 2,000,000-

הישיבה ננעלה (בשעה )18:55

ירון טמיר – מזכיר המועצה
_________________
מאיר דהן -ראש המועצה
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