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סדר יום:
 .1אישור תקציב המועצה לשנת 2017
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.
מאיר דהן :ערב טוב ,אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה שלא מן המנין .6/2016
ראשית ,כולנו מבקשים להשתתף בצערו של חבר המועצה ,אבנר דבש ,על פטירתה
בטרם עת של אשתו ,שוש ,אותה כולנו הכרנו .אנחנו מנחמים אותך במה שאפשר
ומאחלים לך שלא תדע עוד צער.
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אני פותח כעת את ישיבת המועצה לאישור התקציב לשנת .2017
החומרים נשלחו אליכם בפירוט רב לפני הישיבה
גבריאל גאון :עברתי על החומרים ואומר רק בקצרה שאני מתנגד להצעת התקציב ולצד זה
אני מביע כמובן אי אימון בו וזאת מהסיבות הבסיסיות שאמרתי לאורך כל השנה,
ביניהם ,אי העברת הסכם ההתייעלות למועצה כפי שהוגש למשרד הפנים וכמובן
התחשיב שעליו מתבסס מס השמירה ואשר לא הובא לידיעת המועצה ולכן אני מתנגד
לתקציב.
יערה ישורון :אני רוצה להגיד שאני מעריכה מאוד את העבודה המקצועית שנעשתה ע"י
עובדי ומנהלי המועצה.
גבריאל גאון :אני גם מצטרף להערכה.
מאיר דהן :תודה רבה .נעבור כעת להצבעה.
הצבעה :בעד – ( 5מאיר דהן ,יגאל עובדיה ,שירי בן שמעון ,אופירה מור,
אהוד אביר לב)
נגד – ( 3גבריאל גאון ,אבנר דבש ,יערה ישורון)
החלטה :מאושרת הצעת התקציב לשנת .2012

הישיבה ננעלה (בשעה )18:05

ירון טמיר – מזכיר המועצה

_________________
מאיר דהן -ראש המועצה
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