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  ע"ב תשרי תש"י 

  2009ספטמבר  30 

  6574מועצה .י
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   ::::משתתפיםמשתתפיםמשתתפיםמשתתפים

  ראש המועצה  -אליעזר חסדאי
   מ ראש המועצה"סגן ומ -לוי אודי

  סגנית ראש המועצה -פנינה רום
   חבר מועצה -זיו סימוןד "עו

   חבר מועצה -משה רובשיץ
   חבר מועצה -אמנון כרמי

   חברת מועצה -מוסקוביץ עינת
   חבר מועצה -משה אופיר

  

   ::::נוכחיםנוכחיםנוכחיםנוכחים
   מזכיר המועצה -יעקב אוחיוןד "עו
  מ"יוע –ד ברוך חייקין "עו
  מבקר המועצה -שר שטיינמץא
        

  :חסריםחסריםחסריםחסרים
   חברת מועצה -דליה נחום לוי

  גזבר המועצה -יוסי ברזילי
        
        : : : : ל סדר היוםל סדר היוםל סדר היוםל סדר היוםעעעע

  ואישור פרוטוקול ועדת הכספים 2009תיקון תקציב המועצה לשנת 
  .24.6.09מתאריך 

  
        
        
        

        ::::מהלך הדיוןמהלך הדיוןמהלך הדיוןמהלך הדיון
     הנני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה שלא מן מנין   :חסדאי 

  רהקיייתן ס, ר ועדת הכספים"יו, אמנון כרמי. 10' מס              
  .התקציב בועדת הכספיםקצרה על הדיון בתיקון            
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נידון בועדת הכספים  2009תיקון תקציב המועצה לשנת   :אמנון

ח כספי "באותה ישיבה גם הוצג דו. 24.6.09בישיבתה מיום 
  . 2009רבעוני ראשון לשנת 

סעיפי   3לעומק את חיוניותם של  סוכם כי הגזבר יבדוק
רכב שכור והשתתפות , תקציב העוסקים בספרות מקצועית

  .בהוצאות רווחה הסעות נכים
חברי הועדה טרם קיבלו את ממצאי בדיקתו של הגזבר 

  .בנושאים אלה
  

אני מציע שועדת . אני לא מבין מה הבעיה עם סעיפים אלה  :חסדאי
  ם בישיבתה הקרובה לאחר שתקבל את הכספים תדון בה

  .ממצאי הגזבר
  

  ,בהזדמנות חגיגית זו שאנו עומדים לדון בתיקון התקציב    :משה
   2009ח הרבעוני הראשון לשנת "הנני מבקש לדון גם בדו    
  .המצביע על גרעון מסוים    

  
        עד עד עד עד     2009200920092009לדחות את הדיון בתיקון תקציב המועצה לשנת לדחות את הדיון בתיקון תקציב המועצה לשנת לדחות את הדיון בתיקון תקציב המועצה לשנת לדחות את הדיון בתיקון תקציב המועצה לשנת         ::::החלטההחלטההחלטההחלטה
        תדון בישיבתה הקרובה בממצאי תדון בישיבתה הקרובה בממצאי תדון בישיבתה הקרובה בממצאי תדון בישיבתה הקרובה בממצאי     לאחר שועדת הכספיםלאחר שועדת הכספיםלאחר שועדת הכספיםלאחר שועדת הכספים                

        הבדיקה של הגזבר בענין חיוניותם של סעיפים מסויימים הבדיקה של הגזבר בענין חיוניותם של סעיפים מסויימים הבדיקה של הגזבר בענין חיוניותם של סעיפים מסויימים הבדיקה של הגזבר בענין חיוניותם של סעיפים מסויימים 
        ....בתקציבבתקציבבתקציבבתקציב

  
  
  

_______________        ________________  
  ד יעקב אוחיון"חסדאי אליעזר                                    עו    
  מזכיר המועצה            ראש המועצה       
  
  
  

  קרן הרדוף: רשמה
  19:30: שיבהיהתחלת ה עתש

 19:45 :   שעת סיום הישיבה
  


