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מועצה מקומית
פרדס חנה-כרכור

PARDES HANNA - KARKUR
LOCAL MUNICIPALITY

ה' באדר תשס"ט
 1במרץ 2009
מז380 - 03 /

ישיבת מועצה שלא מן המנין (מיוחדת) מס' )7( 03/09
הצעת תקציב המועצה לשנת 2009

פ ר ו ט ו ק ו ל
הישיבה התקיימה ביום ה' – כ"ה בשבט תשס"ט  ,19/02/09 -בשעה 19:07
בבנין המועצה ,באולם המליאה.
נוכחים בתחילת הישיבה  :חיים געש ,דוד פרץ ,אלי אטיאס ,כוכי גדרון,
נורית השמשוני ,אבי כאכון ,אפרים מעודה ,יוסי זריהן ,משה בן דוד ,אלדד בר כוכבא,
יואב קעטבי ,מצליח עמנואל ,עמוס כחלון ,חיה בן צבי.
נעדרים בתחילת הישיבה :נחמיה מנצור.
מ ש ת ת פ י ם  :חגי בירן – מנכ"ל ,רן גלר  -גזבר ,יעל אשל – מבקרת ,עו"ד ג'ובראן-יועמ"ש.
* הישיבה מוקלטת על ידי גורם חיצוני.
* דיון בהשתתפות :חיים געש ,אלדד בר כוכבא ,יואב קעטבי ,משה בן דוד ,יוסי זריהן,
מצליח עמנואל ,אפרים מעודה  -בנוגע לאופן הגשת מסמך הצעת תקציב ,2009
העלאת הארנונה לשנת  ,2009חוקיות הישיבה.

נחמיה מנצור מצטרף 19:16 -

עוזבים את אולם המליאה :מצליח עמנואל ,יואב קעטבי,
אלדד בר כוכבא ,משה בן דוד ,יוסי זריהן 19:25 -
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מועצה מקומית
פרדס חנה-כרכור

א .אטיאס:

PARDES HANNA - KARKUR
LOCAL MUNICIPALITY

מודיע כי וועדת הכספים החליטה להגדיל את תקציב המועצה הדתית
ב  100 -אלש"ח שירשמו כרזרבה.

* דיו ן בהשתתפות  :אפרים מעודה ,חיים געש ,דוד פרץ ,אלי אטיאס ,כוכי גדרון,
נורית השמשוני  -בנוגע לתקציב המועצה הדתית והתוספת של  100אלש"ח.
חיים געש  :מעמיד להצבעה את הצעת התקציב לשנת .2009

הצבעה  -בעד  -פה אחד (  10חברי מועצה נוכחים)
התקציב לשנת  - 2009מ א ו ש ר

חיים געש :מעמיד להצבעה את ההצעה להוסיף  100אלש"ח לתקציב המועצה הדתית
ברזרבה.

הצבעה–  – 9בעד 1 ,נמנע
ההצעה  -מ א ו ש ר ת

חיים געש:

הישיבה נעולה .20:22 -

__________________
חגי בירן
מנכ"ל  /מזכיר המועצה

__ _________________
חיים געש
ראש המועצה

ח.ב  /נ.מ
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