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 14/7/15מתאריך    23סיכום ישיבת מועצה מן המניין מספר 
 שנערכה בחדר הישיבות בבניין המועצה

 משתתפים:
 ראש המועצה–ליזי דלריצ'ה 

 סגן ומ"מ ראש המועצה-עומר שלומוביץ
 סגן ראש המועצה –ידידיה צוריאל 

 חבר מועצה –חן קרמר 
 חברת מועצה –לירון דורון לוי 

 מועצהחברת  -סמדר מיוחס
 חבר מועצה –דורון בן דקון 

 חבר מועצה –דוד ברוש 
 חבר מועצה –אלי סוכריאנו 

 חבר מועצה –טל מתתיהו 
 חבר מועצה –עופר עזרא 

 מוזמנים:
 המועצה יתמנכ"ל- אירית נתן

 היועמ"ש למועצה –עו"ד רונית עובדיה
 גזברית המועצה –גורן לין 

 דוברת ומנהלת לשכת ראש המועצה  –דליה שמר 
 עוזרת ראש המועצה –עינת רז 

 מנכ"לית עמותת אומנות ותרבות בגני תקווה –כרמית יעקובסון 
 מנכ"לית החברה לפיתוח גני תקווה –שרון פז 

 אופיר בוחניק, ניר לוי –נציגי חב' אופיר בוחניק ושות' רו"ח 

 על סדר היום:

 דיווחי ראש המועצה. .1

 .אישור תב"רים  .2

וזאת לצורך הקמת מבנה הספריה, התחלת  50%בשיעור של  7/2014ח מכרז ובע"מ מכ הגדלת ההתקשרות עם חב' שתית .3
( לתוספת הרביעית לצו המועצות 7)3ח סעיף וביצוע עבודות בשצ"פ אפ"י וקירוי מגרש הספורט. ההגדלה הינה מכ

  .ידי הוספת פריטים לחוזה קיים-המקומיות )א( המאפשר הגדלת הוצאות על

 . 1977 –תשל"ז  -  הקבועים בחוק העזר לגני תקווה )תיעול( תיקון תעריפי ההיטלים .4

 .1975 -תשל"ה  –תיקון תעריפי ההיטלים הקבועים בחוק העזר לגני תקווה )סלילת כבישים(  .5

 . 2015לשנת   2עדכון תקציב מס  .6

 . 2015חות הכספיים רבעון ראשון "דיון בדו .7

 .לפיתוח גני תקווה בע"מ החברה – 2014לשנת והמילוליים חות הכספיים "דיון בדו .8

 .עמותת אומנות ותרבות בגני תקווה – 2014לשנת  והמילוליים  חות הכספיים"דיון בדו .9
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 החלטות
 בהתאם לפירוט ולרשימה המצ"ל.את התב"רים  מליאת המועצה מאשרת  .1

 : 726, 691, 620תב"רים   .א

  11  -בעד   הצביעו:

 ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ

 חן קרמר
 צוריאלידידיה 

 לירון דורון
 דורון בן דקון
 סמדר מיוחס

 דוד ברוש
 אלי סוכריאנו

 טל מתתיהו

 עופר עזרא

 

 : 671, 636תב"רים   .ב

 1 –נגד   1 –נמנע   9  -בעד   הצביעו:

 דורון בן דקון  אלי סוכריאנו  ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ

 חן קרמר
 ידידיה צוריאל

 לירון דורון
 סמדר מיוחס

 דוד ברוש
 מתתיהוטל 

 עופר עזרא
 

וזאת  50%בשיעור של  7/2014ח מכרז והגדלת ההתקשרות עם חב' שתית בע"מ מכ פה אחדמליאת המועצה מאשרת  .2
( 7)3ח סעיף ולצורך הקמת מבנה הספריה, התחלת ביצוע עבודות בשצ"פ אפ"י וקירוי מגרש הספורט. ההגדלה הינה מכ

  .ידי הוספת פריטים לחוזה קיים-המאפשר הגדלת הוצאות עללתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות )א( 

  11  -בעד   הצביעו:

 ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ

 חן קרמר
 ידידיה צוריאל

 לירון דורון
 דורון בן דקון
 סמדר מיוחס

 דוד ברוש
 אלי סוכריאנו

 טל מתתיהו
 עופר עזרא

 

 . 1977 –תשל"ז  -  העזר לגני תקווה )תיעול(תיקון תעריפי ההיטלים הקבועים בחוק  מליאת המועצה מאשרת .3

 1 –נמנע   10  -בעד   הצביעו:
 דורון בן דקון  ליזי דלריצ'ה

 עומר שלומוביץ
 חן קרמר

 ידידיה צוריאל
 לירון דורון

 סמדר מיוחס
 דוד ברוש

 אלי סוכריאנו
 טל מתתיהו

 עופר עזרא
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 .1975 -תשל"ה  –העזר לגני תקווה )סלילת כבישים( תיקון תעריפי ההיטלים הקבועים בחוק  מליאת המועצה מאשרת .4

 1 –נמנע   10  -בעד   הצביעו:
 דורון בן דקון  ליזי דלריצ'ה

 עומר שלומוביץ
 חן קרמר

 ידידיה צוריאל
 לירון דורון

 סמדר מיוחס
 דוד ברוש

 אלי סוכריאנו
 טל מתתיהו
 עופר עזרא

 

 :מצ"ל( ) 2015לשנת  2עדכון תקציב מס' מליאת המועצה מאשרת פה אחד  .5

  11  -בעד   הצביעו:

 ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ

 חן קרמר
 ידידיה צוריאל

 לירון דורון
 דורון בן דקון
 סמדר מיוחס

 דוד ברוש
 אלי סוכריאנו

 טל מתתיהו
 עופר עזרא

 

 )מצ"ל(. 2015מליאת המועצה דנה בדו"חות הכספיים רבעון ראשון לשנת  .6

 )מצ"ל(. החברה לפיתוח גני תקווה בע"מ – 2014לשנת והמילוליים חות הכספיים "בדומליאת המועצה דנה  .7

 )מצ"ל(. עמותת אומנות ותרבות בגני תקווה – 2014לשנת  והמילוליים  חות הכספיים"בדודנה  מעצה המליאת  .8

___________________   ____________________ 
 אירית נתן     ליזי דלריצ'ה

 המועצה  יתמנכ"ל   ראש המועצה המקומית

 הממונה על המחוז, משרד הפנים רמלה העתק:
  אביב-משרד מבקר המדינה, הקריה תל
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