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 22/11/16מתאריך    41  סיכום ישיבת מועצה מן המניין מספר
 בחדר הישיבות בבניין המועצהשנערכה 

 

 משתתפים:
 ראש המועצה–ליזי דלריצ'ה 

  חבר מועצה –חן קרמר 
  סגן ראש המועצה  –ידידיה צוריאל 

 חברת מועצה –דורון לוי לירון 
 חבר מועצה –דורון בן דקון 

 חבר מועצה –דוד ברוש 
 חבר מועצה –אלי אחי מרדכי 

 חבר מועצה  –אלי סוכריאנו 
 חבר מועצה –עופר עזרא 

 חסרים:
 סגן ומ"מ ראש המועצה –עומר שלומוביץ 
 חברת מועצה  –אודליה אורבך 

 חברת מועצה  –סמדר מיוחס 
 חבר מועצה   –טל מתתיהו 

 מוזמנים:
 מנכ"לית המועצה –אירית נתן 

 גזברית המועצה –גורן לין  אלרגנד
 מהנדס המועצה  -ערן חמו  

 יועמ"ש המועצה - אושרת מצליחעו"ד 

 על סדר היום:
 

 אישור תב"רים. .1

 .6/9/16אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך  .2

 . 2016לשנת  2דיון בדו"ח כספי רבעון  .3

 . 2016לשנת  2עדכון תקציב מספר  .4

 .אישור הקצאות  .5

ילקח בריבית  לעניין תנאי הלוואת הפיתוח שאושרה כך שחלק מההלוואה 38תיקון החלטה ממליאה מספר  .6
 , בכפוף לאישור משרד הפנים.2%משתנה של עד גובה הפריים וחלק בריבית קבועה צמודה עד 

 .החברה לפיתוח גני תקווה בע"מ – 2015לשנת והמילוליים  חות הכספיים "דיון בדו .7

 .עמותת אומנות ותרבות בגני תקווה – 2015לשנת  והמילוליים  חות הכספיים"דיון בדו .8

 דיווחי ראש המועצה. .9

 החלטות
 

 המצ"ל. רשימת התב"רים בהתאם לנספח  את פה אחד מליאת המועצה מאשרת .1

 9  -בעד    הצביעו: 
 ליזי דלריצ'ה

 חן קרמר
 צוריאלידידיה 

 לירון דורון
 דורון בן דקון

 דוד ברוש
 אלי אחי מרדכי

 אלי סוכריאנו
 עופר עזרא  
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 )מצ"ל(. 6/9/16פרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך  פה אחדמאשרת מליאת המועצה  .2

 9  -בעד    הצביעו:

 ליזי דלריצ'ה
 חן קרמר

 ידידיה צוריאל
 לירון דורון

 דורון בן דקון
 דוד ברוש

 אלי אחי מרדכי
 אלי סוכריאנו

 עופר עזרא  

 )מצ"ל(. 2016לשנת  2דנה בדו"ח כספי רבעון מליאת המועצה  .3

 

 )מצ"ל(. 2016לשנת  2עדכון תקציב מס' מליאת המועצה מאשרת  .4

 1 -נמנע   8  -בעד    הצביעו:

 אלי אחי מרדכי  ליזי דלריצ'ה
 חן קרמר

 ידידיה צוריאל
 לירון דורון

 דורון בן דקון
 דוד ברוש

 סוכריאנואלי 
 עופר עזרא

 

 ירד מסדר היום.הסעיף  -אישור הקצאות  .5

 

לעניין תנאי הלוואת הפיתוח שאושרה כך  38תיקון החלטה ממליאה מספר מליאת המועצה מאשרת פה אחד   .6
, בכפוף לאישור 2%ילקח בריבית משתנה של עד גובה הפריים וחלק בריבית קבועה צמודה עד   שחלק מההלוואה 

 משרד הפנים.

 9  -בעד    הצביעו:

 ליזי דלריצ'ה
 חן קרמר

 ידידיה צוריאל
 לירון דורון

 דורון בן דקון
 דוד ברוש

 אלי אחי מרדכי
 אלי סוכריאנו

 עופר עזרא
 

של  2015לשנת והמילוליים  חות הכספיים "דואת ה מליאת המועצה שימשה כאסיפה כללית ומאשרת פה אחד .7

 )מצ"ל(. החברה לפיתוח גני תקווה בע"מ

 9  -בעד    הצביעו:

 ליזי דלריצ'ה
 דורון בן דקון

 חן קרמר
 דוד ברוש

 ידידיה צוריאל
 אלי אחי מרדכי

 לירון דורון
 אלי סוכריאנו 

 עופר עזרא
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 הסעיף ירד מסדר היום. – עמותת אומנות ותרבות בגני תקווה – 2015לשנת  והמילוליים  חות הכספיים"דיון בדו .8

___________________ ____________________ 
 אירית נתן ליזי דלריצ'ה

 המועצה ית מנכ"ל ראש המועצה המקומית

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