מועצת באר יעקב
ישיבת מועצה
מישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 27
שהתקיימה ביום רביעי  28.1.15בשעה 18.30
במתנ"ס
משתתפים:
מר ניסים גוזלן

 -ראש המועצה

מר אברהם בוסקילה -
מר עמרם נעים
מר מוטי פרנקו

סגן ראש המועצה

 סגן ומ"מ ראש המועצה-

חבר המועצה

מר דן קושניר  -חבר המועצה
מר דודי לוין  -חבר המועצה
מר מוטי זייפתי

 -חבר המועצה–

מר ג'קי גונגרדי

 -סגן ראש המועצה–

גב' ליאת דרי

 -חברת המועצה

מר נועם ששון

 -חבר המועצה

גב' עידית גינדי  -חברת מועצה

לא נכח
הגיע באיחור

– הגיע באיחור

נוכחים:
ל

מר בן אור פרץ

 -מנכ"

מר דניאל אורן

-

גזבר המועצה

מר זאב ריקנטי

-

חשב מלווה

עו"דיובל דמול  -היועץ המשפטי למועצה
מר משה מזרחי

-

מבקר המועצה

על סדר היום:
 .1אישור נציג ציבור מקומי במכרזים לכ"א – מר אלי מנשה.
 .2תב"ר  – 1055נזקי הסופה בהתאם לדוח שמאי ,הגדלת תב"ר
ל( . ₪ 2,523,677 -אושר בוועדת כספים).
 .3אישור מר אייל שקד כיו"ר ועדת תנועה במקום מר אסף ויסלר.
 .4עדכון בנושא שרותים משפטיים ע"י ראש המועצה.
 .5שאילתא– דודי לוין – בנושא :מכרז שלטי חוצות באר יעקב.
 .6שאילתא– דודי לוין – בנושא :אישור כיבוי אש לאולם המתנ"ס.
 .7אישור תקציב מבקר המועצה לשנת .2015
 .8שונות.

מליאה מס'  -27 -דף החלטות
 .1נושא – אישור נציג ציבור מקומי במכרזים לכ"א – מר אלי מנשה.
החלטה -
.
 .1מר ניסים גוזלן  -בעד
 .2מר עמרם נעים -

 .7מר נועם ששון -
בעד

 .8מר מוטי זייפתי -- -

 .3מר אברהם בוסקילה  -בעד

 .9מר דן קושניר -

 .4מרג'קי גונגרדי -- -

 .10מר דודי לוין -בעד

 .5גב' ליאת דרי  -בעד

 .11מר מוטי פרנקו -בעד

 .6גב' עידית גינדי -- -

בעד

בעד

 .2תב"ר  – 1055נזקי הסופה בהתאם לדוח שמאי ,הגדלת תב"ר
ל( . ₪ 2,523,677 -אושר בוועדת כספים).

החלטה
 .1מר ניסים גוזלן  -בעד
 .2מר עמרם נעים -

 .7מר נועם ששון -
בעד

בעד

 .8מר מוטי זייפתי -- -

 .3מר אברהם בוסקילה  -בעד

 .9מר דן קושניר -

 .4מרג'קי גונגרדי  --בעד

 .10מר דודי לוין -בעד

 .5גב' ליאת דרי  -בעד

 .11מר מוטי פרנקו -בעד

בעד

 .6גב' עידית גינדי -- -

 .3אישור מר אייל שקד כיו"ר ועדת תנועה במקום מר אסף ויסלר.
החלטה  -הוספה של אייל שקד כחבר ועדה  ,אסף יישאר יו"ר הועדה
החברים מוזמנים להציע תושבים נוספים להתנדב לועדת תנועה.

החלטה
 .1מר ניסים גוזלן  -בעד
 .2מר עמרם נעים -

 .7מר נועם ששון -
בעד

 .8מר מוטי זייפתי -- -

 .3מר אברהם בוסקילה  -בעד

 .9מר דן קושניר -

 .4מרג'קי גונגרדי  -נגד

 .10מר דודי לוין -בעד

 .5גב' ליאת דרי  -בעד

 .11מר מוטי פרנקו -בעד

 .6גב' עידית גינדי -- -

בעד

בעד

"י ראש המועצה.
 .4עדכון בנושא שירותים משפטיים ע
החלטה – יצא מכרז בנושא יועץ משפטי ,יפתח בתחילת פברואר יש נחיצות וזה לשוטף.
עידכון– הנושאים שקשורים לפיתוח בתב"ע יבוצע ע"י יובל,
זה יעלה למליאה הבאה.
 .5שאילתא– דודי לוין – בנושא :מכרז שלטי חוצות באר יעקב.
החלטה – עד סוף פברואר יהיה מכרז ,שילוט מוכן.
קבלן שחייב כסף למועצה לא יוכל להשתתף.
 .6שאילתא– דודי לוין – בנושא :אישור כיבוי אש לאולם המתנ"ס.
החלטה –הקבלן מבצע את מה שנדרש ע"י כיבוי אש  ,יסיים
עבודה שבוע הבא ותערך ביקורת כבוי אש בסוף השבוע.
 .7אישור תקציב מבקר המועצה לשנת .2015
החלטה  -אישור תקציב מבקר המועצה

 ₪ 47,600שנתי ללא שכר.

החלטה
 .1מר ניסים גוזלן  -בעד
 .2מר עמרם נעים -

 .7מר נועם ששון -
בעד

בעד

 .8מר מוטי זייפתי -- -

 .3מר אברהם בוסקילה  -בעד

 .9מר דן קושניר -

 .4מרג'קי גונגרדי  -בעד

 .10מר דודי לוין -בעד

 .5גב' ליאת דרי  -בעד

 .11מר מוטי פרנקו -בעד

בעד

 .6גב' עידית גינדי  -בעד
באו על החתום
_____________________
בן אור פרץ – מנכ"ל המועצה

___________________
ניסים גוזלן  -ראש המועצה

