מועצת באר יעקב
ישיבת מועצה
מישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 30
שהתקיימה ביום רביעי  11/3/15בשעה 19:00
במתנ"ס.
משתתפים:
מר ניסים גוזלן

-

מר אברהם בוסקילה -

ראש המועצה
סגן ראש המועצה

מר עמרם נעים

-

סגן ומ"מ ראש המועצה

מר מוטי פרנקו

-

חבר המועצה

מר דן קושניר

-

חבר המועצה (הגיע באיחור)

מר דודי לוין

-

חבר המועצה

מר מוטי זייפתי

-

חבר המועצה (הגיע באיחור)

מר ג'קי גונגרדי

-

סגן ראש המועצה

גב' ליאת דרי

-

חברת המועצה

מר נועם ששון

-

חבר המועצה (הגיע באיחור)

גב' עידית גינדי

-

חברת מועצה

נוכחים:
מר בן אור פרץ

 -מנכ"ל

מר דני אורן

 -גזבר המועצה

עו"ד יובל דמול

 -יועמ"ש המועצה

על סדר היום:
 .1תב"רים חדשים לאישור ועדכון.
 .2פתיחת ח"ן עזר יעודי לפרוייקט התב"רים של החינוך.
 .3הצעתו של מר מוטי פרנקו בנושא :הקמת מאגר תמונות יישובי ע"ש נתן מזרחי ז"ל.
 .4שאילתה לראש המועצה ממר דן קושניר בנושא :החלפת חול בחמישה גני ילדים.
 .5שונות.

מליאה מס'  - 30 -דף החלטות
 .1תב"רים חדשים לאישור ועדכון.
סעיף  – 1תב"ר  – 1104הלוואה לכיסוי גירעונות באמצעות בנק דקסיה
ע"ס  ,₪ 10,000,000בריבית  2.75%צמודת מדד ל 10 -שנים.

החלטה
 .1מר ניסים גוזלן -

בעד

 .7מר נועם ששון -

-

 .2מר עמרם נעים -

בעד

 .8מר מוטי זייפתי -

-

 .3מר אברהם בוסקילה -

בעד

 .9מר דן קושניר -

-

 .4מר ג'קי גונגרדי -

בעד

 .10מר דודי לוין-

נגד

-

בעד

 .11מר מוטי פרנקו-

נגד

 .6גב' עידית גינדי -

בעד

 .5גב' ליאת דרי

סעיף  – 2תב"ר ( – 759תב"ע  )1517הגדלת תב"ר לסך של .₪ 113,000,000
הוחלט :לאשר את התב"ר ( 759תב"ע  )1517ע"ס  ₪ 113,000,000מהיטלי פתוח של הרשות
להעביר לחברי המועצה את אבני דרך לתב"ע  ,1517חברי המועצה רוצים לראות את ההוצאות.
בתב"ע.

החלטה
 .1מר ניסים גוזלן -

בעד

 .7מר נועם ששון -

נגד

 .2מר עמרם נעים -

בעד

 .8מר מוטי זייפתי -

-

 .3מר אברהם בוסקילה -

בעד

 .9מר דן קושניר -

-

 .4מר ג'קי גונגרדי -

בעד

 .10מר דודי לוין-

נגד

-

בעד

 .11מר מוטי פרנקו-

נגד

 .6גב' עידית גינדי -

בעד

 .5גב' ליאת דרי

סעיף  – 3תב"ר  – 1105תב"ר חדש לתב"ע  -1492השלמת פיתוח בתב"ע ₪ 3,000,000
הוחלט :לדחות.
סעיף  – 4תב"ר  – 1107תב"ר חדש לתב"ע - 1518השלמת פיתוח בתב"ע ₪ 3,000,000
הוחלט :לדחות.

סעיף  - 5תב"ר  – 1106רכישת מכסחת דשא למחלקת גינון ₪ 111,000
 – ₪ 30,000מכירת מכסחת ישנה
 – ₪ 81,000קרנות עבודות פיתוח
₪ 111,000

החלטה
 .1מר ניסים גוזלן

-

בעד

 .7מר נועם ששון -

בעד

 .2מר עמרם נעים

-

בעד

 .8מר מוטי זייפתי -

בעד

בעד

 .9מר דן קושניר -

-

 .4מר ג'קי גונגרדי

-

בעד

 .10מר דודי לוין-

בעד

 .5גב' ליאת דרי

-

בעד

 .11מר מוטי פרנקו-

בעד

 .6גב' עידית גינדי

-

בעד

 .3מר אברהם בוסקילה -

סעיף  – 6תב"ר  – 1108בניית תלמים שלב ג' .
.

מ .הפיס – ₪ 4,153,524
ק.ע.פ₪ 1,846,476 – .
סה"כ ₪ 6,000,000 -

החלטה
 .1מר ניסים גוזלן

-

בעד

 .7מר נועם ששון -

בעד

 .2מר עמרם נעים

-

בעד

 .8מר מוטי זייפתי -

בעד

בעד

 .9מר דן קושניר -

-

 .4מר ג'קי גונגרדי

-

בעד

 .10מר דודי לוין-

בעד

 .5גב' ליאת דרי

-

בעד

 .11מר מוטי פרנקו-

בעד

 .6גב' עידית גינדי

-

בעד

 .3מר אברהם בוסקילה -

סעיף  – 7תב"ר  – 1109בניית בי"ס יסודי תב"ע .1517
מ .פיס – ₪ 6,811,036
ק.ע.פ₪ 1,438,964 - .
סה"כ ₪ 8,250,000 -

החלטה

 .1מר ניסים גוזלן

-

בעד

 .7מר נועם ששון -

בעד

 .2מר עמרם נעים

-

בעד

 .8מר מוטי זייפתי -

בעד

בעד

 .9מר דן קושניר -

-

 .4מר ג'קי גונגרדי

-

בעד

 .10מר דודי לוין-

בעד

 .5גב' ליאת דרי

-

בעד

 .11מר מוטי פרנקו-

בעד

 .6גב' עידית גינדי

-

בעד

 .3מר אברהם בוסקילה -

סעיף  - 8תב"ר  – 1103עדכון תב"ר  4גני ילדים בתלמים – ע"ס – ₪ 3,870,199
משרד החינוך – ₪ 3,193,199
₪ 677,000
ק.ע.פ- .
₪ 3,870,199
סה"כ -

החלטה
 .7מר ניסים גוזלן

-

בעד

 .7מר נועם ששון -

בעד

 .8מר עמרם נעים

-

בעד

 .8מר מוטי זייפתי -

בעד

בעד

 .9מר דן קושניר -

-

 .10מר ג'קי גונגרדי

-

בעד

 .10מר דודי לוין-

בעד

 .11גב' ליאת דרי

-

בעד

 .11מר מוטי פרנקו-

בעד

 .12גב' עידית גינדי

-

בעד

 .9מר אברהם בוסקילה -

ובאו על החתום:

__________________
ניסים גוזלן – ראש המועצה

___________________
בן אור פרץ -מנכ"ל המועצה

