קובץ החלטות מליאה מיום 31.12.19

נושא
1

החלטה

פרוטוקול אושר פרוטוקול החלטות מליאה
פרוטוקולים:
אישור
החלטות מליאה מן המניין ,פרוטוקול
מליאה שלא מן המניין ,דיון בתקציב מן המניין (יש לשנות בקובץ
המועצה  2020מיום . 10.12.19
החלטות סעיף  , 1להוסיף תשובה
לשאילתה .סעיף  , 4להוסיף את
המילה אושר .סעיף  , 11להוסיף
מס' תב"רים .סעיף  , 12שמות
מורשי החתימה).
אושר דיון תקציב המועצה 2020
מיום . 10.12.19

2

חלוקת מלגות ספורטאים מצטיינים.

חולקו מלגות לספורטאים.
אושר פה אחד פרוטוקול ועדת
מלגות.

3

הגדלת התקשרות עם חילן.

אושרה פה אחד הגדלת התקשרות
עם חילן מעבר ל  25% -ועד ל 50% -

4

ועדת הנחות בארנונה.

אושר פה אחד פרוטוקול ועדת
הנחות בארנונה.

5

אישור תאריכי ישיבות מליאה לשנת אושרו פה אחד תאריכי ישיבות
מליאה לשנת . 2020
. 2020

6

אושר פה אחד הסכם מבננים.

הסכם מבננים.

1

7

הקצאות קרקע :אישור פרוטוקול
ועדה מקצועית מיום  : 26.11.19בית ברוב קולות אושר פרוטוקול ועדה
כנסת זכור אברהם ,בית כנסת אחדות
ישראל ,התנועה הרפורמית ,בית מקצועית מיום  . 26.11.19שינוי
כנסת נר ברוך הסדרת הליך הקצאת
סעיף  3ה' לתקופה של 25 :שנה
קרקע.
+שתי תקופות אופציה 10 + 10
סעיף  3ד' למחוק.
בית כנסת זכור אברהם ,בית כנסת
אחדות ישראל – להמשך הליך
הקצאה

לפרסום

שני.

–

להתחיל

הרפורמית

התנועה
הליך

הקצאת קרקע בכפוף לנוהל ,בית
כנסת

נר

ברוך

אסדרת

הליך

הקצאת קרקע – לצאת לנוהל
פרסום.
8

תקציב פיתוח . 2020

אושר פה אחד תקציב פיתוח . 2020

9

עדכון תקציב רגיל . 2019

אושר פה אחד עדכון תקציב רגיל
. 2019

10

אישור תב"רים.

אושרו פה אחד תב"רים.
עמודי חשמל בעמק איילון – החלפה
(תב"ר .)773
שיפוץ ריהוט בטיחות והצטיידות
למוסדות ציבור ( תב"ר .)772

11

הצטרפות לאיגוד הווטרינרי.

אושרה
הווטרינרי.

12

שונות

אושרה פה אחד נסיעתם של אבי
אלטלף ואפרים גולדפרב ליריד
עולים בדרום אפריקה.

2

הצטרפות

לאיגוד

-------------------איתן פטיגרו
ראש המועצה

---------------------יוסי בן חיים
מנכ"ל המועצה

3

