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 ישיבת מליאת מועצת העיר מודיעין עילית

 8/18' ישיבה מס

 

26.8.18 

 ראשון, ט"ו באלול התשע"ח יום

 

 

 :השתתפותב

 ראש העיר –הרב יעקב גוטרמן 

 מרדכי גולדברג, סגן ראש העיר

 ב אבנר עמר, סגן ראש העיר, מ"מהר

 יהודה שם טוב

 נחום גיטלר

 משה מוטרפרל

 נחמן ניימן

 חיים מאיר ויזל

 טוביה פריינד

 אוחיוןאליהו 

 גולן חסידי

 אבינועם שיפמן

 שמואל אלישיב

 צבי גליק

 אורי יפה

 אברהם וייס
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 מזכירמ"מ , יוני ברנפלד

 , יועץ משפטיהדרעדי עו"ד 

 מבקר, שוקי אהרונוביץ

 

 :עדריםנ

 ולנשטייןיעקב 

 

 

 

 :על סדר היום

 .2018שינויים בתקציב  •

 שונות •
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 פרוטוקול

אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר מספר  :יעקב גוטרמןהיו"ר 

. קיבלתם כולכם את 2018שינויים בתקציב על סדר היום אישור , 8/2018

ת, , הסכום המאוזן, תוספ48,169,000השינויים בתקציב. אושר בזמנו 

49,522,000 . 

, 9,403,000, יש תוספת של 50,686,000היה מאושר  .סליחה, בואו נחזור

שקל. מי שרוצה לראות את כל התוספות שעלו,  60,089,000הסכום המעודכן 

 יש פה את האישור.

, כפי שמופיע אצלכם, 2018-מי בעד אישור השינויים בתקציב העירייה ל

בעד? מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים, אין  החברים, שאושר בוועדת ההנהלה. מי

 מתנגדים.  

שמצורף פה. תקציב כפי אושר שינוי תקציב העירייה  פה אחד

 מאושר בהתאם לשינויים שהוצגו בפניהם. 2018

 יישר כוח. 

 

* * * 

   

 י ברנפלדיונ מזכיר העירייה,מ"מ   , יעקב גוטרמןראש העיר     
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 שינויים תקציביים

 
 הכנסות        

 
 הוצאות

 סכום מעודכן תוספת  סכום מאושר שם סעיף מס' סעיף
 

 סכום מאושר שם סעיף מס' סעיף

191000910 
פנים מענק 
 כללי לאיזון

 
48,169,000.00  

 
1,353,000.00   49,522,000.00  

 
1813200910 

העברה לתב"ר 
    -                    פיתוח מבני חינוך

1599200510 

יתרה 
מתקציבים 

    -                      רגילים
 
3,550,000.00     3,550,000.00  

 
1999200980 

העברת עודף תקציבי 
    -                    לכיסוי גרעון

1313800921 

בי"ס -חינוך
ש של החופ

 הגדול 
   
2,517,000.00  

 
4,000,000.00     6,517,000.00  

 
1742200750 

דרכים ומדרכות 
 קבלנות

    
400,000.00  

1313800420 

השתת' 
בי"ס של 
החופש 

   הגדול
    
500,000.00        500,000.00  

 
 הוצאות גינון 1746100751

 
1,300,000.00  

    
 
50,686,000.00  

 
9,403,000.00   60,089,000.00  

 
1613000420 

אחזקת משרדי 
 עירייה

    
300,000.00  

      

 רהוט וציוד משרדי 1613000930
    
120,000.00  

      

 פעולות תרבות 1822200782
 
1,091,000.00  

      

 מחלקת גביה קבלן 1623000750
    
854,000.00  

      

 מחשוב וציוד  1613000931
    
150,000.00  

      

1813800751 
מסגרות חינוכיות 
    -                    -בחופשות החגים

      

    
 
4,215,000.00  

 


