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 (  51)  3002323' מסשלא מן המניין פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה  

 0202אישור  הצעת  תקציב  לשנת  
 ,22.2.2323, פ"באדר תש' א, שהתקיימה ביום רביעי

 עכו 01ויצמן ' רח, באולם  מועצת  העיר 50.33בשעה  
 

 :ה"ה  בהשתתפות
 ראש העיר -מר שמעון לנקרי 

 מ וסגן ראש העיר "מ -מר זאב נוימן 
 סגן ראש העיר  -מאל 'ד אדהם ג"עו
   סגנית ראש העיר  -  שרי גולדשטיין' גב
 חברת מועצת העיר -נקו 'אינה סטורוז' גב

 חבר מועצת העיר -מר אילן אליעזר פרומן 
 חבר מועצת העיר -מר שמיל לוי 

 חבר מועצת העיר   - מר חאתם פארס
 חברת מועצת העיר -י עאישה מורס' גב
 חבר מועצת העיר -ח חסין אסדי "רו
 חבר מועצת העיר -ח נחאס בולוס "רו

 חבר מועצת העיר -מר רפאל לוזון 
 חבר מועצת העיר -מר נפתלי רזניקוביץ 

 חבר מועצת העיר -ד איתמר סונינו "עו
 חבר מועצת העיר -מר נתנאל אלפלס 

 חבר מועצת העיר -מר ויקטור אלון 
 :ה "ה  נעדר

 חבר מועצת העיר - מר עופר כהן
 :ה"ה בנוכחות 

 ל העירייה"מנכ -מר אוהד שגב 
 ל העירייה"סמנכ -מר קובי שמעוני 

 היועצת המשפטית -ד כנרת הדר "עו
 גזבר העירייה -מר ראובן ויצמן 

 ח"מנהל הנה0 ח "רו -מר מנחם נויפלד 
 ראשת מנהל קשרי קהילה -ליזו אוחיון ' גב
 מנהלת לשכת ראש העיר -אלפסי -אור סט' גב
 מזכירת קשרי קהילה -מיכל ברק ' גב

 מבקר העירייה -מר שרון דהאן 
 ל"מנהלת לשכת מנכ -רות טל ' גב

 ראש מנהל התפעול והאכיפה -מר יניב אשור 
 ראש מנהל החינוך -אורית אסייג ' גב
 מנהלת אגף תכנון אסטרטגי וחדשנות -יונית סמולש ' גב

 מנהל אגף הנכסים -מר אליהו כהן 
 ל"מזכירת סמנכ -רוית נגר ' גב

 סגן מהנדסת העיר וראש מנהל תשתיות וביצוע פרויקטים -מר איגור מאיורסקי 
 מזכירת מנהלי כללי מזכירות -דליה עבודי ' גב
 מתורגמנית לשפת הסימנים  -גלית לילו ' גב
 מזכירה משאבי אנוש -מרגרט מתא ' גב

 כת ראש העירעוזר לש -מר אמיר כורדי 
 נהג ראש העיר -מר אלמוג אקוקה 

 טכנאי מחשוב -יהאד בדראן 'מר ג
 צלם  -מר אלברט לוי 
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   0202אישור תקציב  ראש העיר פותח את ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 .קיצצנו בכל מה שאפשר, הכנת התקציב לא הייתה קלה

 .שנסיים באיזון תקציביעשינו הכל ,  9102שנת 
 .בלי ממשלה, שנה מורכבת,  זה מאוד קשה

 ,שנת בחירות  -יים באיזון תקציבי אנחנו נעשה הכל שנס, היא עוד יותר קשה 9191בשנת 
 .כל המדינה משותקת

 ואולי יותר בעניין ח"מלש 01 -כ , נקווה שבית המשפט יפסוק לטובתנו 92.2.9191 -ב
 .לרשותל "תשלום ארנונה של רפא

 
 ד איתמר סונינו"עו

 ?ל "נכנס התשלום של רפא, תקציב הארנונהבהאם 
 

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 .זה יקרא כהעברה כספית, לא

 
 ראש העיר -שמעון לנקרי 

 ,שנה שאנחנו מביאים תקציבים ומיזמים אדירים לעיר 01
 .לטוב ולרע, כל מה שיש לנו אנחנו בשקיפות מולכם

 .ששקיפות מביאה אמינות של המערכת כלפי התושביםאנחנו מאמינים 
 .כך נעשה –בכל עניין שיתאפשר לנו לבוא לקראת התושבים 

 .כל פעולותינו למען העיר עכו למען תושביה
 .דה מקצועית ודייקנות בנתוני התקציביםולמנחם וכל הצוות על עב, אנחנו מודים לגזבר

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 ,52.2.2323מיום  3002323' פרוטוקול ועדת כספים מס מעלה להצבעה אישור
 . Aב  כנספח "המצ,  2323  אישור הצעת תקציב לשנת

 

 .ח"מש  994,040  על סך  2323הצעת תקציב לשנת 
 

 :הצבעה
 .חברים  52   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 
 

 .מאושר פה אחד -:החלטה
 

 
 
 

  ______ __________    ___                   _____________________ 
 ראש העיר -ל העירייה                          שמעון  לנקרי "מנכ -אוהד  שגב  
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