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יום ראשון ל' ניסן תשע"ה
 19אפריל 2015
ישיבת מועצה לא מן המניין מס'  38מיום  19.4.2015באולם הישיבות של העירייה
נוכחים :דוד יוסף ,עופר בוזי ,ליאת בן בסט ,ברטה אילה ,ז'נה כהן.
חסרים :סבח יוסף ,טל אשכנזי ,יחזקאל שקד ,ימית קרקוקלי ,ליאור אגאי ,ליאת שוחט ,עוזי
אהרון ,ננה חן ,אפי גוטמן ,דוד חיון.
משתתפים :עו"ד שלומית שפינדל.
על סדר היום:
 .1עדכוני תקציב לשנת .2015
 .2תב"ר  1335עבודות ניקוז לשנת  2015ע"ס .₪ 500,000
 .3תב"ר  1336חידוש והחלפת תמרורים ע"ס .₪ 150,000
 .4תב"ר  1337שיפוץ והתאמת מבנה העירייה ע"ס .₪ 300,000
 .5ביטול תואר סגן ראש העיר.
 .6הסכמי פשרה להנחות ומחיקת חובות בארנונה עפ"י סעיפים  338- 339בפקודת העיריות ונוהל
מחיקת חובות.
)הישיבה נפתחה בשעה (18:30
סעיף מס'  - 1עדכוני תקציב לשנת 2015
ראש העירייה:
מבקש לאשר את העדכונים הבאים לתקציב לשנת  .2015ועדת הכספים דנה בעדכונים לתקציב
והמליצה למועצה לדון ולאשר.
סעיף
2334-800
2334-810
6160-780
7210-751
7230-421
7230-422
7230-550
7230-754
7321-751
7321-110
7310-752
7690-511
7960-930
7810-780
8240-760
8280-760

שם הסעיף
היטל השבחה
היטל השבחה –מ.
הוצאות אחרות
עבודות קבלניות
תחזוקת יקל"ר
תחזוקת ערכות מגן
פרסומים
אחזקת מרכז הפעלה
השמת מערכת היטל השבחה
שכר ועדה לבניין עיר –סה"כ  2משרות
התייעלות אנרגטית מ.
אירוח וכיבוד בניין העירייה
שיפוץ וציוד מ .העירייה
הוצאות אחרות
רכישת שירותים מחברת MY
רכישת שירותים –נוער

* תוספת  1משרה.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :עדכוני התקציב לשנת  ,2015מאושרים.

תקציב מאושר
1,196,000
2,524,000
200,000
4,000
2,000
4,000
200,000
100,000
1,000,000
100,000
300,000
10,000
1,885,000
565,000

עדכון
1,394,000
- 1,000,000
- 10,000
30,000
- 4,000
- 2,000
5,000
15,000
- 115,000
115,000
- 1,000,000
- 21,000
21,000
10,000
350,000
1,000,000

סה"כ תקציב
מעודכן
2,590,000
1,524,000
190,000
30,000
------9,000
15,000
85,000
215,000
----79,000
321,000
20,000
2,235,000
1,565,000
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סעיף מס'  - 2תב"ר  1335עבודות ניקוז לשנת  2015ע"ס ₪ 500,000

ראש העירייה:
מבקש לאשר תב"ר  1335עבודות ניקוז לשנת  2015ע"ס .₪ 500,000
.₪ 100,000
מקורות מימון :רשות הניקוז
.₪ 400,000
קרנות הרשות
ועדת הכספים דנה בתב"ר והמליצה למועצה לדון ולאשר.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :תב"ר  1335עבודות ניקוז לשנת  2015ע"ס  ,₪ 500,000מאושר.
סעיף מס'  - 3תב"ר  1336חידוש והחלפת תמרורים ע"ס ₪ 150,000

ראש העירייה:
מבקש לאשר תב"ר  1336חידוש והחלפת תמרורים ע"ס .₪ 150,000
מקורות מימון :קרנות הרשות.
ועדת הכספים דנה בתב"ר והמליצה למועצה לדון ולאשר.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :תב"ר  1336חידוש והחלפת תמרורים ע"ס  ,₪ 150,000מאושר
סעיף מס'  - 4תב"ר  1337שיפוץ והתאמת מבנה העירייה ע"ס ₪ 300,000

ראש העירייה:
מבקש לאשר תב"ר  1337שיפוץ והתאמת מבנה העירייה ע"ס .₪ 300,000
מקורות מימון :מענק פיתוח משרד הפנים .2014
ועדת הכספים דנה בתב"ר והמליצה למועצה לדון ולאשר.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :תב"ר  1337שיפוץ והתאמת מבנה העירייה ע"ס  ,₪ 300,000מאושר.
סעיף מס'  - 4ביטול תואר סגן ראש העיר
מר עוזי אהרון מסר לי מכתב בו הוא מבקש להסיר ממנו את תואר סגן ראש העיר .אי לכך ,מועצת
העירייה מבטלת תואר זה .לכן ,מי שמכהנים כסגני ראש העיר בפועל הם :ז'נה כהן ועופר בוזי
ובתואר ליאת בן בסט.

מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאושר ביטול תואר סגן ראש העיר של עוזי אהרון.
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סעיף מס'  - 5הסכמי פשרה להנחות ומחיקת חובות בארנונה עפ"י סעיפים  338- 339בפקודת
העיריות ונוהל מחיקת חובות

ראש העירייה:
מונחים על שולחן המועצה הסכמי פשרה להנחות ומחיקת חובות בארנונה עפ"י סעיפים 338- 339
בפקודת העיריות ונוהל מחיקת חובות של מנכ"ל משרד הפנים.
6.1

ועדת הנחות בישיבתה מיום  12.2.2015אישרה הסכמי פשרה עם  13נישומים ,בסכום כולל
למחיקה בסך .2,085,194.10

6.2

ועדת הנחות בישיבתה מיום  21.1.2015אישרה הסכמי פשרה עם  13נישומים ,בסכום כולל
למחיקה בסך .1,745,057.35

6.3

ועדת הנחות בישיבתה מיום  31.3.2015בקשות של  7נישומים אשר קיבלו הפטר חלוט למחיקת
חובות בסכום כולל בסך .₪ 898,818.40

כל הסכמי הפשרה של ועדת ההנחות בארנונה ,שהונחו על שולחן המועצה ,טעונים את אישור
משרד הפנים.
)הישיבה ננעלה בשעה (18:45

עופר בוזי
סגן ראש העירייה

דוד יוסף
ראש העירייה

