יום שלישי כ"ג תשרי תשע"ג
 9אוקטובר 2012
פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מספר  129מיום 9.10.2012
נוכחים :דוד יוסף ,עו"ד יעקב נחום ,עופר בוזי ,יובל דוידוביץ ,אברהם בורוכוב ,סבח יוסף.
חסרים :יחזקאל שקד ,עו"ד עוזי אהרון ,עו"ד ליאת שוחט ,ננה חן ,חנן בנימינוב ,אפי גוטמן,
שאול סאלם ,שלום ימין ,טל אשכנזי.
משתתפים :עו"ד שלומית שפינדל ,מזל זרחיה ,בנצי אזאצ'י ,חמאני דוד.
על סדר היום:
 .1אישור שינויים בסעיפי התקציב לשנת .2012
 .2אישור פרוטוקול ועדת תמיכות בספורט.
 .3תיקון טעות במספר תב"ר לרכישת טרקטורון שאושר בישיבת מועצה מס'  128מיום
.4.9.2012
 .4הנחה על שולחן המועצה פרוטוקול של ישיבות וועדת הנחות בארנונה מיום .11.6.2012
)הישיבה נפתחה בשעה (18:30
סעיף  - 1אישור שינויים בסעיפי התקציב לשנת 2012
ראש העירייה:
מבקש לאשר את השינויים הבאים בסעיפי התקציב לשנת .2012
וועדת הכספים דנה והמליצה למועצה לדון ולאשר.
סעיף
8293-760
8110-785
8240-760
6160-110
7810-110
7691-750
7691-751
6150-110
7460-750
2690-220
6140-110
6140-752
6170-750
8157-111
8140-110
8454-842
8473-840
8422-846
8468-841

שם הסעיף
רכישת שרותים
פעולות חינוך בהנחיית מנכ"ל
רכישת שירותים מ my-תרבות
לשכת מנכ"ל
שכר פיקוח
שירותי מחשבים
שרותי מחשוב
שכר-מנגנון
עבודות קבלניות – גנים
הכנסות שונות
שכר דובר
עבודות קבלניות – דובר
עבודות קבלניות –יועמ"ש
שכר מורים – תיכון
שכר מורים – חטיבה
מ .יום ותעסוקה לבוגרים
פרוייקט לנגמלים ונוער
טיפול בפגיעות מיניות
מרכז איבחון ושיקום
מmy-

עדכון
תקציב מאושר
-90,000
90,000
30,000
100,000
60,000
2,098,000
283,000989,000
160,000
1,020,000
80,000200,000
137,000
81,000
11,0001,421,000
57,000
300,000
57,000
30,000
-67,000
67,000
67,000
77,000
380,000
110,0007,048,000
110,000
35,000
60,000
45,000
25,000
65,000

סה"כ תקציב
מעודכן
130,000
2,158,000
706,000
1,180,00
120,000
218,000
1,410,000
357,000
87,000
67,000
457,000
6,938,000
110,000
95,000
45,000
25,000
65,000
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סעיף
8467-842
3454-932
3473-930
3422-936
3468-931
8410-960
3410-932

שם הסעיף
תוכניות לילד החריג
מ .יום ותעסוקה לבוגרים
פרוייקט לנגמלים ונוער
טיפול בפגיעות מיניות
מרכזי איבחון ושיקום
רזרבת רווחה
רזרבת רווחה

עדכון
תקציב מאושר
70,000
26,000
34,000
19,000
52,000
240,0001,246,000
180,000936,000

סה"כ תקציב
מעודכן
70,000
26,000
34,000
19,000
52,000
1,006,000
756,000

מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאושר.
סעיף  - 2אישור פרוטוקול ועדת תמיכות בספורט
ראש העירייה:
מבקש לאשר את המלצת ועדת תמיכות למתן תמיכות לעמותות ספורט לשנת  2012בענפי
הכדור ,הפועלות באור יהודה.
מועצת העירייה בישיבתה מס'  99מיום  6.12.2011אישרה תבחינים למתן תמיכות לעמותות
ספורט לשנת  ,2012בהתאם לנוהל תמיכות של מנכ"ל משרד הפנים.
תקציב העירייה לתמיכה בעמותות ספורט לשנת  2012הינו בסך של .₪ 250,000
 100%מתקציב העירייה למתן תמיכות לעמותות ספורט לשנת  ,2012יוקצה לעמותות
הספורט התחרותי בענפי הכדור הבאים :כדורגל ,כדורסל ,וכדורעף.
התקבלו בקשות משלוש עמותות ספורט הפועלות בעיר :עמותה לקידום הספורט באור
יהודה – על"ה ,עמותת המצטיינים בספורט באור יהודה ,מועדון הכדורגל מכבי עירוני אור
יהודה.
התקבלה בקשה נוספת של עמותה לאגרוף קלאסי .עפ"י התבחינים ,התמיכות תינתנה,
במישרין או בעקיפין ,אך ורק לעמותות ספורט הקיימות בפועל ופועלות שנה אחת ,לפחות,
בתחומה המוניציפאלי של העירייה וזאת ,לפי סעיף  8.6לנוהל תמיכות של מנכ"ל משרד
הפנים .מאחר ועמותה זו הוקמה ב ,20.6.2012 -בקשתה נדחתה על ידי ועדת תמיכות.
הדו"חות הכספיים של שלוש העמותות נבדקו על ידי משרד רו"ח חיצוני.
להלן הסכומים שאושרו על ידי ועדת התמיכות בהתאם לתחשיב ,שנעשה לפי התבחינים
ובניכוי דמי שימוש במגרש הכדורגל העירוני.
עמותה לקידום הספורט באור יהודה – על"ה – .₪ 131,825
עמותת המצטיינים בספורט באור יהודה – .₪ 72,722
מועדון הכדורגל מכבי עירוני אור יהודה – .₪ 21,495
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאושר.
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סעיף  - 3תיקון טעות במספר תב"ר לרכישת טרקטורון שאושר בישיבת מועצה מס' 128
מיום 4.9.2012
ראש העירייה:
מבקש לאשר תיקון מספר תב"ר לרכישת טרקטורון שאושר בישיבת מועצה מס'  128מיום
 .4.9.2012צ"ל מספר תב"ר  1264ולא  ,1246כפי שאושר ,כאמור.
כפי ששמתם לב ,האופוזיציה חוגגת על דברים מינוריים ושוליים ,כמו רכישת טרקטורון.
מדובר על טרקטור קטן ,המחובר אליו ארגז ,אשר משמש את מחלקת שפ"ע.
אינני רוצה להעריך את האיי.קיו של אותם אנשי אופוזיציה ,שהגיבו עיתון ,כאשר היתה
מולם תמונה להמחשה של טרקטורון שטח וזה נעשה כדי להעצים את הדרמה ולהכפיש את
העירייה ,הרי עכשיו אני מבטיח ,שברגע שהטרקטורון )הטרקטור הקטן( יגיע למחלקת
שפ"ע ,ובארגז שלו יועמסו כל הכלים ,גנראטור ,טוריה ,מגרפה וכו' ,אנחנו נעשה טקס ונקרא
לאנשי האופוזיציה לחתוך את הסרט ועל פי אישור היועמ"ש שלנו ,יכול להיות שאנחנו גם
ניתן להם לעשות סיבוב בתוך המחסן של העירייה.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאושר.
סעיף  - 4הנחה על שולחן המועצה פרוטוקול של ישיבות וועדת הנחות בארנונה מיום
11.6.2012
ראש העירייה:
מונח בזאת על שולחן המועצה פרוטוקול של ישיבת וועדת הנחות בארנונה מיום 11.6.2012
בדבר הסכמי פשרה למחיקת חובות ,לפי סעיפים  338ו 339 -לפקודת העיריות ועפ"י סעיף 2ו'
לנוהל למחיקת חובות של מנכ"ל משרד הפנים,
פרוטוקול מיום  - 11.6.2011הסכם פשרה עם  7נישומים אחד בסכום כולל לזיכוי של
.₪ 246,541.10
כל הסכמי הפשרה של ועדת ההנחות בארנונה ,שהונחו על שולחן המועצה ,טעונים את
אישור משרד הפנים.
)הישיבה ננעלה בשעה (18:40

דוד חמאני
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה
מרכז ישיבות המועצה

דוד יוסף
ראש העירייה

