ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 442
מיום רביעי 30/05/2018
משתתפים:

יואל גמליאל – ראש המועצה.
דני דורון – סגן ומ"מ ראש המועצה.
לילך לבבי – חברת מועצה.
ציון ידעי – סגן ראש המועצה.
ניר בזק – חבר מועצה.
שלום אזרד – חבר מועצה.
אליאב מזגני – חבר מועצה.
תומר אהרון – חבר מועצה.
דורית בן בוחר – חברת מועצה.
אלון גייר – חבר מועצה.
עמי בסון – חבר מועצה.

חסרים:

זוהר גוילי – חברת מועצה.

נוכחים:

ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה.
עו"ד גלית דמארי-סקורקה – יועמ"ש.
דוד יהלומי – גזבר המועצה.
רוני דנה – חשבונאות דנה.
יותם נחום – עוזר ראש המועצה.
שלה עקיבא – מזכירת ועדות המועצה.

סדר היום:
 .1אישור תקציב המועצה לשנת .2018
יואל גמליאל – פותח את ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' .442
השעה  19:23אני דוחה את הישיבה ב 10-דקות בכדי שכל חברי המועצה יגיעו.
ליאור מדהלה – הישיבה היא ישיבה שלא מן המניין אשר מתקיימת בספרייה הציבורית השעה
 20:00ועל סדר היום אישור תקציב המועצה .2018
יואל גמליאל – בישיבה שנערכה היום בשעה  17:00בלשכה איתי ,סהר פינטו תומר אהרון ,איציק,
מנכ"ל המועצה ,גזבר המועצה ,שלום אזרד ויותם העוזר שלי ,ישבנו על כל הסעיפים ,הגענו ל-
 1,362,000₪תיקונים ותוספות ( לתשומת ליבכם לאחר בדיקת ההסכמות בעניין התקציב ע"י
גזבר המועצה הסכום  ₪ 1,362,000נאמר בטעות צ"ל  ₪ 1,312,000כמפורט מטה)  ,כדי
לתת מענה לתושבים .נקים ועדה על מצוקת הארנונה שהחברים יהיו היועמ"ש והמנכ"ל  2 +חברי
סיעת הגדרתיים הוועדה תתמקד רק במה שמאפשר החוק ותדון בנושא .את מסקנות הוועדה
יגישו לאישור המליאה ומשרד הפנים.
אליאב מזגני – נצטרך לעשות תיקון בתקציב?
יואל גמליאל – נביא לישיבת תיקון תקציב .אנחנו נעשה את הכל עפ"י החוק והנהלים ועפ"י
התקציב .מנכ"ל המועצה והיועמ"ש יהיו חברים בוועדה ונעלה את זה להצבעה בישיבת מועצה.
סהר פינטו – ערב פיזור המועצה דרשנו תיקונים שאנחנו מאמינים בהם ותחת איום פיזור
המועצה זומנו לישיבה.
יואל גמליאל – לא נכון ,זימנתי אותך כבר בשבוע שעבר ודורית בן בוחר דחתה את הפגישה.
______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

סהר פינטו – זה נכון .בראש ובראשונה אנחנו רוצים לאחל לאמא שלך בריאות איתנה.
הגענו להבנות והסכמים ,התקציב רחוק מלהיות מושלם אבל הוא טוב יותר מהתקציב הקודם.
יש אופציה של פיזור המועצה זה משרת אותנו פוליטית ואנחנו בחרנו לאשר את התקציב.
ארנונה על פרגולות פעלנו לבטל ,ביטול חנייה ברחוב הביל"ויים עד סוף השיפוץ ,תוקם ועדה אשר
תביא את המלצותיה למליאה ,תאגיד המים – נפעל מבפנים הנציגים יהיו אני (סהר פינטו) וליאור
מדהלה מנכ"ל המועצה.
סעיפים תקציביים:
 תנועות נוער – הכפלת התקציב :תוספת בסך .₪ 212,000 תקציב נגישות – תוספת בסך .₪ 100,000 מלגות לסטודנטים – תוספת של .₪ 100,000 עידוד פעילות ברח' הביל"ויים – סעיף חדש בסך .₪ 130,000 תמיכות בפעילות ספורט ואורח חיים בריא – תוספת בסך .₪ 75,000 תכניות חינוכיות – תוספת בסך .₪ 50,000 השתלמויות לעובדי המועצה בדרג נותני שירות – תוספת בסך .₪ 50,000 תמיכות לבתי-כנסת – תוספת בסך .₪ 50,000 תרבות ואמנות – תוספת בסך .₪ 70,000 תכנית תופסים קו – סעיף חדש בסך .₪ 75,000 מרכז אופק – עבור השתתפות בהנחות לקייטנות קיץ  -תוספת בסך ₪ 400,000 סוכה פתוחה – תהיה סוכה ,לא נסגר על מיקום הסוכה.סה"כ שינויים בתקציב בסך  ₪ 1,312,000שימומנו באופן הבא:
 ₪ 900,000באמצעות קיצוץ רוחבי בסעיפי פעולות כלליות בשיעור אחיד של 2.35%
ו ₪ 412,0000 -כנגד הכנסות בגין שיפוי מתן התרי בניה.
סה"כ תקציב כולל לאחר השינויים  152,097אלפי .₪
סהר פינטו – אני שמח שהצלחנו להגיע להבנות .לא תקציב מושלם אבל יש בשורה טובה
לתושבים.
יואל גמליאל – שמח שהצלחנו למצוא את המשאבים ולהוסיף לתקציב .אחרי ישיבת רבות
הצלחנו להביא תקציב מצוין ומקווה שבשנה הבאה נביא יותר תקציבים לטובת התושב.

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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אליאב מזגני – התקציב שהובא לא היה גרוע .התקציב העכשווי הוא פופוליסטי.
הצבעה:
יואל גמליאל – בעד
דני דורון – בעד
שלום אזרד – בעד
לילך לבבי – בעד
ניר בזק – בעד
עמי בסון  -בעד
אלון גייר – בעד
דורית בן-בוחר – בעד
סהר פינטו  -בעד
תומר אהרון – בעד

אליאב מזגני – נגד

החלטה :תקציב לשנת  2018אושר!

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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