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מס .הדיון241/2014 :
סוג הדיון :ישיבת הנהלה
סימוכין :הנהלה 15

נושא הדיון :ישיבת הנהלה 15

מטרת הדיון :ישיבת הנהלה
תאריך 22 :דצמבר  2014יום ב' 19:00-21:00
מיקום :בבית המועצה
פורום - 001 :פרוטוקול הנהלה
משתתפים :אברהם קטרי  ,אלי אטון ,אמנון ! בטיה  ,יהודה גטה ,ינון עמרם ,יצחק יצחק ,עמיר
ריטוב ,רוני שרפי
חסרו :אילן גיא ,שלמה ברק
משתתפים נוספים :ירון בלנרו ,מאיר שביט ,משה רז ,סרג'יו וולינסקי ,פנינה אמויאל משה  ,רונן
אלוני ,שחר בן עמי ,עו"ד
 .1דו"ח ראש המועצה
הנהלה 15
תקציב 2015
 .1התקציב המוצע לשנת  2015מבוסס עפ"י הצפי לסיום שנת  .2014בשנה קודמת נקבע כיעד
מרכזי חיזוק ושדרוג השירותים המוניציפאליים ולשם כך אושר בתקציב  2014העלאה בארנונה
בשיעור של .2.5%
בעקבות סקר הנכסים הוגשה בקשה להפחתה בארנונה לשנת  .2015בקשת המועצה טרם אושרה
ע"י השרים.
צו המיסים והבקשה לארנונה לשנת  ,2014אף הם טרם אושרו ע"י משרד הפנים והאוצר .ראש
המועצה פועל לאישורם לפני סוף שנת התקציב .2014
 .2פרס לניהול תקין לשנת  -2014ראש המועצה דווח על כך שלמועצה יוענק פרס לניהול תקין
לשנים  2013-14ע"י משרד הפנים בתאריך .14 !.29.12
 .3תקציב לשנת  -2015מסתמן ,כי התקציב שנשלח לעיון החברים לא יאפשר תוספות תקציביות
גדולות .עיקר תקציב המועצה כחלק מהמדיניות הוא לטובת חינוך ,חינוך משלים ונוער .יש רצון
לשפר גם את התקציב המוניציפאלי ויש בכוונת המועצה להביא זאת לידי ביטוי בתקציב לשנת
.2015
גזבר המועצה הסביר על בניית התקציב וסעיפיו .במידה ולא תאושר ההעלאה בארנונה ,יהיה
גירעון של כ 1.2 -מש"ח.
 .2דיון במדיניות המועצה לקראת תקציב 2015
דיון פתוח לעניין מגמות ומדיניות המועצה בתקציב .2015

רוני שרפי -הגיעה העת לשים דגש על השירותים המוניציפאליים .התקיים דיון בועדה
המוניציפאלית בנושא והועדה ממליצה להנהלה ולמליאה לאשר  3מש"ח לטובת השירות
המוניציפאלי בישובים.
אילן גיא -בהמשך לישיבת ועדת כספים ,גם שם הועלה הנושא לתקצוב המוניציפאלי והייתה
תמימות דעים לגבי סכום של  3מש"ח לטובת התקציב המוניציפאלי ובעיקר לישובים החלשים ולא
לחלוקה שווה בין הישובים וחלק מהתקציב יכול לעבור דרך הרווחה ,כך שיגיע גם בין היתר
למשפחות נזקקות.
יהודה גטה -התקציב לא מבטא את! צרכי הספורט כפי שהוצגו בפני המליאה.
אמנון בטיה -במידה והשר יאשר את ההעלאה ,האם התוספת לשנת  2014תיגבה מהתושבים.
תשובה :כן
האם השינויים בצו המיסים אושרו?
תשובה :לא .עד  15.12.14לא אושר ,אי לכך גם לא יאושר והסיווגים נשארו כפי שהיו ללא
השינויים שהוצעו.
ממליץ על תקצוב הועדים המקומיים בסכום של  3מש"ח שיחולקו בין הישובים לטובת פרויקטים
שהועדים יחליטו לגביהם.
איילת גרוס :בעד הצעת יו"ר הועדה המוניציפאלית לתקצב בשלושה מיליון  ₪את השירות
המוניציפאלי לא מסכימה שהחלוקה צריכה להיעשות באופן דיפרנציאלי.
מבקשת לדעת כיצד צמח תקציב החינוך משנת  2007ועד היום .מבקשת הסבר לגבי גידול
התקציב במח' תחבורה והאם יש תקציב "פנוי" לטובת נושאים שיתועדפו ע"י המליאה וההנהלה.
מאיר שביט -ישתדל להכין מסמך לבקשה זו.
אבי קטרי -יש פערים בשכר עבודה של עובדי המועצה ללא מער' החינוך.
אלי אטון -יש שביעות רצון גבוהה של התושבים בתחום החינוך והנוער ,אך לא כך בתחום
המוניציפאלי והבטחון .המועצה יכולה להתייעל בתחומים רבים וכדאי לקחת ייעוץ פיננסי לנושאים
של התייעלות.
עמיר -כל גוף צריך לבדוק א! ת עצמו ובטח גוף גדול כמו המועצה ,אך גם בדיקות עולות כסף רב.
יהודה גטה -ממליץ לערוך סקר שביעות רצון של הועדים המקומיים משירותי המועצה וכן סקר
שביעות רצון של התושבים.
ינון -מצטרף לכל ההמלצות להגדיל את התקציב המוניציפאלי לטובת הישובים.
עמיר -יש הסכמה כללית לגבי תגבור השירותים המוניציפאליים .אין אחידות בין הועדים ברמת
גביית המיסים והשירותים הניתנים ע"י הועדים.
יעשו בדיקות עד לישיבת המליאה לבדיקת אפשרות לקיצוצים אפשריים מבלי לפגוע בחינוך ובנוער.
התקציב המוניציפאלי עומד היום ע"ס  ₪ 600,000ותיבדק האפשרות להגדילו .בתקציב זה יחוזקו
השירותים הניתנים בישובים מכיוון שמסתמן כי תקציב הארנונה לא יאושר .מוצע שבבד בבד עם
אישור התקציב יאושר תב"ר של  1.5מש"ח שיוקצה לטובת שיפור גני שעשועים ותאורת רחובות
והוא יהווה את תקציב הועדה לשנת .2015
סיכום :לקראת הדיון במליאה התקציב יבדק בשנית .יוצגו אפשרויות לקיצוץ בסעיפים ומחלקות
לטובת התקציב המוניציפאלי.

תפוצה :משתתפים ,חסרו ,משתתפים נוספים.
מכותבים :אורית אנגל ,איילה יצהרי ,אריאלה מלאכ! י ,אתי לוי אוסי ,הדסה רוסו ,מיטל גוב ,מילי
יפרח ,עירית גז
אושר ע"י :פנינה אמויאל משה
נערך ע"י
אורית אנגל

