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 חברי המועצה

 

 2015באוגוסט  5מיום  39מליאה שלא מן המניין מס' פרוטוקול 

 

כחלון, אבישי ברעם, ירון חדוות, איציק בראון, ברק אשרם, אבנר -: אפי דרעי, קובי לאור, דוד ששון, שושי כידורנוכחים

 נחמן.-חןטולדנו, ערן לאופר, יעל -משה, מיטל יצחקי

 .: ליהי איינס חסרה

 , עו"ד יחיאל אטיאס., רו"ח ניר ענבירוזנברג , שלוםסעד , בנילוין : דני נוספים

 

                          על סדר היום: 

 2015אישור תקציב ותכנית הפיתוח לשנת      

 

 

ועד אז תקפה ההחלטה על ימי  1.9.15 -החלטה שישיבות המליאה תתקיימנה בימי רביעי החל מ  מעירה כי היתה שושי

ביום  מן המניין לאמן המניין ושהמחייבות לקיים ישיבות . ישנן פסיקות הנוכחית ליום ד' הישיבה ומנה, למרות זאת ז שני.

 אינה חוקית.זו ישיבה  מבחינתה  הישיבות שנקבע.

. החלטה על ודעתכ )עוה"ד שכתב את חוו"ד שהוצגה ע"י שוש כידור( אינה י דעתו של עו"ד סהריב כמש אטיאסעו"ד 

 מן המניין. ש ותמתייחסת רק לישיב הישיבות  מועד

 .תחת מחאה השתתפותה בישיבה היאמדגישה כי  שושי

לקבל את ביקשו החברים . הכספים והדבר לא נעשהועדת דיון התקציב במליאה, יש לדון בו בלפני מעיר כי  אבישי

 ישיבה אינה חוקית.ה התקציב בקובץ אקסל וזה לא סופק. לכן

 וזאת לא ניתן לעשות ללא קובץ אקסל של התקציב. אות בין התקציבים,עושה השוו 2011משנת  ירון

היו פוריים והשנה בשל אי העברת התקציב בקובץ אקסל לא ניתן היה לקיים  הדיונים בועדה מסבירה בשנה קודמת מיטל

 .דיון רציני

 2015את הצעת התקציב לשנת מציג  ניררו"ח 

 להכנת התקציב לשנה הבאה. מאחר והדבר לא נעשה ן התקציב שאמור להוות בסיס אוק' מעודכחודש ב מסביר כי ירון

 העירייה לא מתנהלת באופן חוקי.

 משרד הפנים.או ל ת למשטרת ישראל, יש לפנוחוקי שאינו נעשה דבר משיב שאם  אפי

 מש"ח? 112מש"ח וכעת  109 כיצד הצעת התקציב עמדה על שואל  אבישי

ביטוי ידי לבא חלק ממנה וש 2015לשנת שהוכנה ע"י העירייה  תכנית ההתייעלותהצעת התקציב נבנתה לפי מסביר ש דני

 .2014 תקציבכבר ב

, למשל שלא ניתן להתעלם מהם נתוניםצריך לקחת בחשבון  ,אוגוסט שמוגש לאישור בחודששתקציב  טוענת שושי

 העובדה שהעירייה סיימה את שני הרבעונים הראשונים בגירעון, עובדה שתגרום לסיום השנה בחוסר איזון. 

 

 

 



 עובדות שנובעות מהתנהלות העירייה וגורמי חוץ למשל:מתחשבים בכספי דו"ח כאשר מנתחים מסביר ש ניררו"ח 

, 2014שנת ההתחייבויות של סיימו לשלם את ( 2015)יולי חודש העיר ללא אלימות שרק לפני כמו פרוייקטים מ הכנסות

 ועוד. אוגוסטחודש יוצאים החיובים, הכנסות מחינוך החיוב יוצא רק ב בימים אלה אגרת שלטים שרק 

  עדיפויות אינו ברור.הסדר ו זהו תקציב שאין בו שום בשורה .עליואחריות  חבריםויש ל העירזה תקציב  שוש

 מציע לאשר את התקציב. אפי

 

 2015תקציב ותכנית הפיתוח לשנת  : מאשרים החלטה

 : אפי דרעי, יעל חן נחמן, קובי לאור, דוד ששון, אבנר משה, ברק אשרם.בעד

 טולדנו.-כידור, אבישי ברעם, ירון חדוות, איציק בראון, ערן לאופר, מיטל יצחקי –: שושי כחלון נגד

 

 הצעה לא התקבלה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אפרים )אפי( דרעי                                                                דני לוין                   

 ראש העיר                                                               מנכ"ל העירייה                         

 


