י"ט טבת תש"ע
 05ינואר 2010

עיריית ראשון לציון
לשכת מנכ"ל העירייה
המועצה ה14 -

קובץ החלטות מס' 30/09
של ישיבת מועצה שלא מן המנין
שהתקיימה ביום רביעי ,י"ג' בטבת התש"ע30.12.09 ,

בשעה 18:00
באולם המליאה/קומה  ,5בנין העירייה

משתתפים

דב צור – ראה"ע ,מוטי עג'מי  -מ"מ ראה"ע ,ודים קירפיצ'וב – מ"מ
ראה"ע ,אריה כהן – סגן ראה"ע ,דוד ביטן – סגן ראה"ע ,אבי דנינו – משנה
לראה"ע ,ציון כהן ,אייל מושיוב ,ליאל אבן זוהר בן דוד ,יפעת מאירוביץ יפת,
איתן שלום ,אפי משה ,דורון אוזן ,סורין גנות ,שמואל ג'מיל ,מיכאל רייף ,אלי
יבלון ,דוד ראובן ,משה יהושע ,אסף דעבול ,רז קינסטליך ,אסתר הבטם מקונן,
ישראל דואני.

חסרים:

שלמה גרינברג ,גיל יודפת ,שמעון טרבלסי ,שלמה לוי.,

נוכחים:

פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה ,חיה ברנפלד – סמנכ"ל העירייה ,הרצל יוספיה –
גזבר העירייה ,איתן דורון – סמנכ"ל כ"א ,יהודה המאירי –מבקר העירייה,
עו"ד אהובה קרוק-קורמן – היועצת המשפטית לעירייה ,אריאלה ישראלי –
ראש מינהל החינוך ,נעמי אחימור – ראש המינהל לשילוב חברתי ,ישראל
מוטעי – ראש מינהל שפ"ע ,איתמר לוי – ראש מינהל איכות הסביבה ,שרונה
וייזל – ס/גזבר העירייה ,ז'ק מוסרי – הממונה על הכנסות העירייה ,מוריס לוי
– מנהל אגף תקציבים ,טובה סער – מרכזת מועצת העירייה ,עו"ד רועי בר -
יועץ משפטי לעירייה,

הישיבה נפתחה בשעה18:10 :

על סדר היום :אישור תקציב העירייה הרגיל לשנת 2010
המועצה התבקשה לאשר:
 .1תקציב רגיל לשנת 2010
 .2שיא כח אדם בעירייה לשנת 2010

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א .עותק הצעת התקציב.
ב .עותק ניתוח תקציב שנת  2009מאושר מול תקציב 2010
ג .הצעה לתקצוב משרות לשנת 2010
הדתית
.
ד .עותק הצעת תקציב המועצה
ראה"ע – מר דב צור פתח הישיבה בדברי הסבר לתקציב .מסר ,כי זהו התקציב השני שמגיש
כראש העירייה אך הראשון שיכול להשפיע על תכניו במלואם ,להבדיל מהפעם הקודמת ,בה
עמד לרשותו זמן קצר להכנתו.
שמח שהונח על שולחן המועצה לפני ה 31 -בדצמבר ,מכיוון והעירייה ,שהמסגרת
התקציבית שלה מהווה בסיס לתוכנית העבודה שלה לשנה הבאה ,תוכל להתחיל השנה
החדשה כשיש לפניה תקציב מאושר.
לשמחתו מצב העיר טוב כיום מהמצב שהיה בסוף שנת  .2008תוצאות גביית הארנונה
מרשימות ויעלו כנראה מעבר לצפי בתקציב  ,2009כך ששנת  2009תסתיים בעודף בפעולות
השוטפות.
להלן מקצת מהנקודות עליהם הושם דגש בתקציב :2010
 התחייבות להורדת ארנונה למגורים ב 2% -הנמצאת בבסיס התקציב (כ 7 -מליון .)₪
 תקצוב של  5.2מיליוני  ₪לטובת המאבק באלימות ,בעיקר בקרב בני הנוער בעיר .
 הגדלת השקעת העירייה במרכיב החינוך.
בנוסף ,ככל שיתפנו סכומים בתקציב העירייה במהלך  2010לא יהסס להגיש תקציב
נוסף שעיקר משאביו יופנו לחינוך.
 קיטון במרכיב השכר  -משרות ותקציב.
 הגדלת תקציב הנוער.
 איה"ס – דגש על הגברת הנקיון בעיר והגדלת התקציב למיחזור.
מקווה שלקראת השנה הבאה – סוף שנת  ,2010יוכל לבשר על התחלה של גידול בהכנסות
מהמגזר העיסקי.
חבר המועצה מר אסף דעבול ביקש מחברי המועצה לדחות הצעת התקציב מכיוון ולטענתו
לא פורסם הדו"ח הכספי המבוקר לשנת  2008כפי שמחייב החוק ,וכן לא הוצג בפני חברי
המועצה השוואת תקציב  2009לעומת תקציב .2008
חבר המועצה מר מיכאל רייף עזב הישיבה.

ראה"ע – מר דב צור עידכן חברי המועצה ,כי השנה ,בערב יום הזיכרון ,יתקיים ערב
שירי לוחמים במתכונת אחרת .במקום  2ערבי שירי לוחמים שהיו בשנים שעברו בהיכל
הספורט ,יתקיים ערב פומבי אחד גדול באמפי-פארק בהשתתפות אומנים בשכר מהשורה
הראשונה בארץ ,העלות  150,000 -ש"ח .הערב ישודר בערוץ  10בשידור ישיר.
לפיכך יש צורך בתוספת חד פעמית לתקציב בסך של  .₪ 150,000מקור המימון לתוספת יהיה
מעודפים.
התקיימה הצבעה לאשור תקציב העירייה לשנת  + 2010שיא כח אדם בעירייה לשנת ,2010
בתוספת סכום של  ₪ 150,000להפקת ערב שירי לוחמים באמפי-פארק
להלן ההצבעה:
בעד14 -
נגד( 4 -ה"ה אסף דעבול ,רז קינסטליך ,אסתר הבטם מקונן ,וישראל דואני)
נמנע/ -
חבר המועצה – ד"ר אפי משה לא השתתף בהצבעה.
מאשרים (ברוב קולות):
מחליטים:
תקציב רגיל לשנת  2010בסך  ,₪ 1,186,210,000בתוספת סכום של
א.
 ₪ 150,000להפקת ערב שירי לוחמים באמפי-פארק.
ב.

שיא כח אדם בעירייה לשנת 2010
 .1משרות עם מרכיב שכר (תקניות)3,483.56 -
כדלקמן:
114.75
 .2משרות ללא מרכיב שכר-
35.00
 .3משרות חברות כח אדם-
סה"כ שיא כ"א מאושר של3,633.31 -
688.00
 .4גימלאים-
4,321.31
סה"כ
=====

סגן ראה"ע – מר אריה כהן הצטרף לישיבה
ראה"ע מר דב צור ביקש אישור החברים להעלאת נושא סיווג נכסיה של חברת מ.ת.פ לצורכי
ארנונה כללית לדיון במועצה:
מחליטים:

מאשרים (פה אחד) העלאת הנושא לדיון במועצה.

סיווג נכסיה של חברת מ.ת.פ לצורכי ארנונה כללית
המועצה מתבקשת לאשר את תוכן המכתבים המצ"ב באשר לסיווג נכסיה של חברת מ.ת.פ
לצורכי ארנונה כללית.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החבריםעותק המכתבים.

מחליטים:

מאשרים (פה אחד) תוכן המכתבים המצ"ב באשר לסיווג נכסיה של חברת
מ.ת.פ לצורכי ארנונה כללית.

חברי המועצה – ה"ה משה יהושע ואלי יבלון הצטרפו לישיבה.
ראה"ע  -מר דב צור ביקש אישור החברים להעלאת  2נושאים נוספים לדיון במועצה:
.1

פתיחת חשבון השקעות בבנק יו-בנק

.2

אישור העברת  ₪ 7,000מתקציב התמיכות/ספורט למועדון השחמט העירוני

מחליטים:
.1

מאשרים (פה אחד) העלאת הנושאים לדיון במועצה.

פתיחת חשבון השקעות בבנק יו-בנק
המועצה מתבקשת לאשר פתיחת חשבון השקעות בבנק יו-בנק.

.2

אישור העברת  ₪ 7,000מתקציב התמיכות/ספורט למועדון השחמט העירוני
בעקבות זכייתו של מר בוריס גלפנד בגביע העולם בשחמט ,מוצע להעביר ,₪ 7,000
יתרה בתקציב תמיכות הספורט ,לטובת מועדון השחמט העירוני.

מחליטים:

מאשרים (פה אחד):
פתיחת חשבון השקעות בבנק יו-בנק
א.
העירוני
.
העברת  ₪ 7,000מתקציב התמיכות/ספורט למועדון השחמט
ב.

הישיבה הסתיימה בשעה19:35 :

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

כ"ו טבת תש"ע
 12ינואר 2010

להלן קיטוע החלטת מועצה שלא מן המנין מס'  30/09מתאריך :30.12.09

על סדר היום :אישור תקציב העירייה הרגיל לשנת 2010
המועצה התבקשה לאשר:
 .1תקציב רגיל לשנת 2010
 .2שיא כח אדם בעירייה לשנת 2010

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א .עותק הצעת התקציב.
ב .עותק ניתוח תקציב שנת  2009מאושר מול תקציב 2010
ג .הצעה לתקצוב משרות לשנת 2010
הדתית
.
ד .עותק הצעת תקציב המועצה
ראה"ע – מר דב צור פתח הישיבה בדברי הסבר לתקציב .מסר ,כי זהו התקציב השני שמגיש
כראש העירייה אך הראשון שיכול להשפיע על תכניו במלואם ,להבדיל מהפעם הקודמת ,בה
עמד לרשותו זמן קצר להכנתו.
שמח שהונח על שולחן המועצה לפני ה 31 -בדצמבר ,מכיוון והעירייה ,שהמסגרת
התקציבית שלה מהווה בסיס לתוכנית העבודה שלה לשנה הבאה ,תוכל להתחיל השנה
החדשה כשיש לפניה תקציב מאושר.
לשמחתו מצב העיר טוב כיום מהמצב שהיה בסוף שנת  .2008תוצאות גביית הארנונה
מרשימות ויעלו כנראה מעבר לצפי בתקציב  ,2009כך ששנת  2009תסתיים בעודף בפעולות
השוטפות.
להלן מקצת מהנקודות עליהם הושם דגש בתקציב :2010
 התחייבות להורדת ארנונה למגורים ב 2% -הנמצאת בבסיס התקציב (כ 7 -מליון .)₪
 תקצוב של  5.2מיליוני  ₪לטובת המאבק באלימות ,בעיקר בקרב בני הנוער בעיר .
 הגדלת השקעת העירייה במרכיב החינוך.
בנוסף ,ככל שיתפנו סכומים בתקציב העירייה במהלך  2010לא יהסס להגיש תקציב
נוסף שעיקר משאביו יופנו לחינוך.
 קיטון במרכיב השכר  -משרות ותקציב.
 הגדלת תקציב הנוער.
 איה"ס – דגש על הגברת הנקיון בעיר והגדלת התקציב למיחזור.
מקווה שלקראת השנה הבאה – סוף שנת  ,2010יוכל לבשר על התחלה של גידול בהכנסות
מהמגזר העיסקי.

חבר המועצה מר אסף דעבול ביקש מחברי המועצה לדחות הצעת התקציב מכיוון ולטענתו
לא פורסם הדו"ח הכספי המבוקר לשנת  2008כפי שמחייב החוק ,וכן לא הוצג בפני חברי
המועצה השוואת תקציב  2009לעומת תקציב .2008
חבר המועצה מר מיכאל רייף עזב הישיבה.

ראה"ע – מר דב צור עידכן חברי המועצה ,כי השנה ,בערב יום הזיכרון ,יתקיים ערב
שירי לוחמים במתכונת אחרת .במקום  2ערבי שירי לוחמים שהיו בשנים שעברו בהיכל
הספורט ,יתקיים ערב פומבי אחד גדול באמפי-פארק בהשתתפות אומנים בשכר מהשורה
הראשונה בארץ ,העלות  150,000 -ש"ח .הערב ישודר בערוץ  10בשידור ישיר.
לפיכך יש צורך בתוספת חד פעמית לתקציב בסך של  .₪ 150,000מקור המימון לתוספת יהיה
מעודפים.

התקיימה הצבעה לאשור תקציב העירייה לשנת + 2010שיא כח אדם בעירייה לשנת ,2010
בתוספת סכום של  ₪ 150,000להפקת ערב שירי לוחמים באמפי-פארק
להלן ההצבעה:
בעד14 -
נגד( 4 -ה"ה אסף דעבול ,רז קינסטליך ,אסתר הבטם מקונן ,וישראל דואני)
נמנע/ -
חבר המועצה – ד"ר אפי משה לא השתתף בהצבעה.
מאשרים (ברוב קולות):
מחליטים:
תקציב רגיל לשנת  2010בסך  ,₪ 1,186,210,000בתוספת סכום של
א.
 ₪ 150,000להפקת ערב שירי לוחמים באמפי-פארק.
ב.

שיא כח אדם בעירייה לשנת 2010
 .1משרות עם מרכיב שכר (תקניות)3,483.56 -
כדלקמן:
114.75
 .2משרות ללא מרכיב שכר-
35.00
 .3משרות חברות כח אדם-
סה"כ שיא כ"א מאושר של3,633.31 -
688.00
 .4גימלאים-
4,321.31
סה"כ
=====

העתק:
מר דב צור – ראש העירייה
מר הרצל יוספיה – גזבר העירייה
מר איתן דורון – סמנכ"ל כ"א
מר מוריס לוי – מנהל אגף תקציב
תיק מועצה 30/09

כ"ו טבת תש"ע
 12ינואר 2010

להלן קיטוע החלטת מועצה שלא מן המנין מס'  30/09מתאריך :30.12.09

ראה"ע מר דב צור ביקש אישור החברים להעלאת נושא סיווג נכסיה של חברת מ.ת.פ לצורכי
ארנונה כללית לדיון במועצה:
מאשרים (פה אחד) העלאת הנושא לדיון במועצה.

מחליטים:

סיווג נכסיה של חברת מ.ת.פ לצורכי ארנונה כללית
המועצה מתבקשת לאשר את תוכן המכתבים המצ"ב באשר לסיווג נכסיה של חברת מ.ת.פ
לצורכי ארנונה כללית.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החבריםעותק המכתבים.

מחליטים:

מאשרים (פה אחד) תוכן המכתבים המצ"ב באשר לסיווג נכסיה של חברת
מ.ת.פ לצורכי ארנונה כללית.

העתק:
מר דב צור – ראה"ע
מר הרצל יוספיה – גזבר העירייה

כ"ו טבת תש"ע
 12ינואר 2010

להלן קיטוע החלטת מועצה שלא מן המנין מס'  30/09מתאריך :30.12.09

ראה"ע  -מר דב צור ביקש אישור החברים להעלאת  2נושאים נוספים לדיון במועצה:
.1

פתיחת חשבון השקעות בבנק יו-בנק

.2

אישור העברת  ₪ 7,000מתקציב התמיכות/ספורט למועדון השחמט העירוני

מחליטים:
.1

מאשרים (פה אחד) העלאת הנושאים לדיון במועצה.

פתיחת חשבון השקעות בבנק יו-בנק
המועצה מתבקשת לאשר פתיחת חשבון השקעות בבנק יו-בנק.

.2

אישור העברת  ₪ 7,000מתקציב התמיכות/ספורט למועדון השחמט העירוני
בעקבות זכייתו של מר בוריס גלפנד בגביע העולם בשחמט ,מוצע להעביר ,₪ 7,000
יתרה בתקציב תמיכות הספורט ,לטובת מועדון השחמט העירוני.

מחליטים:

מאשרים (פה אחד):
פתיחת חשבון השקעות בבנק יו-בנק
א.
העירוני
.
העברת  ₪ 7,000מתקציב התמיכות/ספורט למועדון השחמט
ב.

