עיריית ראשון לציון
המועצה ה14 -
לשכת מנכ"ל העירייה

כ"ח תשרי תשע"ג
 14אוקטובר 2012
01085812

קובץ החלטות מס' 101/12
של ישיבת מועצה שלא מן המנין

שהתקיימה ביום שני ,ח' בתשרי התשע"ג24.9.12 ,
בשעה 19:00
באולם המליאה/קומה  ,5בנין העירייה

משתתפים

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

חסרים:

ודים קירפיצ'וב – מ"מ ראה"ע ,סורין גנות ,שלמה גרינברג ,ישראל דואני ,אפי
משה.,

נוכחים:

פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה ,חיה ברנפלד – סמנכ"ל העירייה ,יוסי כהן – גזבר
העירייה ,שרונה וייזל – ס/גזבר העירייה ,מוריס לוי – מנהל אגף תקציב,
אורית גולדנר – ס/מנהל אגף תקציב ,טובה סער – מזכירת מועצת
העירייה ,עו"ד רועי בר -יועץ משפטי לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה20:16 :

על סדר היום

:

עידכון תקציבי הפיתוח

המועצה התבקשה לאשר עידכון תקציבי הפיתוח המופיעים בטבלה המצ"ב.
פתח הישיבה מ"מ ראה"ע – מר מוטי עג'מי – עדכן ,כי ראה"ע נמצא בדרכו מירושלים
למועצה.
הסביר ,כי המועצה מתבקשת לאשר היום סדרה של הפחתות ותוספות בתקציב הפיתוח,
כאשר סה"כ הנטו של ההפחתות לעומת התוספות עומד על תוספת של .₪ 12,393,203
הדגיש ,כי אין תוספת מהתקציב העירוני בתקציבי הפיתוח ,אלא התוספת נוצרה בעקבות
גידול של תוספת כספים שהתקבלו ממפעל הפייס.
התנהל דיון בנושא במהלכו הביעה חברת המועצה הגב' ליאל אבן זוהר בן דוד את
הסתייגויותיה וביקשה להצביע על כל הסתייגות בנפרד.
להלן ההסתייגויות:
סעיף – 1

היכל התרבות – מתנגדת לכוונה לצמצם בתב"ר מכיוון ולדעתה היכל
התרבות עדיין זקוק לשיפוץ ותחזוק .מבקשת לשקול מחדש ההפחתה
או לחלופין לפתוח תב"ר חדש בנושא.

סעיף -3 + 2

למרות שההרשאות ממשרד החינוך להנגשת בתי הספר אשכולות וארזים
בוטלו ע"י משרד החינוך עקב "פאול" של הקדנציה הקודמת ,עדיין הם זקוקים
לתקציב הנגשה מחודש ,בטח ובטח בחניון .מבקשת שיוחלט על הגשת בקשות
חדשות למשרד החינוך.

סעיף - 10

משפחתון פרס נובל – במקור הסכום של  250אלף  ₪נועד לגינון
והצטיידות לפיכך מתנגדת להפחתה.

סעיף - 12

פנוי השוק העירוני  -עמדת העירייה הינה ,כי סכום של ₪ 3,000,000
יספיק לפיצויים .לדעתה סכום של  ₪ 3,000,000לא יספיק והינו סכום המוגדר
בחסר.

סעיף - 28

"תיאטראות ישראל"  -פיתוח סביבתי "יס פלנט" – מתנגדת לאשר
בדיעבד תקציב בגין עבודות פיתוח שבוצעו כבר.

סעיף - 37

מעון יום השייטים – מתנגדת לתוספת תקציב בסך של  ₪ 205,000למעון
יום הנמצא בבעלות "אור הללויה" עבור הפיכתו למעון תמ"ת .ההתנגדות
בשל העובדה ,שמעון היום הסמוך אליו ,שהיה מיועד לילדי השכונה ,הופך
לבית כנסת .חושבת שזה פסול ,אם העירייה הצליחה לתת כסף כדי שהמעון
של "אור הללויה" יהפוך להיות מעון תמ"ת אין שום סיבה שלא להפוך את
הגן השני גם למעון תמ"ת בניהול החברה העירונית והעירייה תקצה לו סכום
דומה.
חושבת שהתוספת פה לא סבירה בגלל העדפת צרכים של עמותה על פני
צורכי השכונה.

סעיף – 46

מועדון קשישים  -יש להוסיף בשם התב"ר את מיקום מועדון הקשישים
כך שיופיע "מועדון קשישים נחלת יהודה".

סעיף - 49

שיפוץ המועצה הדתית – מתנגדת מכיוון וישנה כוונה להעתיק את
המועצה הדתית מהמבנה ,כמו כן ,לדעתה ,על המועצה הדתית להוכיח
התייעלות בשירות לציבור קודם להגדלת התקציב.

חברי המועצה – ה"ה יפעת מאירוביץ יפת ואסף דעבול עזבו הישיבה.

הועלו להצבעה מספר הצעות:
.1

אישור תקציב הפיתוח ,למעט הסעיפים המפורטים בהסתייגויות הנ"ל כמופיע בטבלה )4
–  48 – 38 ,36 – 29 ,27 – 11 ,9ו: (71 – 50 -
מחליטים:

מאשרים )פה אחד( תקציב הפיתוח כמופיע בטבלה )29 ,27 – 11 ,9 – 4
–  48 – 38 ,36ו ,(71 – 50 -למעט הסעיפים המפורטים בהסתייגויות
הנ"ל.

ראה"ע – מר דב צור הצטרף לישיבה.
חבר המועצה מר אלי יבלון יצא מהישיבה.
.2

אישור סעיפים  1 – 3בתקציב הפיתוח:
9
בעד-
)ה"ה ליאל אבן זוהר בן דוד ,שלמה כוכבי ,איתן שלום והבטם
4
נגד-
מקונן(
מאשרים )ברוב קולות( סעיפים  3 – 1בתקציב הפיתוח.
מחליטים:

.3

אישור סעיף  10בתקציב הפיתוח:
8
בעד-
)ה"ה ליאל אבן זוהר בן דוד ,שלמה כוכבי ,איתן שלום והבטם
4
נגד-
מקונן(
מאשרים )ברוב קולות( סעיף  10בתקציב הפיתוח.
מחליטים:

.4

אישור סעיף  28בתקציב הפיתוח:
9
בעד-
)ה"ה ליאל אבן זוהר בן דוד ,שלמה כוכבי ,איתן שלום והבטם
4
נגד-
מקונן(
מאשרים )ברוב קולות( סעיף  28בתקציב הפיתוח.
מחליטים:

.5

אישור סעיף  37בתקציב הפיתוח:
9
בעד-
)ה"ה ליאל אבן זוהר בן דוד ,שלמה כוכבי ,איתן שלום והבטם
4
נגד-
מקונן(
מאשרים )ברוב קולות( סעיף  37בתקציב הפיתוח.
מחליטים:

חבר המועצה – מר אלי יבלון חזר לישיבה.

.6

אישור סעיף  49בתקציב הפיתוח:
11
בעד-
)ה"ה ליאל אבן זוהר בן דוד ,שלמה כוכבי ,איתן שלום והבטם
4
נגד-
מקונן(
מאשרים )ברוב קולות( סעיף  49בתקציב הפיתוח.
מחליטים:

הישיבה הסתיימה בשעה21:18 :

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

מוטי עג'מי
מ"מ ראש העירייה

