בס"ד

עיריית
בית-שמש

פרוטוקול ישיבת מליאה מיוחדת מס'  61מיום 21.61.62
נוכחים:

מר משה אבוטבול
מר מאיר בלעיש
מר שמוליק גרינברג
מר דוד ויינר
מר יגאל חדד
מר ראובן כהן
מר מוטי כהן
מר ישעיהו ארנרייך
מר שלום לרנר
מר ג'קי אדרי
גב' אירית מרציאנו
מר נתן שטרית
גב' ילנה פרוקולוב
מר אלכס שלפצ'נקו

 ראש העיר סגן ומ"מ ראש העיר סגן ראש העיר סגן ראש העיר חבר מועצת עיר חבר מועצת עיר חבר מועצת עיר חבר מועצת עיר חבר מועצת עיר חבר מועצת עיר חברת מועצת עיר חבר מועצת עיר חברת מועצת עיר -חבר מועצת עיר

חסרים:

מר משה מונטג
מר מרדכי דירנפלד
מר ריצ'רד פרס
גב' אילנה ירחי
מר אלי פרידמן

 חבר מועצת עיר חבר מועצת עיר חבר מועצת עיר חברת מועצת עיר -חבר מועצת עיר

משתתפים:

עו"ד מתי חותה
מר דוד סיטבון
מר אריה ברדוגו
עו"ד מוטי ברקוביץ
עו"ד מיקי גסטוירט

 מנכ"ל סמנכ"ל גזבר יועמ"ש -יועמ"ש

על סדר היום:
 .1אישור תיקון מסגרת תקציב .2112
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ראש העיר :אני מתכבד לפתוח ישיבת מליאה מיוחדת מס' 11
סעיף  6אישור תיקון מסגרת תקציב
ראש העיר :

ספר תקציב ,זה לא ספר תנ"ך ואמור להיות מותאם מפעם לפעם לדברים שקורים בתחום
התקציבי והפיננסי  .אחד מהדברים שקרו אצלנו למשל שינוי מענקי האיזון של משרד
הפנים ולכן אנחנו נאלצים לעשות שינויים מתבקשים בעניין הזה .מעבר לזה ,עלית המע"מ
שהוא משפיע על ספר התקציב ב –  4מיליון  ₪בשנה .הסכמי עבודה חדשים שאנו
מחויבים אליהם.

אריה:

מסגרת התקציב שאנחנו מאשרים היא  414מיליון . ₪מעבר לתקציב השוטף יש תב"רים.
לכן כשאתם מנטרלים ועושים חישוב כמה זה  1%מהתקציב השוטף זה  4מיליון .₪
העירייה לא מתחשבנת במע"מ .עירייה משלמת מע"מ .בתקציב מדינה אין מרכיב של
מע"מ .קבלנים שמגישים חשבוניות עכשיו ,מקבלים עוד  1%תוספת למע"מ .המליאה
אישרה את התקציב במהלך חודש מרס  ,התקציב הועבר למשרד הפנים .עברו מספר
דברים מהותיים מאז ,מענק האיזון פחת באופן משמעותי.

לרנר:

כל שנה יש לך את אותו הסיפור .אין אף עירייה שקורה דבר כזה.

אריה:

אצלנו ,מרכיב המענק הוא מאוד משמעותי .מענק האיזון מפורסם ע"י משרד הפנים ,ביוני
– יולי .מצד אחד אומר משרד הפנים אני לא יודע מה מענק האיזון שלך ומצד שני אני לא
לאשר לך את התקציב כי אני לא יודע מה מענק האיזון.

מוטי:

אם הצפי שלך  41ואתה מקבל  41אתה יוצר גרעון של  , 11וזה מה שעושה אבוטבול
כל שנה.

אריה:

זה לא נכון .תסתכלו בטבלה בסעיף מס'  .9צפינו לקבל  61מיליון  ₪בפועל אנחנו
מקבלים  49,491מיליון .₪

לרנר:

אנחנו אמרנו לך לא לאשר.

ויינר:

שנה שעברה גם אמרת לנו וכן קיבלנו.

נתן:

תגיד לי מה המגמות של התקציב יחסית למה שתוכנן.

יכול
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אריה:

קרו מספר דברים מהותיים :עליה במע"מ ,מענק האיזון פחת משמעותית,
הוצאות שלא צפינו אותם .על פי הנחיות משרד הפנים לא קיצצנו בשכר  ,החזר הלוואות .
לכן קיצצנו רק בסעיפי גמישים.

מוטי:

איפה קיצצת את ה –  9מיליון . ₪

ראש העיר:

נתנו את התקציב לפני  11ימים יכולת לשבת עם הגזבר .את רוב הפעילויות כבר
ביצענו.

מוטי:

מצד אחד מ .הפנים דורש ממך לקצץ ומצד שני אתה מבזבז כמו שקניון נעימי שאתה
רוצה לשכור.

ראש העיר:

זה הולך לקרות .ביום ראשון ייחתם חוזה .

לרנר:

בושה שאתה מביא אישור התקציב בחודש העשירי .אתה יוצר בור בתקציב למי שיבוא
אחריך .קיצצת לתנועות נוער.

ראש העיר:

תנועות הנוער קבלו הכי הרבה בתקופה שלי.

 אירית יצאה.
ראש העיר – הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את המסגרת התקציב המעודכנת לשנת .2112
מי בעד?
הצבעה:
החלטה:

(4לרנר,מוטי,נתן) נמנע
נגד
בעד 11
מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.

1

הישיבה נעולה.
רשם :דוד סיטבון – סמנכ"ל
_____________
דוד סיטבון
מרכז הישיבות

______________
משה אבוטבול
ראש העיר
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