לשכת מנכ"ל
י"ח כסלו תשע"ג
 02דצמבר 2012

פרוטוקול 06/2012
מישיבת מועצת עיר שלא מן המניין )עדכון תקציב העירייה לשנת  (2012שהתקיימה ביום שלישי,
י"ב בכסלו תשע"ג 27/11/2012 ,מיד עם תום ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין בנושא צו הארנונה
לשנת  ,2013בחדר הישיבות בבית "יד לבנים".
נוכחים:
מר נחום חופרי
מר איתן גינזבורג
מר יואל עזרזר
מר אילן כהן
מר אריה פרידמן
גב' בלה צור
גב' דבי סלוצקי
מר דן ברוך
גב' דרורה כהן
מר מייש איזקסון
מר מיכאל רייזמן
מר משה הרשקוביץ
גב' סימה פרי
גב' עדית דיאמנט
גב' רונית ויינטראוב
גב' שוש לוין
מר שי אבן

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

מוזמנים:
מר אבי לאופר
מר אמיר ברטוב
גב' פרי נתיב
גב' דפנה קינן ,עו"ד
מר משה הנדין
גב' אילנה בראף ,עו"ד

מנכ"ל העירייה
גזבר העירייה
סמנכ"ל למינהל וקיימות
היועצת המשפטית לעירייה
מבקר העירייה
יועצת משפטית

נעדרו:
גב' מלי פולישוק בלוך
מר צבי נדב רוסלר

סגנית ראש העיר
חבר מועצה
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על סדר היום:
עדכון תקציב העירייה לשנת .2012
ראש העיר
אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין בנושא עדכון תקציב העירייה לשנת
.2012
סעיף 1
עדכון תקציב העירייה לשנת .2012
ראש העיר
אבקש מגזבר העירייה ,אמיר ברטוב ,להציג את הדברים.
מר אמיר ברטוב
תקציב העירייה לשנת  2012עמד על  587מיליון  .₪העדכון מורכב מהפחתות ותוספות בצד
ההכנסות ובצד ההוצאות ב 18 -מיליון  ,₪כך שהתקציב יעמוד על  605מיליון  .₪את הרזרבה
לפעולות ושכר פיזרנו באופן שהתקציב מתאזן.
ראש העיר
האם יש התייחסויות?
גב' עדית דיאמנט
אני מבקשת לשאול בעניין מטרופולין .כבר שאלתי את אמיר לגבי זה .אני זכרתי וגם הוצג לנו
הסכם על שכר דירה של  1וחצי מיליון  .₪אמיר השיב לי ששכר הדירה עומד על מיליון  ₪וסכום
מסויים התקבל מראש .עכשיו אני רואה שזה הפך ל 830 -אלף  ₪כי מסתבר שהמיליון  ₪כוללים
גם ארנונה .לכן המצג שהוצג לנו בתקציב  2012איננו נכון והייתה הטעייה .יתרה מכך ,ההכנסות
מארנונה היו צריכים להופיע במקום אחר והיה צריך להיות מודגש שחלק מהסכום התקבל מראש.
מר אבי לאופר
לא ברור לי מאיפה הנתונים האלה .אצל היועצת המשפטית יש חוזה עם מטרופולין לחמש שנים
על שכר דירה של  5מיליון  ₪כולל ארנונה .מדובר על מגרש שעומד ריק בלילה ועליו אנחנו
מקבלים  5מיליון .₪
גב' עדית דיאמנט
בתקציב הופיע  1וחצי מיליון .₪
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מר אמיר ברטוב
לא הייתה הטעייה מכוונת אלא טעות שלי .בשנת  2011קיבלנו חצי מיליון  ₪מראש .תיקנו 833
אלף  ₪לסעיף שכירות והשאר לסעיף ארנונה.
גב' רונית ויינטראוב
אני רוצה להבין את ההגדלות בסעיף הוצאות גבייה ,רכב טיאוט ופינוי אשפה .במקומות אחרים
יש הקטנה בהוצאות .לאן הלך ההפרש? למשל בסעיף עוז לתמורה יש  900אלף  .₪לאן זה הלך?
מר אמיר ברטוב
כל הקטנה בהוצאות הולכת לקופה המרכזית ואיננה עוברת לרזרבה .בסעיפים שבהם אנחנו רואים
שאין צורך לממש את כל הסכום שתוקצב ,אנחנו מעבירים לסעיפים שבהם יש הוצאות גדולות
יותר ממה שתוכנן .הוצאות גבייה הן הוצאות שאנחנו גובים מתושבים בגין שימוש באמצעים
משפטיים לצורך גביית חובות ארנונה ,חובות בגין אגרות שילוט ,תשלומים לגני ילדים ועוד .את
שכר הטרחה קובע בית המשפט או שהוא קבוע מראש בהסכם.
גב' רונית ויינטראוב
אני מבקשת להשגיח על הכלי הזה ולא להשתמש בו ביד קלה כי לא מדובר באזרחים לא טובים
אלא באנשים שנקלעו לקשיים .כמובן שאין להפעילו על תושבים המצויים בטיפול הרווחה .זה
גורם לאנשים לשלם הרבה מעבר לתשלומי הקנסות והפיגורים.
מר אמיר ברטוב
אני מבקש להדגיש כי איננו מתחילים בהליך זה אלא לאחר שהתושב איננו מגיב לכל פניותינו
ואחרי תזכורות רבות.
גב' שוש לוין
אני אישית טיפלתי במקרים רבים כאלה בתפקידי כנציבת פניות הציבור .אני פונה אליך רונית
ומבקשת שאם יש בידיך מידע על מקרים ספציפיים כאלה ,העבירי אותם בבקשה לבלה צור והיא,
כמחזיקת תיק הרווחה ,תטפל בהם.
מר יואל עזרזר
אין מקרי רווחה שנגדם נוקטים בהליכים משפטיים .זוהי הנחיית ראש העיר .במקרים אלה אנחנו
מפעילים את הלשכה המשפטית בעירייה ומשתדלים לעזור להם ולחסוך להם את תשלומי הריבית
והפיגורים.
גב' שוש לוין
תמיד יש אנשים שנופלים בין הכסאות ותמיד בעבר ,כנציבת פניות הציבור ,מצאנו לזה פתרונות.
אמיר הוא יצירתי מאד בנושא פתרונות כאלה וזה לא המקום לפרט את השמות.
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גב' רונית ויינטראוב
במשך  14השנים שאני במועצת העיר העברתי שמות רבים.
גב' שוש לוין
וכולם טופלו.
גב' רונית ויינטראוב
בזמנך ,בהחלט כולם טופלו.
גב' שוש לוין
גם היום יש נציבת פניות הציבור ,מירי נוימן ,וגם היום הם מטופלים.
מר אמיר ברטוב
אשלים את תשובתי לשאלות שהועלו .העירייה מחזיקה בשתי מכונות טיאוט ,שמרבות להתקלקל
ואינן מתפקדות והיה צורך במכונה נוספת.
מר יואל עזרזר
כדאי לציין כי מצבת כוח האדם שניקה את הרחובות עמדה על  74עובדים ובזכות מכונת הטיאוט
ירד מספר העובדים ל 60 -עובדים ,שמנקים כל יום את רחובות העיר .יש שווה ערך כמה מבצעת
מכונה מול אדם.
מר אמיר ברטוב
וביחס לנושא פינוי האשפה ,היינו משוכנעים שנוכל לעבור לשני פינויים מידי שבוע .הדבר לא צלח.
לכן ,אנחנו מעלים את העלות המקורית לסכום שתוכנן בתחילת השנה.
גב' רונית ויינטראוב
וחשוב לתגבר פינוי אשפה בערבי חג.
מר יואל עזרזר
זה נעשה כשגרה.
גב' סימה פרי
אני מבקשת להתייחס לקונצרט יום העצמאות .התקציב המאושר עמד על  150אלף  ₪וכאן יש
הגדלה של  400אלף ש"ח .בזמנו הגשתי שאילתא בנושא זה ושאלתי אם הייתה חריגה בהוצאות
הקונצרט ונאמר לי שעמדו בתקציב פחות או יותר.
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מר אמיר ברטוב
תשובתנו אז התייחסה לתקציב הקונצרט ביום העצמאות .הנושא אושר בוועדת כספים דאז
ובנוסף הוסבר כאן במועצת העיר בתשובה לשאילתא שלך .הוחלט אז לערוך אירוע מיוחד לכבוד
שנת ה 90 -לרעננה והאירוע הזה אכן עשה ,כזכור לכם ,הרבה הדים טובים.
גב' סימה פרי
למה קונצרט ראש השנה ,אירוע הללוייה ועצרת רבין לא תוקצבו מראש?
ראש העיר
זו טעות והיא תתוקן בתקציב .2013
גב' עדית דיאמנט
עדכון התקציב הינו כלי חשוב .הוא מאפשר שקיפות .אבל הזמן שבו מוגש העדכון הוא לא לעניין.
בשנה שעברה הוגש העדכון הראשון באוגוסט ואז מגלים סעיפים שתוקצבו בחסר והיה צורך
לתקצבם נכון מראש .רוב הדברים כבר בוצעו ואנחנו נדרשים לאשרם בדיעבד .אנחנו הם אלה
המאשרים את התקציב ואנחנו חייבים לאשר את העדכון של התקציב לפני שהדברים מתבצעים
ולא בדיעבד .לכן ,יש צורך להביא את העדכונים במהלך השנה ולא בסופה  ,שאז אנחנו מתייתרים.
מר אמיר ברטוב
המועצה ידעה על השינויים בתקציב בזמן אמת.
גב' עדית דיאמנט
סעיפים שתוקצבו בחסר כמו מטרופולין או קונצרט יום העצמאות ,אנחנו חייבים לאשר את
העדכון במהלך השנה ולא בדיעבד .זוהי פגיעה בתפקוד חברי המועצה .להעביר תקציב מנושא
לנושא זה בסמכותנו .להעביר  900אלף  ₪יתרה בעוז לתמורה לנושא אחר איננו בסמכות עובד
עירייה ועלינו לאשר זאת לפני ההעברה ולא בדיעבד.
גב' דרורה כהן
זה קרה גם כשהייתם בקואליציה .האם הערתם על כך?
גב' עדית דיאמנט
זו איננה הפעם הראשונה שאני מעירה על כך בישיבות מועצת העיר שעדכון תקציב בסוף השנה
איננו תקין .אני מבקשת להביא עדכוני תקציב לאורך השנה גם אם זה ידרוש יותר זמן מחברי
מועצת העיר.
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ראש העיר
אם אין התייחסויות נוספות ,ניגש להצבעה .מי לאישור עדכון תקציב העירייה לשנת ? 2012
מר דן ברוך יצא מהישיבה.
הצבעה
בעד – 11
נגד – 5
נמנע -
החלטה
מועצת העיר אישרה ברוב קולות את עדכון תקציב העירייה לשנת .2012
ראש העיר
אני מודה לחברי מועצת העיר ונועל את ישיבת המועצה שלא מן המניין בנושא עדכון תקציב
העירייה לשנת . 2012
רשמה :פרי נתיב ,סמנכ"ל למינהל וקיימות.

_______________________
אבי לאופר
מנכ"ל העירייה

______________________
נחום חופרי
ראש העיר
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נספחים:
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