ישיבת מועצה לא מן המנין (מיוחדת) מס' )20( 16/09

אישור תוכנית עבודה ותקציב המועצה לשנת 2010
פ ר ו ט ו ק ו ל  -תיקון
הישיבה התקיימה ביום ה' ז' בטבת תש"ע  24/12/09 -בשעה 19:00
בבנין המועצה ,באולם המליאה.
נוכחים בתחילת הישיבה  :חיים געש ,דוד פרץ  ,אלי אטיאס  ,עמוס כחלון  ,חיה
בן צבי ,נורית השמשוני  ,נחמיה מנצור  ,אפרים מעודה ,אבי כאכון ,יוסי זריהן ,
אלדד בר כוכבא ,רינה רונן  ,יואב קעטבי ,מצליח עמנואל .
נעדרים בתחילת הישיבה :כוכי גדרון.
מ ש ת ת פ י ם  :רן גלר – גזבר ומ"מ מזכיר המועצה ,שלום סגל – חשב
המועצה ,דניאל ארז – מהנדס המועצה ,יעל אשל – מבקרת המועצה ,צילה כהן-
מנהלת לשכה.
 הישיבה מוקלטת על ידי גורם חיצוני.
 הישיבה נפתחת .19:08
סדר היום :אישור תוכנית עבודה ותקציב המועצה לשנת .2010
חיים געש :מבקש לפתוח את הישיבה ולאשר תיקון טעות סופר בהצעה לתיקון
בנוסח סעיף  5.1לצו הארנונה לשנת  2010כפי שאושר במליאת מועצה מיום
 26.11.09ולעדכן הגדלת שיעור ההנחה לה זכאים הנכים מ 70%-ל 80%-בכפוף
למבחן ההכנסה.

הצבעה
בעד – פה אחד
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את תיקון טעות סופר בדבר תיקון
בנוסח סעיף  5.1לצו הארנונה לשנת  2010כפי שפורט לעיל
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רן גלר :השנה הכנו תוכנית עבודה המחולקת ל 2-חלקים.חלקה הראשון הוא נושא
פיתוח הכולל עבודות שאושרו במסגרת תב"ר וכן תוכניות מתוכננות וחלקה השני
עוסק בתקציב הרגיל לשנת  2010העומד על  131מליון .₪
מרבית הגידול בתקציב הינו בתחום התפעול,מוניציפאלי,תשתיות,תאורה,גינון וכו'.
יוסי זריהן :בואו נעבור סעיף סעיף.


דיון על כלל סעפי הפיתוח בחלקה הראשון של תוכנית העבודה
בהשתתפות כלל המשתתפים.







 – 19:40כוכי גדרון מצטרפת לישיבה.
 – 20:10הפסקה .
 – 20:14אלדד בר כוכבא עוזב את הישיבה.
 – 20:24הישיבה מתחדשת.
 – 20:24אפרים מעודה עוזב את הישיבה.

חיים געש :אנחנו עוברים לחלקה השני של תוכנית העבודה והיא הצעת התקציב
לשנת .2010
רן גלר :מדובר על תקציב של  131מליון  ₪המפורט כאן לעיניכם .וישנם נושאים
נוספים שצריכים לקבל ביטוי אותם אבקש מעמוס כחלון לפרט.
עמוס כחלון :בנושא הקמת קבוצת כדורגל אני מקבל את ההמלצה של חיים
שעניינה לשריין סכום של כ 150-אלש"ח והביצוע יהיה רק באמצעות ועדת
התמיכות.
יואב קעטבי :אני מסכים עם זה לגמרי שכן יש חשיבות וצורך עז שתהיה קבוצת
כדורגל ליישוב וצריך שיוקם ועד ויתפעל אותה.
עמוס כחלון :מסע האופניים לזכרו של נועם סלאח ז"ל מומן עד היום ע"י ספונסרים
וע"י מטה הבטיחות .מבקש להקצות סכום של כ ₪ 20,000-בכדי לקיים מסורת זו.
חיים געש :ייפתח תב"ר למטה הבטיחות.
יואב קעטבי :האם יש  2משרות לראש הרשות וסגנו? כי כך זה רשום בחוברת.
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רן גלר :מדובר על משרה וחצי,המחשב אוטומטית מעגל ואנו נתקן זאת למשרה
וחצי.
חיים געש :אני חושב על האפשרות של סגן בשכר חצי משרה ולכן מבקש לשמור על
אופציה זו.
יוסי זריהן:דף ,54תקציב מועצה דתית,ה 1,600,000-שיש כאן זה לפי משרד הדתות?
רן גלר:התקציב של משרד הדתות אנחנו לא קיבלנו.לפני חודשיים קיבלנו רק
תקציב של .2009זו בינתיים ההערכה שלנו.
יוסי זריהן :אם אתה אומר לי ש 1,600,000-זה  60%אז אין לי בעיה.
רן גלר :אין לך מגבלה 60%,זה ההתחייבות שלך המינימאלית.
עמוס כחלון :מבקש להוסיף דברים נוספים עליהם דנו בישיבת הנהלה:
דרך האומן – נציגיהם התחייבו על שמירת השבת תמורת סיוע
א.
המועצה בפרסום ושווק.מדובר על  70אלש"ח.
גידור המתנ"ס בכדי לקיים אירועים תחת כיפת השמיים בהתאם
ב.
לתנאי משטרת ישראל – נדרש לפתוח תב"ר.
חיים געש :מבקש להדגיש שכל פרויקטי הפיתוח כוללים גם שבילי אופניים וכן כל
תוכנית פיתוח חייבת בחתימת יועץ נוף ויועץ נגישות.
חיים געש :מבקש מהמליאה לאשר את תוכנית העבודה ותקציב המועצה לשנת
.2010

הצבעה
בעד – פה אחד
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את תוכנית העבודה ותקציב המועצה
לשנת 2010
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 - 21:20ישיבה נעולה.

_______________
רן גלר
גזבר ומ"מ מזכיר המועצה

_________________
חיים געש
ראש המועצה
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