ט'/טבת/תשע"ה
41/11/1/13
פר ט יכ ל

פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת שלא מן המניין מס'  1/מיום .4//11/1/13
שהתקיימה באולם מליאת מועצת עיריית דימונה.
משתתפים:

מר בני ביטון
גב' אילנה אזולאי
מר אריאל ללוש
מר יחיאל צרויה
מר אלי סיגרון
מר יוסי פרץ
מר אלברט לוי
מר ניסים חמו
מר יהודה בצלאל
מר ז'קי אדרי
גב' לוי מעיין
מר ארמון לנקרי
מר יוסי אוטמזגין
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נוכחים:

מר שמעון מזוז
מר משה נחום
עו"ד מנחם בן-טובים
מר אבי היקלי
מר חיים ורצקי
מר אדו מאנקיטה
מר ז'קי אסרף
מר עמי ביטון
עו"ד רוני תורג'מן
גב' איריס מלמד
גב' נאווה ביטון
רו"ח שמואל גבע
גב' יפה עזריה
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סדר היום

 .1עדכון תקציב עיריית דימונה לשנת  1/13על סך ₪ 115,999,511

מר שמעון מזוז:

קיבלתם את עדכון התקציב לשנת  , 1/13כל שנה התקציב לא
תמיד תואם את הביצוע בסוף השנה ,לכן בצענו עדכון לשנת תקציב
, 1/13סך הכל תחזית ביצוע סך של  2.1מיליון גבוהה לעומת
התקציב המקורי הן בהוצאות והן בהכנסות

מר בני ביטון:

עדכוני שכר רזרבות ממשרדי שרים בממשלה עודפי תקציב שנשארו
משרד הפנים ,רווחה וחינוך.

מר ז'קי אדרי:

האם את כל הכסף קבלת החודש?

מר בני ביטון:

כן כל שנה מקבלים באותו הזמן.

מר ארמון לנקרי:

האם קיבלתם את  2.1ברבעון האחרון?

מר בני ביטון:

לאורך כל השנה ,פעם ראשונה עיריית דימונה מסיימת ביתרת
תקציב.

מר ארמון לנקרי:

יש לעירייה גיבנת גדולה שנשארה משנה קודמת ,לא נתתם את
הדעת לשנת  ,1/15בכסף שהתקבל ניתן להחזיר הלוואות ,באישור
תקציב לשנת  1/13התחייבת שאם עיריית דימונה תקבל כסף
ממועצה אזורית תמר ובסיס נבטים תוריד לתושבים , 5%אתה
הבטחת שלא תעלה ב –  5%את הארנונה לשנת  .1/15מבקש
מהיועץ המשפטי להוציא את הפרוטוקולים ולבדוק ,התחייבת שאם
תקבלו ארנונה ממועצה אזורית תמר ומנבטים אתה תחזיר לתושבים
.5%

מר בני ביטון:

לא היו דברים מעולם ,לא אעלה בשנת  1/15את הארנונה לתושבים
ב. 5% -התחייבתי לעלות את הארנונה בשתי פעימות ,פעימה
ראשונה בשנת  1/13ופעימה שניה לשנת  .1/15אומנם קיבלנו
ארנונה מהמועצה האזורית תמר אבל לא אעלה בשנת ,1/15
העליתי רק בשנת  1/13למרות שהייתי מחוייב לשתי פעימות .

מר ז'קי אדרי:

גזבר העירייה ,מאיר כהן ואלי ברונשטיין חתמו על הסכם התייעלות
במשרד הפנים ,כך שבשנת  1/13תעלו את הארנונה ב5% -
ובשנת  1/15ב ,5% -עוד נכתב בהסכם במידה ועיריית דימונה
תקבל ארנונה ממועצה אזורית תמר ומבסיס נבטים ותתאושש לא
תעלה ב 5% -בשנת  . 1/15אנחנו כולנו הצבענו בשנת  1/13על
העלאת הארנונה ב .5% -האופוזיציה מבקשת לגשת לשר הפנים
לבדוק את כל ההכנסות שהיו ממועצה אזורית תמר ונבטים ונבקש

להחזיר לתושבים  5%מארנונה .האופציה השנייה ,שיעשה שיקול
דעת אכן העלנו את הארנונה ב –  5%בשנת  1/13ואנו רוצים
להטיב עם התושב ולהחזיר  5%בשנת .1/15

מר שמעו מזוז:

חוקית ומעשית זה לא ניתן.

מר ז'קי אדרי:

צריך להקל על תושבי דימונה ,קשישים ,נכים וכדומה .

מר בני ביטון:

עיריית דימונה קיבלה השנה  1/מיליון  ₪ואני מפרגן לגבי ללוש
ומאיר כהן שהתחילו עם הנושא של סיפוח גבולות לעיר דימונה.
אני לא אחרוג מהתקציב בשקל אחד,

מר בני ביטון:

מי בעד עדכון תקציב עיריית דימונה לשנת 1/13
בסכום של.₪ 115,999,511 :
בעד – 8
נגד 3 -

החלטה מס'  - 601מאשרים עדכון תקציב עיריית דימונה לשנת 4062
בסכום של.₪ 465,999,564 :

__________________
יפה עזריה
רכזת ועדות העירייה

_________________
בני ביטון
ראש העיר

