א'/תמוז/תשע"ה
18/06/2015

פ ר ט י כ ל
פרטיכל ישיבת מועצת העיר מיוחדת שלא מן המניין מס' . 26
שהתקיימה באולם מליאת מועצת העיר בעיריית דימונה בתאריך 17/06/2015
משתתפים

מר בני ביטון
גב' אילנה אזולאי
מר אריאל ללוש
מר יחיאל צרויה
מר אלי סיגרון
מר אלברט לוי
מר ניסים חמו
מר ז'קי אדרי
מר ארמונד לנקרי
גב' מרינט וקנין
מר יוסי אוטמזגין
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נוכחים:

מר שוקי קליין
מר שמעון מזוז
עו"ד מנחם בן-טובים
מר ז'אקי אסרף
מר חיים ורצקי
מר מאיר חזן
מר שמעון חיון
גב' יפה עזריה

 ר .מנהל כללי – מזכיר העיר ר .מנהל כספי – גזבר יועץ משפטי מנהל אגף הגבייה מנהל אגף שפ"ע מנהל אגף תרבות עוזר ראש העיר -רכזת הועדות

סדר היום
 .1אישור היטל ארנונה עיריית דימונה לשנת  2016המצ"ב.
מר בני ביטון :זוהי השנה השנייה של כהונתי ,הבטחתי ברגע שנקבל את הכספים מקמ"ג ,
ומועצה אזורית תמר ,נבטים .לא תהיה עליה חריגה בארנונה .אנחנו העירייה
היחידה שלא מעלה השנה ארנונה באופן חריג מעבר לעדכון שנקבעה על
ידי הכנסת.

מר אלי סיגרון :בוועדת הכספים דנו בהיטל ארנונה לשנת  2016אנו לא מעלים את
ארנונה בצורה חריגה מזה שנתיים .
מר ז'קי אדרי :יש סיבה מיוחדת להוזלה של ארנונה לאכסניית דרכים מ –  ₪ 54ל 34
 ,₪הוא בעל עסק לכל דבר ועניין ומשלם כמו בעל בית פרטי?
מר בני ביטון:

זו רק המלצה ,הנושא אושר במועצה הקודמת הכל תלוי בהחלטת משרד
הפנים.

מר ז'קי אדרי:

מה חוב הארנונה של אכסניית דרכים?

מר ז'קי אסרף :הוא חייב כ  ₪ 480,000עבור ארנונה שהם מורכבים מההפרש בין חיוב
ארנונה לפי תעריף המלא לפי צו הארנונה ,לבין התעריף לאחר ההנחה ,יש
לציין כי בשש שנים האחרונות מתקבל תשלום מלא לפי התעריף ללא
הנחה.
מר ארמונד לנקרי :אנו דורשים שההנחה מותנת בכך שישלם את כל החוב?
מר בני ביטון:

לידיעה החוב הוא מהקדנציה הקודמת.

מר ז'קי אדרי :בעל אכסניית דרכים הינו איש עסקים שמקבל הנחות ובינתיים מתפתח חוב
ענק והוא ישלם פחות מאדם שגר בדירת מגורים? זה נשמע הגיוני?
מר בני ביטון:

מלון באילת או בת"א משלמים פחות ,אתם יכולים לבדוק זאת ,הארנונה
נקבעה עוד מתקופתו של גבי ללוש ונמשכה עם כהונתו של מאיר כהן צריך
לטפל בעוול הזה.

מר ז'קי אדרי :לא אוותר לו על החוב הוא ישלם את החוב עד תומו.
מר שמעון מזוז :נפרוס לו את החוב כמו לכל בעל חוב .
מר בני ביטון:

זוהי רק המלצה של המועצה בכפוף לאישור משרד הפנים ,הוא פנה למשרד
הפנים וביקשו ממנו לעשות את ההליך דרך מועצת העיר ולאחר החלטת
המועצה להגיש את המסמכים יחד עם הפרוטוקול למשרד הפנים לבחינת
אישור ההנחה.

מר ז'קי אדרי :למה יש מלחמה על אכסניית דרכים בעוד שמובטלים שכירים משלמים את
הארנונה?
מר בני ביטון:

הארנונה בדימונה מאוד נמוכה לעומת ערים אחרות.

מר ז'קי אדרי :זהו מחיר המינימום של אכסניות גם בדירות פרטיות התשלום הוא מינימום?
גב' מרינט וקנין :אנו מבקשים להתנות את אישור ההנחה באישור תשלום החוב.

מר ז'קי אדרי :למה לא עשיתם עם זה כלום עד היום?
מר בני ביטון:

הגזבר ומנהל אגף הגבייה עצרו את התביעה שעומדת נגדו בכדי להגיע
להסדר בנושא .אם משרד הפנים יאשר או לאו ,אני מבקש ממנהל אגף
הגבייה לגבות את החוב עד תום.

מר ז'קי אדרי :אמרת בצו ארנונה בפעם הקודמת ,אם יכנסו כספים מקמ"ג ומהמועצה
אזורית תמר אתה תוריד את ה 5% -שהטלת על תושבים ותחזיר להם .אני
לא מבקש רטרואקטיבית שתחזיר לתושבים אבל אם יש לעיריית דימונה
רווחה כלכלית אז ניתן היום לזכות את התושבים ב 5% -מהארנונה.
מר בני ביטון:

אני אמרתי שבפעימה השנייה לא אעלה את הארנונה.

מר יוסי אוטמזגין :אתה הבטחת לבוחרים שלך שתוריד את אגרת השמירה ,יש נטל כבד של
הוצאות אפשר לבטל את האגרה.
מר בני ביטון:

ביקשתי ממועצת העיר לפני זמן מה לבטל לפנסיונרים את אגרת השמירה
עדיין לא התקבל אישור ממשרד הפנים לביצוע ההחלטה.

מר בני ביטון:

מי בעד אישור היטל ארנונה עיריית דימונה לשנת ?2016

בעד – פה אחד.
החלטה מס' - 131

________________
בני ביטון
ראש העיר

מאשרים היטל ארנונה עיריית דימונה לשנת  2016המצ"ב.

____________________
שוקי קליין
ר.מנהל כללי
מזכיר העיר

