ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 438
מיום ראשון 15/04/2018
משתתפים:

יואל גמליאל – ראש המועצה.
דני דורון – סגן ומ"מ ראש המועצה.
לילך לבבי – חברת מועצה.
ציון ידעי – סגן ראש המועצה.
ניר בזק – חבר מועצה.
שלום אזרד – חבר מועצה.
אלון גייר – חבר מועצה.
תומר אהרון – חבר מועצה.
סהר פינטו – חבר מועצה.
דורית בן-בוחר – חברת מועצה.
זוהר גוילי – חברת מועצה.
עמי בסון – חבר מועצה.
אליאב מזגני – חבר מועצה.

נוכחים:

ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה.
עו"ד גלית דמארי-סקורקה – יועמ"ש.
דוד יהלומי – גזבר המועצה.
גרנט ברוק – מנהל תשתיות.
נפתלי דוד – מנהל הכנסות.
רוני דנה – דנה חשבות.
שלה עקיבא – מזכירת ועדות המועצה.

סדר היום:
 .1אישור תקציב המועצה לשנת .2018
יואל גמליאל – פותח את ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' .438
היום זו ישיבה מס'  4של התקציב.
ליאור מדהלה – בנושא התקציב חברי המועצה במיוחד סיעת הגדרתיים טענו שאין להם כרטסות
ולכן אינם יכולים לאשר את התקציב .הייתה פנייה אלי לקבל עשרות כרטסות הכרטסות הגיעו
ללשכת מנכ"ל ,שלחתי מייל לחבר המועצה סהר פינטו שיגיע לעיין בכרטסות ,סהר לא הגיע והיום
הוא הגיע עצמאית ללא תיאום מראש והוא לא עיין בכרטסות.
תומר אהרון – לא אפשרת לו לראות?
ליאור מדהלה – לא אפשרתי לו לראות כי קבענו שעה ,הוא יכל (פינטו) להגיב שזה לא מתאים לו
ויכולנו לתאם מועד אחר.
דבר נוסף ,לישיבה מס'  438אנחנו הוספנו הצעת תקציב עפ"י ההסתייגויות שהועלו ,רו"ח הכין
קיצוץ רוחבי ולכן המסגרת התקציבית נשארה אותו דבר .כלומר התקציב לא נפרץ.
יואל גמליאל – הוספנו לתנועות הנוער ,ספורט ,סטודנטים ונגישות מקווה שבפעם הרביעית
התקציב יאושר.
סהר פינטו – אכן ביקשנו כרטסות ,הגעתי היום לעיין בהם אתם מכתיבים לי יום ושעה להגיע.
בכל הכבוד אתם מתנהלים לא עפ"י החוק .אני מבקש פרוטוקול מלא לישיבה הזו.
נעשו שינויים אבל יש פה מועצה ויש רוב שלא תמך בכם ,הרוב רוצה תקציב אחר .הבאנו תקציב
אלטרנטיבי .השינויים שאושרו אלה לא הדברים שאנחנו רצינו ,רוצים יותר לתושבים ופחות
למקורבים .בושה שכך אתה מתנהל.

______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

יואל גמליאל –תקציב מועצה זה לא פוליטיקה .אני קיבלתי ניהול תקין ,צמצמנו את הגירעון
המצטבר ,עיר ירוקה 5 ,כוכבי יופי.
סהר פינטו – הגשנו הצעת תקציב אלטרנטיבית וזה חוקי כך שאפשר לקיים עליו דיון.
אני חוזר מבקש פרוטוקול מלא.
יואל גמליאל – הכל נמצא בקלטת שמקליטים.
עמי בסון – ביקשתי לדעת מה ההיקף של התביעות של המועצה .והתקציב הזה לא נראה לי.
אלון גייר – התקציב היה אמור להיות מוגש בנובמבר.
סהר פינטו – אנחנו נמצאים כבר באפריל וזה לא מזיז לך .אני מציע לקיים ישיבת עבודה ואולי
תגלה שיש סעיף אחד לטובת התושבים .אולי תוותר על פרסומים ויועצים אסטרטגיים?
יש פה פחד לקיים דיון כמו שצריך .התקציב הזה גרוע ,אין חזון לתושבים .אני חוזר מבקשים
לקיים ישיבת עבודה ולא להתנהג כמו שאתם מתנהגים :בזלזול .אני לא מצביע על דבר שאני לא
יודע לאן זה הולך .עד עכשיו לא הצלחת לקיים ישיבת עבודה אחת על התקציב.
יואל גמליאל – דאגתי לעוד  ₪ 4,500,000בגלל זה התקציב התעכב.
סהר פינטו – ראש המועצה במכוון מונע תקציב מגדרה .יש מושג שנקרא שחיתות חוקית.
אפשר לעשות תקציב טוב יותר לגדרה.
דוד יהלומי – אני רוצה להעיר בנושא פרחים עונתיים ,התקציב לא גדל מ 2017-ל 2018-התקציב
היה  ₪ 200,000ונשאר .₪ 200,000
יואל גמליאל – פונה לדוד יהלומי ,האם יש גידול בתקציב בין שנת  2017לשנת ?2018
דוד יהלומי – לא ,אין גידול בתקציב בין  2017ל.2018-
תומר אהרון – לצערי הצגתי בפניכם את התקציב החלופי לבקשת ראש המועצה קראתי במשך
שעה וחצי את כל הסעיפים ,לא היה דיון ,המועצה לא התייחסה ,ולכן אין סיבה שנצביע בעד
התקציב הזה.
דורית בן בוחר – נאמר פה מספיק ,פשוט עצוב בעיניי .לא הייתה ישיבת מועצה כזו במשך  9שנים.
אליאב מזגני – כמו שאמרתי התקציב בסדר ,לא גרוע ,יש לי בעיה ביישום.
הצבעה:
יואל גמליאל – בעד
דני דורון – בעד.
שלום אזרד  -בעד
לילך לבבי – בעד
ניר בזק  -בעד
ציון ידעי  -בעד

עמי בסון  -נגד
אלון גייר  -נגד
דורית בן-בוחר  -נגד
סהר פינטו  -נגד
תומר אהרון  -נגד
זוהר גוילי  -נגד
אליאב מזגני  -נגד

החלטה :תקציב המועצה לשנת  2018לא אושר!

______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

