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פרוטוקול ישיבת מליאה מספר  4.2013מיום 26/6/13

משתתפים:
יוסי ברודני
ישראל פרידר
מיכאל פרידמן
עו"ד עידית בן עמי
משה מרר
אלי עטיה
ד"ר לאה הימלפרב
גבי חדד
איציק אוז'לבו
צחי פרץ
עו"ד אילנה תמם
דוד שרוני

-

נעדרו:
שם טוב חזי
זמיר בן ארי
אילן בוכריס
שלומי גרדה
יעקב ויליאן
גבי חדד
איציק אוז'לבו

-

ראש העירייה
מ"מ ראש העירייה
סגן ראש העירייה
חברת העירייה
חבר העירייה
חבר העירייה
חברת העירייה
מנכ"ל העירייה
מהנדס העירייה
גזבר העירייה
יועצת משפטית
מבקר העירייה
סגן ראש העירייה
חבר העירייה
חבר העירייה
חבר העירייה
חבר העירייה
מנכ"ל העירייה )בחופשה בחו"ל(
מהנדס העירייה

ערב טוב ,היום יום רביעי ,יח' בתמוז תשע"ג 26 ,ביוני 2013
אני מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה.
על סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5

דיון בדוח בקורת מבקר העירייה לשנת 2011
פתיחת חשבון בבנק הפועלים לצורכי הכנסות מחניה
אישור למחיקת חובות ארנונה
עדכון ת.ב.ר
שונות

1

ישיבת המליאה נפתחה בשעה  19:00נכחו:
יוסי ברודני  -ראש העיר
מיכאל פרידמן  -חבר העירייה
הישיבה נסגרה מפאת חוסר פורום מתאים.
הישיבה נפתחה בשנית בשעה  19:30נכחו בהתאם לרשימת המשתתפים.

 .1דיון בדוח בקורת מבקר העירייה לשנת 2011
הועבר לעיונכם דוח בקורת מבקר העירייה לשנת .2011
חברי מועצת העיר מבקשים לדון בדוח.

 .2פתיחת חשבון בבנק הפועלים לצורכי הכנסות מחניה
מליאת העירייה מתבקשת לאשר פתיחת שני חשבונות חדש בבנק הפועלים
לצורכי מערך החניה ולאשר לחתום על כל מסמכי פתיחת החשבונות.
מורשי החתימה בחשבונות הנם מורשי החתימה של העירייה  :מר יוסי
ברודני ראש העירייה ומר צחי פרץ גזבר העירייה.

הצבעה
בעד  -מאושר פה אחד )  7חברים(
נגד -
נמנע -
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החלטה מס' 70
מליאת מועצת העיר מאשרת פתיחת שני חשבונות חדש בבנק הפועלים לצורכי
מערך החניה ולאשר לחתום על כל מסמכי פתיחת החשבונות.
מורשי החתימה בחשבונות הנם מורשי החתימה של העירייה  :מר יוסי ברודני ראש
העירייה ומר צחי פרץ גזבר העירייה.

 .3אישור למחיקת חובות ארנונה
מליאת העירייה מתבקשת לאשר מחיקת חובות הארנונה לד.מ ע"ס של כ-
 33אלף  ₪ולב .ז ע"ס של כ 40 -אלף  ₪וזאת בהתאם להמלצת ועדת הנחות
חריגים.

הצבעה

בעד  -מאושר פה אחד ) 7חברים(
נגד -
נמנע -

החלטה מס' 71
מליאת מועצת העיר מחיקת חובות הארנונה לד.מ ע"ס של כ 33 -אלף  ₪ולב .ז ע"ס
של כ 40 -אלף  ₪וזאת בהתאם להמלצת ועדת הנחות חריגים.
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 .4עדכון ת.ב.ר
תב"ר -מספר  736התאמה ושיפוץ מבנים בישיבה התיכונית :
מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר עדכון התב"ר ולהגדילו בכ-
 2,178אלף  ₪ולהעמידו על סך של  3,932אלף  ₪וזאת עקב קבלת
הרשאה תקציבית נוספת ממשרד החינוך.
להלן הרכב התב"ר:
משרד החינוך
סה"כ תב"ר מאושר

₪ 3,932,000
₪ 3,932,000

הצבעה

בעד  6 ) -חברים(
נגד -
נמנע  -אלי עטיה

החלטה מס' 72
מליאת מועצת העיר מאשרת את עדכון התב"ר .

4

 .5שונות
מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את המלצת ועדת הנחות חריגים
ארנונה וזאת בהתאם להנחיות משרד הפנים לקביעת קריטריונים להנחה
רטרואקטיבית בארנונה.
להלן הקריטריונים:
נישום ,אשר היה זכאי בשנת מס כלשהי להנחה בארנונה כדין ,אולם
א.
לא הגיש בקשה להנחה בארנונה זכאי להגיש בקשה למתן הנחה
רטרואקטיבית בארנונה.
רק נישום אשר אינו בעל חובות לעירייה רשאי להגיש את הבקשה
ב.
להנחה רטרואקטיבית.
לבקשה להנחה רטרואקטיבית יצורפו כל האישורים הנדרשים
ג.
להענקת הנחה אילו הבקשה הייתה מוגשת במועד.
נישום העונה על הקריטריונים האמורים בסעיפים א' עד ג' והגיש את
ד.
כל המסמכים הנדרשים יהיה זכאי להנחה רטרואקטיבית לאותה
שנת כספים בה התקבל האישור ובנוסף לשנה אחת ) 12חודשים(
רטרואקטיבית נוספת.
לא יאושרו בקשות להנחות רטרואקטיביות חוזרות ונשנות.
ה.

החלטה מס' 73
מליאת מועצת העיר מאשרת את המלצת ועדת הנחות חריגים ארנונה וזאת
בהתאם להנחיות משרד הפנים לקביעת קריטריונים להנחה רטרואקטיבית
בארנונה.

הצבעה
בעד  -מאושר פה אחד ) 7חברים(
נגד -
נמנע -

אישר_________________ :
יוסי ברודני
ראש העיר

רשם__________________ :
צחי פרץ
גזבר העירייה
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