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פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין לדיון בעדכון תקציב
המועצה לשנת  2018שהתקיימה ביום שלישי כ"ב סיון תשע"ח 5
ביוני  2018בחדר הישיבות במועצה
משתתפים בישיבה
 .1משתתפים:







הרב אברהם רוזנטל -ראש המועצה
הרב יוסף אסרף -סגן וממלא מקום ראש המועצה
הרב אורן גרנית -חבר המועצה
הרב בן ציון בנג'מין -חבר המועצה
הרב אברהם בלומנטל -חבר המועצה

 .2נוכחים:




שמואל רוטנברג -גזבר המועצה
אבי רוטנברג -מזכיר המועצה

 .3נעדרים:






הרב בנימין מיירניק -חבר המועצה
הרב דב בקשט -חבר המועצה
הרב יצחק פרידמן -חבר המועצה
הרב ישי אלפנדרי -חבר המועצה

על סדר היום
דיון בעדכון תקציב המועצה לשנת  2018ואישורו.
אברהם רוזנטל :אבקש מגזבר המועצה לתת ביאור על עדכון תקציב המועצה לשנת 2018
שמואל רוטנברג :הייתה הגדלה במענק האיזון ,משרד הפנים ביקש לפי תכנית ההתייעלות להקטין את
הגרעון .במקביל ביקש גם להקטין את סך ההעברות מקרנות הפיתוח לשוטף .אמרתי שבמצב הנוכחי איני
מסוגל להקטין את הגרעון ,אך יכול לקצץ בהעברות מהקרנות -הפיתוח לשוטף.
אברהם בלומנטל :ונציגי משרד הפנים הסכימו עם זה?
אברהם רוזנטל :בדרך כלל חלק גדול מהוצאות השוטף זה לפיתוח ונבלעים בתקציב השוטף ,אך כשיש חוסר-
מעבירים הכנסות פיתוח לכסות את ההוצאות בשוטף .בודקי תכנית ההתייעלות טוענים שמעבירים יותר ִמדַּ י.
איני יודע למה אומרים שיותר ִמדַּ י.
שמואל רוטנברג :הם טענו שההוצאות שלנו בשוטף לא מספיק גדולות ,זה לא מדויק כיוון שיש לנו הרבה
הוצאות של תכנון ,שיפור פני העיר ,הנדסה ,פרעון ִמילְ ווֹת של הביוב .לא התווכחתי .העליתי את מענק האיזון
והקטנתי את סך ההעברות מהקרנות .סוכם שהגרעון המובנה יהיה  750,000לשנה במקום 1,002,000
שאושר.

החלטה:

חברי המועצה מאשרים את התקציב.
אברהם בלומנטל :האם זה השינוי היחיד?
שמואל רוטנברג :עיקר השינוי .בתקציב גם הצגתי את ביצוע  2017הסופי ,אולם לא שיניתי את התקציב
משום שבעקרון מדובר על הגדלת נפח ולא על שינוי בתוצאות הכלכליות.
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בן ציון בנג'מין :מה זה אי יכולת לעמוד הסעות תלמידים שנת הבחירות .באורים לטבלה  -3שינויים מהתקציב
הרגיל.
שמואל רוטנברג :חלק מתכנית ההתייעלות שלא הושלם.

החלטה:

עדכון התקציב לשנת  2018התקבל.
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