
 

1 

 1ישיבה מס'  –פרוטוקול ועדת כספים 
 16:00, בשעה חתשע"  בשבט ה', 21/01/2018, ראשוןמיום 

 
2018ינואר,22

253662מספרנו:
 :נוכחים -חברי ועדה

הוועדהראשהעירייהויו"ר- מרמשהפדלון
סגניתומ"מרה"ע,חברתועדה-מאיהכץגב'

ועדההותסגניתרה"עוחבר-גב'עפרהבל
ועדההוחברמועצהוחבר-מרצביוייס

חברתמועצהוחברתועדה-גב'ליאתתימור


 :מוזמנים קבועים
גזברהעירייה-רוניחדדרו"ח

יועצתמשפטיתלעירייה-עו"דענתבהרב
תקצובוכלכלהוסגניתהגזבראגףמנהלת-גב'הילהרוזן

חוזיםותב"ראגףמנהלת-רנהגולדפריינדוגב'א
חשבתהעירייה-גב'יעלטבצ'ניק

מרכזתהוועדהמ"מ-ניצןגינזבורגגב'


 מוזמנים נוכחים:
תאגידיםבקרת'מחמנהלת-גב'איזהקרדש
ומיחשובמידעמערכות,אגףהתקשובחשבת-גב'ליטלאזרד

 
 :נעדרו מהדיון

מנכ"להעירייהוחברועדה-מריהודהבןעזרא
סמנכ"לבכירלעירייהוחברועדה-מרג'וניסימוב

סגניתרה"עוחברתועדה-גב'איהפרישקולניק
ועדההוחברמועצהוחבר-מרמשהוקנין
ועדההוחברמועצהוחבר-מריוסףלונדון

חברתמועצהוחברתועדה-אתגרגב'איריס
ועדההוחברמועצהוחבר-מריוסיקוממי

ועדההוחברמועצהוחבר-מראלעדצדיקוב
ועדההוחברמועצהוחבר-מרתוםסטרוגו
עוזרתמנהלאגף,לשכתסמנכ"לבכיר-גב'רינהזאבי


 
 
 ל סדר היום :ע

 רים"אישור תב .א

 תב"רים.סגירת  - 2017תב"רים לשנת  -

 2018תב"רים לשנת  -

 .א' -ת )מילואים( שינוייםוהצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספ .ב

ממתנ"סים נווה ישראל ויד התשעה לתאגיד למרכזים  2018העברת הקצבות שוטפות לשנת  .ג

 קהילתיים.
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 .תכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספיםראש העיר מ

 
 אישור תב"רים .א

 2017שנת תקציב 

והחזרתעודפיתקציבלקרנותהרשותבסכוםשל2017תב"ריםשהסתיימו/לאנוצלובשנת3סגירת .1

₪.726,277

 החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

 

 2018שנת תקציב 

 פיתוח ושדרוג מתחם מבואות השרון )החברה לפיתוח התיירות הרצליה(   – 2057תב"ר חדש מס'  .2

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    
 1,500,0001,500,0002018
1,500,0001,500,000סה"כ


מקורותמימון

 1,500,0001,500,000קרןעבודותפיתוח
1,500,0001,500,000סה"כ

 . מימון קרן עבודות פיתוח.2018לביצוע בשנת  ₪  1,500,000חדש בסכום של  תב"ר לאשר: קשההב

 החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

 הרצליה(   תוספת גלריה לאולם היכל אומנויות הבמה  )החברה לפיתוח –  2058תב"ר חדש מס'  .3

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
 2,330,0002,330,0002018
2,330,0002,330,000סה"כ


מקורותמימון

2,330,0002,330,000קרןעבודותפיתוח
2,330,0002,330,000סה"כ

 מימון קרן עבודות פיתוח.₪.  2,330,000תב"ר חדש בסכום של  לאשר: הבקשה

 החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה
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 מגרש סימולציה לאופניים )אגף הנדסה(   – 1943תב"ר מס' תוספת  .4

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
 5,000,0005,000,00031.12.2017עד

 1,000,0001,500,000500,0002018
 (500,000)500,000ואילך2019
500,0006,500,0006,000,000סה"כ


2018מימוןמקורות

 1,000,0001,500,000500,000קרןעבודותפיתוח
1,000,0001,500,000500,000סה"כ

והקדמת תקציב משנת  2018לביצוע בשנת ₪  500,000הגדלת היקף פרויקט בסכום של  לאשר: הבקשה
 פיתוח..  מימון קרן עבודות 2018ביצוע בשנת ₪  1,000,000ובסה"כ   2018לביצוע בשנת  2019

 

 החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

 

 .א' -ת )מילואים( שינוייםוהצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספ .ב

  .לרכשמחשובשלמשרדהרווחההשתתפות–אלש"ח39לבסיסהתקציבשלישנהתוספתהילה רוזן:

.גזברהצהרת"במצ-התקציבהינומאוזןוברביצועולאצפויגירעון:העירייה גזבר



 החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

 

ממתנ"סים נווה ישראל ויד התשעה לתאגיד  2018העברת הקצבות שוטפות לשנת  .ג

 למרכזים קהילתיים.

מ:העירייה גזבר הפעילויות01.01.18-החל את תאחד קהילתיים למרכזים החברה .המתנ"סיםשל

 לסעיפים יועברו פירוטבחברה.םייעודייההקצבות המבוקשיםמצ"ב קשת.השינויים מעון פעילות

.בסכומיםאיןשינויייועברובהמשך.ןוהקונסרבטוריו

.כנגדחשבוניותהגשתוביצועבפועללפיתכספיםוהעברישנןאיזה קרדש:

סףצבועה?האםהקצאתהכ:בל עופרה

כן.איזה קרדש:

 

 לאישור המועצההחלטה: אושר פה אחד, יועלה 

 

 .נעולההישיבה 


 בכבוד רב,
 

 משה פדלון
 ראש העירייה
ויו"ר הוועדה




