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  2020לשנת  2ישיבה מס'  –פרוטוקול ועדת כספים 

 16:00, בשעה , תש"פטבש  אכ", 16/2/2020מיום ראשון, 
 
 

 :ת כספיםחברי ועד –נוכחים 
 ועדת כספיםראש העירייה, יו"ר  - משה פדלון

 ס' ומ"מ רה"ע, חברת ועדה - איה פרישקולניק
 סגן רה"ע , חבר ועדה - עפר לוי

 חבר מועצה, חבר ועדה - אייל פביאן
 חבר מועצה, חבר ועדה - יוסי קוממי

 
 מוזמנים קבועים:
 עירייהבכיר למנכ"ל מ"מ מנכ"ל, ס - ג'ו )יוסף( נסימוב

 יועצת משפטית לעירייה - ענת בהרב קרן, עו"ד
 גזבר העירייה - רו"ח, רוני חדד

 ס' גזבר העירייה - הילה רוזן
 חשבת העירייה - יעל טבצניק

 ותיאוםמחלקת ארגון מנהלת  - רינה זאבי
 
 

 נעדרו מהדיון
  

 חבר מועצה, חבר ועדה - צבי וייס
 חבר מועצה, חבר ועדה - אלעד צדיקוב
    חבר מועצה, חבר ועדה - יהונתן יסעור

 חבר ועדהחבר מועצה,  - משה ועקנין
 חברת מועצה, חברת ועדה - דנה אורן ינאי

 חברת מועצה, חברת ועדה - מאיה כץ
 חבר מועצה, חבר ועדה - רונן סרמן

 מנכ"ל העירייה - יהודה בן עזרא
   
   

 
 :  על סדר היום

 
 

 אישור תב"רים  .1

והחזרת  2019שהסתיימו/לא נוצלו בשנת  תב"רים 6לאשר סגירת  - סגירת תב"רים .א

  ₪. 114,679עודפי תקציב קרנות הרשות בסכום של 

 :2020 –אישור תב"רים  .ב

  2020של  תב"רים  מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית  2010לאשר עדכון תקציב פיתוח 

 .₪ 14,760,000בסכום כולל של 

 העברת יתרת עודפים בתקציב רגיל. .ג

 

 .ב - ת )מילואים( שינוייםומסעיף לסעיף( ותוספהצעת שינויים )העברות  .2

 בקשה לפתיחת שני חשבונות בנק ע"ש עיריית הרצליה. .3
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 : 2020לשנת  2מספר ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים 

 
 

 אישור תב"רים: .א

 

והחזרת  2019שהסתיימו/לא נוצלו בשנת  תב"רים 6לאשר סגירת   - סגירת תב"רים .1

  ₪. 114,679עודפי תקציב קרנות הרשות בסכום של 

 

 תב"רים. יועלה לאישור מועצה. 6החלטה : מאושר פ"א  סגירת 

 

 

מעבר לתוכנית   של  תב"רים 2020לאשר עדכון תקציב פיתוח  -אישור תב"רים  .2

 ממקורות המימון כדלקמן :₪  14,760,000בסכום כולל של   2020הפיתוח השנתית 

 סכום מקור מימון

 ₪    3,712,216 קרן עבודות פיתוח

 ₪  10,200,000 קרן עודפי תקציב רגיל

 ₪       847,784 אחרים

 ₪  14,760,000 סה"כ

 

הסבירה  בעיקר של החברה לפיתוח. פרויקטים 14מדובר על   :גב' אורנה גולדפרינד

 .הפרויקטיםבקצרה פירוט 

 

 ךלהיערלבדוק ולקיים מקדם בטחון )רזרבות( לטובת מוסדות חינוך, יש מבקש  רה"ע:

  .הרשאות  ןתיתלמצב בו המדינה לא תממן ולא 

 מעריך כי לא תהיה בעיה. ₪,  5,000,000 –ככל שמדובר בכ הגזבר: 

 

 אחד, יועלה לאישור המועצההחלטה: אושר פה 

 

 הצהרת הגזבר: יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע.
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 העברת יתרת עודפים בתקציב רגיל .3

מיתרת העודפים הנצברים בתקציב הרגיל לתקציב ₪ מיליון  10העברה של  אישור

 הפיתוח.

 

 החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

 

 .ב - ת )מילואים( שינוייםו)העברות מסעיף לסעיף( ותוספהצעת שינויים  .ב

 

אין שינוי במסגרת התקציב. השינויים הינם פנימיים לפי הצרכים השונים של ס' גזבר : 

 האגפים.

 

 אין שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע.גזבר : 

 החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

 

 

 חשבונות בנק ע"ש עיריית הרצליה.בקשה לפתיחת שני  .ג

עו"ד פרנקל את  –בקשה לאישור פתיחת חשבון בנק ע"ש עיריית הרצליה, גביית קנסות  .1

קורן ולהסמיך את מורשי החתימה לחתום על כל המסמכים הנדרשים והכל בהתאם 

 לנוסח ולתנאים המקובלים בבנק וכפי שיסוכמו עימו.

, אשר ישמש לקבלת כספים רכנתיל בע"מבקשה לאישור פתיחת חשבון בנק, בבנק מ .2

קט פינוי בינוי גורדון הרצליה, ולהסמיך את מורשי יממשרד הבינוי והשיכון, עבור פרוי

החתימה לחתום על כל המסמכים הנדרשים והכל בהתאם לנוסח ולתנאים המקובלים 

 בבנק וכפי שיסוכמו עימו.

 

 .החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

 

 

 * הישיבה נעולה*

 
 

 בכבוד רב,
 

     משה פדלון
 ראש העירייה

 יו"ר ועדת כספים


